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Pilsudskio agentai Kaune

LIETUVOS VALDŽIA EINA ŠUNTAKIAIS

Naujausiame laikraščio “Lietuvis” leidinyje, num. 28, ran
dasi gerb. p. A. Smetonos paklausimas Lietuvos vyriausybei dėl 
slaptų derybų su lenkais, štai tas paklausimas;

“PAKLAUSIMAS VYRIAUSYBEI

Ministerių kabineto pareiškimas deklaracijoje, kad 
vyriausybė eis prie rinkimo Ausų Lietuvos žemių su senąja 
sostine Vilnium ir kad nebūsią normalių santykių su Len
kija iki tol, kol nebus grąžintas Lietuvai Vilnius, padarė 
svetur teigiamo mūsų politikos atžvilgiu įspūdžio. Pran
cūzų užsienio politikos oficiozas ‘Le TemĮi^įdėjo dargi ve
damąjį straipsnį apie Lietuvos valdžios politikos kietumą 
Vilniaus klausimu. Lenkų spauda, tiek daug laukus iš 
naujosios valdžios Vilniaus atsižadėjimo reikalu, pasiju
to apsivylusi.

Bet šis geras įspūdis pradėjo nykti, kai pradėjo pil
tis žinios apie slaptas Lenkų Lietuvių derybas, kurios ėju
sios Dancige birželio mėn. antrojoj pusėj. Ten susitikę 
mūsų valdžios slapti emisarai su Lenkų atstovais ir, be kal
bų gyvu žodžiu, paikeito su jais net raštais. Be to, vienas 
Pilsudskiui artimas žmogus buvęs net Kaune. Visa tai 
daro nuomonę, kad dabartinė valdžia sutinkanti derėtis, 
taigi ir susiderėti Vilniaus klausimu maž daug Ilvmanso 
projekto dėsniais.

Todėl klausiu p. Ministerį pirm, ir 1. ein. užs. min. pa
reigas: . . ’ ‘ • v-*

^JL. Ar išjikyąbuyo ęs KaunePiLųi^kjįožiaaoggfts,
; " y aldžibsemisa re josi su Lenkais Dancige bir

žei i o antroj o j "pusė j e T.

2. Jeigu tai]) tikrai būtų buvę, tai kuriais klausimais 
tartasi su Lenkais?

3. Kodėl įsileista į slaptus pasikalbėjimus su Lenkais, 
kurie gali būti politiškai naudingi tiktai jiems?

’ A.

“Tikrieji” Lietuvos demokratai iš pat pradžios pradėjo 
eiti šunkeliais ir veda Lietuvą į Varšuvos glėbį. Slaptoji diplo
matija yra paniekinta, pasmerkta, o “tikrosios demokratijos” 
išpažintojai be slaptosios diplomatijos nei žingsnio. O kiek 
riksmo jie kėlė apie kataliku pro-lenkiškumą, apie vedimą Lie
tuvos Voršuvon. Matome, kad jų riksmas, tai vagies riksmas: 
“Laikykite vagį.”

VIESULOS ITALIJOJ
Nuo AJ])ų kalnų užėjo ne 

ilstaiMidelė viesulą ir lė-])a
Pasiekė net Si

ją. Kibiuose daug pris
nigo, < žemesnėse vietosi* 
gausiai >.

šiauri/iėj Italijoj labai at

 

šalo ir kpės išsiliejo.

Milane ir Genooj visa pra- 
mmV^sutrukdyta dėlto, kad 
elektros gaminimo dirbtuves 
viešnios buvo sugadytos.

DĖL 35 CENTŲ

ORLAIVIS NUKRITO ANT 
ŽMONIŲ

V ok i e t i j <) j, He idehe i me, 
besileidžiąs žemyn orlaivis, 
nukrito ant žmonių ir vietoj 
padarė galą penkiems žmo
nėms ir kilotą sužeidė.

NUŠOVĖ TĖVĄ
IIAMILTON, O. — AVill- 

ard Caison, 24 m. amžiaus, 
susiginčijo su savo tėvu dėl 
pinigų. Tai sūnus nušovė tė
vą. Motina išsigelliejo pabė
gus iš namų.'Py to sūnus sė
do tėvo automūftl^un ir pyš
kėjo Į Ohio valstiją. Bet bu
vo suimtas. Piktadarybė 
papildyta Liberty, Ind.

SUSIDEGINO MIKAS
WORCESTĘR|Mass. —

Kaųmiskg 5 meti] 
inkais ir 
Taip ap 

ir

Walter
vaikas, bovijosi d< 
užsidegė drabužiui 
degė, kad vos gv1 is liko
ant pagijimo nėra rilties.

pareiškė

UŽ ILGESNIUS ANDA 
ROKUS

Anglijos karalii 
papeikimą moterį 'madoms.
Jam nepatinka ertrunipi 
andarokai ir p rtrumpos 
rankovės. Į jo reni amus ba
lius moterys ir merginos turi 

 

būt su andarokais Ibent iki 
pusiau blauzdų ir 
rankovėmis.

i ilgomis

Visos Meksikos bažnyčios
konfiskuotos

NEGRIEBSIS GINKLO
Meksikos episkopatas iš

leido šitokį paaiškinimą dėl 
galimo ginkluoto sukilimo 
Meksikoj:

“Bažnyčia, būdama nuoša- 
politinį 

partijos, mekiiomet nesutiks, 
kad religija būtų bile kokios 
politinės partijos vėliava. 
Dar mažiau Bažnyčia užgirs 

i ginkluotą sukilimą, nes tai 
būtų pragaištis, žmonėms ir 
šaliai.

“Ginkluotus sukilimus ke
lia valdžios trokštantys poli
tikieriai, kurie nori pasauli
nių gerybių. Bažnyčia užgi
riu tik taiką, tvarką ir soci- 
jalę akciją, tokią, kokią už
vedė religinės laisvės gyni
mui lyga.” Čia turima ome-

Mokesčiai atei
viams Francijoj

PAKĖLĖ MOKESČIUS 
ATEIVIAMS

DAUGIAU LINKSMINOSI

ekonomiška boikotą.ll^C < v
Bažnyčia Meksika j (ginklų 
nesi griebsianti, K ! ^yianti

NUTARĖ DEPORTUOTI
RYMAS. — Italijos val

džia deportuos moterį, kuri 
kėsinosi nušauti Mussolinį. 
Ji yra Anglijos aristokratė, 
kaii> spėjama ne pilno pro
to ir bus laikoma prieglau
doj.

NORI PASKOLOS
Kubos respublika nori 

Suv. Valstijose gauti pasko
lą iš $60,000,000. Tuos pini
gus norėtų sunaudoti keliams 
būdavoti ir esamiems patai 
syti.

PERLEIDO KOMPANIJOMS
Belgija savo valdiškus ge

ležinkelius perleido kompa
nijoms kad papildžius iždą ir 
sustiprinus franką.

PAČIAI $1.00, MERGINAI 
$500,000

NEW YORK. — Baxter 
Clegg darydamas testamentą 
užrašė pačiai $1.00, o vienai 
merginai iš Montrealio $500,- 
000. Sakė, kad jis norįs tai 
merginai užtikrinti gyveni
mą, nes su ja esąs susižieda
vęs ir ją vesiąs, kaip tik nuo 

usias di-

L. D. K. S. Xl-tas Seimas
o

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

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

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

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

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

Kelione į Saulę ir 
žvaigždes

Ekonominis?

ant Kalvarijas k 
reikės.

nai ima vis ia au susirūpin
ti. Meksikos Mieste (sosti
nėj) tas dar nelabai žymu, 
bet kitur, tai jau jaučiama ir 
bizniai žymiai sumažėjo.

Bažnyčių lankymas tebėra 
toks, kaip buvo. Tik ta išim
tis, kad josi* nėra kunigu.

VISI SUSIRGO
ALTA, Ia. — Albert Citv j 

turi devynis gyventojus ir 
visi karštlige susirgo. Serga 
net vietos daktaras.

»

Tasai astronomas be to ap
robavo. kiek saule turi ark
lio jėgų. Pasirodo, kad ne
mažai. Susekė, kad tą skait
linę reikia rašyti šitaip: pa-
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SPRINGFTELD, Mass.- 
Irael \V<»lansky, kriaučius, 
padarė vienam savo košt eme
riui darbo už 35c. Kostome- 
ris ilgai ncatsiteisė. Wolans- 
ky pamatęs skolininką pra
einantį pro j<» dirbtuvę, išbė
go lauk ir pareikalavo skolos. 
Kostomeris pasipriešino, ė- 
mė ginčytis ir po to muštis. 
Besimušant W<danskio aki
niai buvo sumušti ir stiklo 
šmotas įkrito j kairiąją akį. 
Akis turbūt nepages. Kalti
ninkas suareštuotas.

Francijoj ikšiol ateiviai 
(turistai) mokėdavo taksų 
po 68 frankų. Dabar tie mo
kesčiai pakelti. Dabar atei
viai turės mokėti po 375 
frankus. Studentai ir laik
raštininkai mokės po 40 
frankų. Ex-kareiviai, tarna
vusieji francūzų armijoj sa
vanoriais, atvykusieji Fran
ci jon uoli tu taksi] paliuosuo- 
jami.

Nežiūrint į Francijos fi
nansinį krizį Paryžiaus gy
ventojai rado pinigų pasi
linksminimams. Jie pernai 
labiau linksminosi, negu už 
pernai.

J Paryžiaus teatrai, cirkai, 
“mūviai” ir kitokios pasi
linksminimo vietos pernai į- 
plaukų turėjo $12.O(M),(M)O. 
Valdžia taksomis iš publikos 
gavo $1,000,(MM).

IŠ BERLINO Į SIBIRĄ 
ORLAIVIU

skaitlinė išreikš saulės arkliu 
jėgą.

TIKIETAS Į SAULĘ
PASADENA, Cal. — As

tronomas L’aul W. Merrill 
paskelbė indomių žinių apie 
saulę. Aprokavo kiek truk-

gelėžitikeliu i saulę. ’ ■ '
! • Astronomas sako, kad iš 
jPasadena, Cal. į Chicago 

„■trunka nuvažiuoti 3 dienas.
Tai toks traukinys į saulę 
nuvažiuotų tik per 200 metų. 
“Round trip” tikietas į sau
lę kainuotų $4.000.000.

T artimiausią žvaigžde 
traukiniu nuvykti truktų 55 
milijonus metų. Per tą ke
lionę Pulmano juodas porte
ris gaudamas dienoj po 25c. 
kyšelio kelionės galt* turėtų 
$5.000,000.000.

r

4

DĖL MIC-LOS NEPAVYKO
Amerikiete CJarabelle Bar

iau t iš Ne\v Yorko, bando 
perplaukti per Anglijos ka
nalą. .Ji iš Anglijos pusės 
plaukė i Franeija. Plaukė 21 
valandą ir 40 miliutų. Ji bū- 
tfl savo k; lionę pabaigus, jei 
nebūtų užėjusios tirštos mig
los. Ji sakė bandysianti iš- 
naujo.

NETEKO KOJOS
WORCESTER. Mass. — 

Josepli Oclaitis. 18 m. am
žiaus. dirbęs National Bott 
ling AVorks’uose neteko ko
jos, ištikus ekspliozijai. (Pa
gal pavardę išrodo, kad nu- 
kentėjnsis be nebus lietuvis).

4i
PALIAUBŲ NENORĖJO
Meksikoj visos bažnyčios 

konfiskuotos ir paimtos i 
valdžios rankas. Valdžia vi
sur paėmė viršų ir padidinus 
jėgas užlaiko savotišką tvar
ką.

Katalikų ierarkija buvo 
valdžiai pasiūlius paliaubas. 
.Jau valstybės gynėjas ir 
ierarkija buvo susitarę dėl 
paliaubų. Bet ministerių ka
binetas tą atmetė.

Viduriniu reikalų m miste
ris skelbia, kad bažnyčias 
konfiskuojant riaušių įvykę 
tik Meksikos mieste (sosti
nėj) ir dar trijuose miestuo
se. Kitur bažnyčios ir jų vi
si turtai pagrobti be riaušių 
ir be kraujo praliejimo. Vi
durinių reikalu ministeris 
sako, kad riaušių ir ant to
liau nepramatoma, nes perei
tos nedėlios demonstracijos 
parodę valdžios stiprumą.

'Tuo tarpu katalikai plati
na boikotą. Katalikai biz
nieriai atšaukė liedieviškuo- 
se laikraščiuose skelbimus, 
nesinaudoja jokiomis val
džios įstaigomis, nieko netu
ri su visais kas tik remia da
bartinę valdžią. Abi pusi 
taip sakant apsikasė ir t iru
čiuose stovi. Imtynės galės 
būt labai ilgos.

Žvėriškas šaulio
nužudymas

ĮSPĖJO MŪNŠAINIERIUS
Noav Yorke chemikas J. 

W. Quillen. užimąs valdišką 
vielą, paskelbė, kad pernai 
tame miešti* nuo mūnšaino 
nusinuodijo ”(M) žmonių.Tuo- 
mi jis įspėja žmones gerian
čius mūnšainą.

7!

i
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Baisus ir netikėtas likimas 
ištiko mūsij mylimą šaulį 
Stasį Ramančionį.

Birželio 29 d. jis su savo 
broliu Kaziu grįžo iš Pušalo
to į savo namus, t. y. į Klo
vainius. Važiuodami per Lai- 
puškių mišką jie išvydo sto
vintį vežimą, persuktą sker
sai kelio, kuriame sėdėjo 4 
vyrai ir 1 moteriškė. Kada 
privažiavę velionis su savo 
broliu paprašė, kad leistu 
pervažiuoti, tai vienas veži
me sėdėjusių vyru sušuko: 
“čia bus teismas buržujų ar
mijai už jų nuodėmes.” 
Akies mirksniu 4 vyrai šoko 
iš vežimo, šaukdami “mirtis 
dabar jums,” puolė prie ve
žimo. kuriame sėdėjo velionis 
su savo broliu. Du vyrai iš
griebė Stasį Ramančionį. o 
kiti du puolė prie Kazio. 
Pastarasis su lmtkočiu Išsi
gindamas sudavė vienam iš

puolusių per galvą, ir jie 
nuo jo pasitraukė. Tada jie 
puolė prie Stasio, pradėjo 
pastarąjį parblokšti ant že
mės ir vienas plėšikui, išsi
traukęs peilį ir surikęs dar 
kartą ‘'mirtis šauliui.” smo
gė peili tiesiog į krūtinę.. .

Kada velionis pasijuto 
smarkiai perdurtas sušuko 
"Irrolau, gelbėk mani'!” Ta
da plėšikai susėdo į vežimą 
ir leidosi bėgti. Velionius 
brolis. įsikėlęs į vežimą su
žeistąjį. leidosi vyti galvažu 
džius. Tuo būdu jam pavyko 
susekti galvažudžių gyvena
moji vieta—SUįirmiškių dva
ras. Pavyko net susekti gab 
važudžių asmenis.—tai Kinr- 
miškių dvaro kumečiai Bort- 
kevičiai — tėvas su sūnumis. 
Velionis dar buvo vežamas į 
Pakrojaus ligoninę, 1x4 kely 
mirė.

(Iš “Lietuvis”)

SAKO. KAD PERDEDAMA
ATLANTU’ City, N. J.— 

čionai vieši Meksikos prezi
dento duktė. 19 m. amžiaus. 
•Ji yra vienuolyne išauklėta 
ir jos motina yra uoli katali
kė. Ji sako, kad žinios iš 
Meksikos dabar laikraščiuo
se skelbiamos esančios per
dėtos. Sakė, kad jos tėvas 
esąs labai palankus katali
kystei ir jis nevešias anti-re- 
liginių persekiojimų.

■ in

JĮ

PARLAMENTAS IŠSI
SKIRSTĖ

Anglijos parlamentas išsi
skirstė ir susirinks tik lap
kričio mėnesyje. Darbo Par
tijos atstovai norėjo, kad va
kari jos būtų trumpos ir kad 
rugpj. viduryje susirinktų 
angliakasių reikalams svars
tyti, liet darbiečių balso neat- 
bota.

$10,000,000 NUOŠIMČIAIS

Franeija sumokėjo Ameri
kai $10,(MM).(MM) nuošimčiais. 
Tai ne už karo skolą, liet už 
karo medžiagą. kurią Fran- 
eija priėmė po karo iš Ame
rikos armijos buvusios Fran-4 
cijn.i. Tada Franeija karo 
reikmenų pasiėmė už $400,- 
000,000.

J

Vokiečiu orlaivių firmos 
sumanė įsteigti susisiekimą 
su Sibiru. Du orlaiviu ap
leido Berliną liepos 24 d. ir 
T rkueką pasiekė rugpj. 1 d. 
Per pusšeštos djeiios padarė 
5,000 mailių.



$ti^ Braziliją, ŪArĮdiąvągiamš 'siilaikjd^ 
ižilijos pateko į policijos dedamės pastangos.

žmona Ažmonas pabėgo ir

bet vieton Brazilijos pateko į 
kalėjimą. .

’OSWI'
išprovokuoti 
fcąlauja\ve’* 
jiemrodfy 
gaika.

! i.

UŽSIENIS L Ė MĖJO 
. LIETUVOS KUROR 
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ne
tas senai sekamas žinomas 
vagis Ječius Antanas, kuris, 
iš surinktų kriminalės poli
cijos valdininkų žinių, papil
de 30 su vitsum vagysčių, iš 
kurių 25 buvo jau net prisi
pažinęs. j. Kadangi vagystės 
buvo papildytos įvairiose 
vietose ir pavogti daiktai bu
vo paslėpti atskirose vietose, 
toli nuo viena kitos esančio
se vietose, todėl aukščiau kal
bamas vagis teko siuntinėti 
vienu ir kitu reikalu etapu 
per nuovadas ir vienoj iš to
kių — iš Traškūnų nuovadi- 
jos pasinaudodamas silpna 
sargyba — jį saugojo mote
lis — pabėgo ir pasislėpė. 
Kol kas nepavyko jį sučiup
ti.

LĖ8IĄVTLNTŲ
I Įiaiitjsdi Jozas’Hlabai 

patenkintas naujų vyskupų 
paskyrimu Lenkijoj ir oku- 
puotoj Lietuvoj. Jis pažy
mi, kad naujas Vilniaus 
vyskupijos metropolitas vys
kupas Jalbžykovvskis geriau
siai savo vietai atatinka, 
kaip darbštus žmogus. Vil
niaus vyskupija esanti svar
biausia ir sunkiausia metro
polija, kurią tik toks vysku
pas, kaip Jalbžykovvskis, ga
lįs sutvarkyti. Sunkumai 
Vilniaus vyskupijoj pasireiš
kia dėl tautinių mažumų san
tykių, kuriuos, pasak laikra
ščio *‘Czas,” galėsiąs tinka
mai sutvarkyti naujas Vil
niaus metropolitas.

Bcija Kaupe sulaikę C bąn- j 
ditus, kurie Kauno apylinkė
se ir provincijoje yra papil
dę visą eilę plėšinių ir užpuo
limų. Banditai buvo sulaiky
ki mėginant jiems pabėgti 
automobiliu. Trys yra buvę 
geismo bausti ir ilgesnį laiką 
fcėdėįp kalėjimą -
J Banditai jau prisipąžino 
kisoje eilėje. lįėšim.L joli^ 
mesifis tardymai} vedaAAA^

JA 21 KELIĄ

Št na. birželio 7 d. apie 19 
į jr^Įgiš Šakių begrįžtančios 

dvi padvados susitiko dvira- 
važiuojančius tris Luk- 

„ T„- d jog valdininkus, 
aatf iš jiį gitinihkasĮil Siti 

du-- žvalgai. (Pažymiu iš ū- 
' niformos). Pravažiavus pir

majai padvadai, antrą j ai mi- 
, neti valdininkai pastojo ke- 
JU- Vienas iš jų grąsinda- 

mas brauninku reikalavo 
tuojau sustot. Nespėjus išpil- 

. 4yti Jo reikalavimo grasi
nantis kirto per rankas brau
ninku tuo metu laikančiai 
Vadžias p. Antosei Vaideliū- 
tei. Paklausus vežime sėdin
čiam B. Račkaičiui — už ką 
ponai mušatčs ii’ ko reikalau
jate iš mūsų, — klausiamas 
gavo nuo to pat mušeikos su 
brauninku veidan ir apsilie- kurių vyrai tarnauja valdiš
ko kraujais. Pakėlus užpul- koše įstaigose, 
tiems riksmą iš prekvn nuva
žiavusios padvados atbėgo 
vyrai gelbėti. Kilo smarki 
kova. Nugalėtojais buvo už
pultieji žmonės. Jie atėmė 
iš mušeikos brauninką ir du 
dviračius. Norėjo paimti ir 
valdininkus, bet pabėgę to
liau neprisileido artyn šau
dydami iš brauninku. Visas 
grobis rytojaus dieną peiv 
dubtaš Paežerėlių valsčiaus 

i1 policijai ir užvesta byla. i
Tokiuo girininkijos valdir 

; ninku elgesiu žmonės labai 
J '

I

EKONOMINIOBANKROTO 
VAISIAI

Vilniaus vaivada išleido 
savo valdžioj esantiems sta- 
rostoms ir komisarams ap
linkraštį, kad nuo š. m. lie
pos mėn. paleistų nuo tarny
bos visus tuos valdininkus, 
kurie turi nekilnojamo turto 
ir iš jo gali išlaikyti šeimy
nas. Taip pat įsakoma pa
leisti nuo tarnybos moteris,

20 PROCENTŲ DŽIOVI
NINKŲ

Paskutiniais statistikos 
daviniais Vilniaus miesto 
pradžios mokyklose gydyto
jai suradę, kad 20 proc. visų 
vaikų esą jau džiovininkai.

Ga ui įama pas
kutiniuoju Miku didėja už
sienio sęsįwknejim?S’ Lietu
vos kurortais. ’Ta£iaujnūsų 
atatinkamos įstengi® ii®?eiiy, 
X gurias krtipųuuast dėl in
formacijos, nusiskundžia, 
kad patys kurortai nepakan
kamai rūpinasi žinių tiekimu 
apie jų gyv’enimo sąlygas, 
kurortui ypatybes ir n. La
bai pageidaujama platės 
reklama. I

KIEK YRA DANŲ VEISLĖS 
GALVIJŲ LIETUVOJE

Žemės ūkio ministerija už
klausė Lietuvos žemės ūkio 
kooperatyvui sąjungą, kiek 
pas juos ūkininkai užsakė 
danų žalųjų liūnų veislės 
galvijų. Gavusi tas žinias 
ministerija užpirks Danijoj 
reikalingą galvijų skaičių. 
Projektuojama perkantiems 
tuos galvijus ūkininkams 
duoti už produktorius (bu
lius) 50 proc. pašalpos, <uuž 
karves 25 proc. t-

‘ ‘ BRAZILIJA—KALĖJIME ’ ’

Š. m. liepos mėn. 15 d. kri
minalinės policijos valdinin
kai Kaune sulaikė šoferį Aš
meną .Juozą, kuris kaltina
mas dvi vedybose ir klausinė
jamas kriminalinės policijos 
kaltas prisipažino.

/Bylą iškūlė jam jo antroji 
žmona, su kuria neteisėtai 
nusivedęs prigyveno vieną 
vaiką. Su tikrąja žmona bu
vo prisigvvenęs 3 vaikus. Nu-

-NUSIŠOVĖ

Š. m. liepos m. 5 d. savo bu
te rastas nušautas pil. Gurs
kis Stasys, gyv. Nemanniū- 
nų km., Šeduvos vai., Pane
vėžio apskr.

Nuvykus nusikaltimo vie
ton kriminalės policijos val
dininkams ir vedant tyrinė
jimą nustatyta, kad Gorskis 
Stasys liepos mėn. 5 d. būda
mas pats vienas namuose ir 
įsistatęs sau į burną šratinio 
šautuvo tūtą iššovęs nuo ko 
vietoje ir mirė. Priežastis 
nusižudymo buvo ta, kad ne
sugyveno su savo šeima.

ARKLIAVAGIAI

I

Paskuti n iu laiku pasikar
toja arklių vogimas, nors ir 
nevisada jiems tai pasiseka 
ir vietoj pelno už pavogtus 
arklius, susilaukdavo vi
siems gerai žinomos smar
kios bausmės.

Taip, š. m. liepos m. nak
tį iš 9 į 10 d. nežinomi ark
liavagiai iš ganyklos pavogė 
pil. Mockaitienės Onos, gyv. 
Gaurės km., Turniškių vai.,

BARZDAI AUGA

BARZDAI (Šakiųapsk.). 
Prieš keletą metų buvo ma- 
noma^Barzdus telefonu su
jungti su Pilviškiais. Tam 
tikslui buvo parvežti stulpai 
ir į žemę sukasti. . Bet dau
giau nieko nebuvo daroma. 
Po kiek laiko stulpai pradė
jo nykti: vieni pargriūdavo, 
kitus žmonės nusipiovę su- 
kūrino arba pardavė Vilka- 
višky. Taip beveik visi stul
pai žuvo.

Šiemet vėl pradėjo telefo
ną tiesti; vėl pristatyta stul
pų. Bet šiuos stulpus jau ne
toks likimas sulaukė kaip 
anuos. Jau tiesiama vielos 
ir darbas tuoj bus baigtas. 
Barzdams tai labai žymus 
bus patogumas. Nebereiks 
dėl mažmožio važiuoti i ša
kius ]>o 21 km., nors kartais 
kelias neišbredamas. Beje, 
apie kelius.

Po pavasario sėjai žmo
nės išėjo kelio taisyti. Taiso
ma duobės, lyginami kraštai, 
kur platinama, kur per pla
tu siaurinama.

TVERAI, Telšių apskr. 
Vietos šaulių būrys susitvėrė 
pirmais Lietuvos nepriklau
somybės metais. Lig šiol gy
vavo gerai. Dabar gi virto 
kitaip. Gabesni būrio veikė
jai, Įsirašę Į partines organi
zacijas, visą savo energiją ir 
darbą aukoja toms organiza
cijoms, stengdamiesi vienas 
kitam pakenkti, ir apie būrį 
visai užmiršę. Buvę geriau
si draugai, kovoję petys i pe
tį su tikraisiais Lietuvog 
priešais, dabar kovoja vienas 
prieš kitą. Naujai išrinkto
ji būrio valdyba deda pastan
gų atgaivinti būrį, bet reika
lingas dar ir pačių narių gy
vas susidomėjimas tuo.
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pąfi>įĮ|tinę. Sako,į kad prie 
Krikščioniškos valdžios dar 

] Aebuvę atsitikimi), kad ‘ ra7 
,jpiems žpjonęms pastotų valį
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Tinkamai Penimas Kūdikis
Miega Gerai
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BRANGENYBĖ VILNIUJE

Birželio mėn. bėgy Vilniu
je sustatyta 100 protokolu už 
kainirpakelnną. -
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(įininkai • kelią ir skaldytu 

p g wWgirin. vaidininkų. Yra ži- 
• JrOįykad minėti ‘‘ponai” tą,; 
į ’^eną pas savo .urėdą ištušti

nę net 12 liti’ų valstybinės. 
Kažin kaip reaguos į tą atsi
likimą Ponas Žemės Ūkio 
Ministeris ?

Už faktus atsakome.
1 Nukentėjusieji

• • __________
RASTAS LAVONAS

PASVALYS (Biržų ap.).
Pasvalio valse, netoli Ustu- 
kių kaimo, po “Laisvės til
tu,” Plušoje, besimaudyda
lbas mokinys rado moterišką 
dayoną. Mokinys nuo išsigan- 
'itįimo serga. Moteriškė iš to 
^pat valsčiaus. Tetervinų kai
tino, Karolio Gudo žmona. A- 

g *pie žuvimo priežastį galima 
įdrąsiai sakyti, kad čia galva- 
ęj&udžių darbas. Liepos 4 die-' 
£ną ji buvo Pasvaly, o iš Pas- 

/ > yalio ėjo vėlai namo, bet na- 
E^iniškiai jos'nebesulaukė. Čia 

^faaktimis perkratinėja daž- 
L 5ŠP“ marinančius žmones. 
eC.--------

^VIEŠPATAUJA TAMSUMAS 
į. j. ŠIMONIAI (Pasvalio v.).

.t?*1 nėra niekur tamsesnio 
'tMuumpelio, kaip šis. Kaimas 

mažas, jaunimo daug ta
kiau visas miega gilų miegelį 

nemato, kad jie didžiausi 
^tamsuoliai. Apylinkės jau
nimas ir ūkininkai kuria >į- 
šVairias organizacijas, gink- 
%iojasi knygomis, laikra- 

I Ibiais, o šis jaunimas t virkš
čia, gyvena dulkėtais šokiais 
ir vakaruškom. ” Jiems orga
nizacijos ir laikraščiai nerū- 
f

dpl-
—

£ . SULAIKYTI BANDITAI
% Liepos 5 d. Kriminale po-

ABITURIENTŲ EKSKUR
SIJA

Mariainp. Valst. R. J. gim
nazijos abiturieritai suruošė 
ekskursiją į Dzūkiją, birž. 22 
d. š. m. Aplankė ^Dzūkijos 
sostinę, Alytų ir jo gražias a- 
pylinkes, gėrėjosi žaliuojan
čiais stebėtinais Nemuno 
krantais.

Mokyt, p. Slavėnui vado
vaujant, ekskursantai dai
nuodami, linksmi, traukė per 

‘miškus, pušynus, pasiekė 
aukštą pilekalnį. Apie tą 
kalną vieni pasakoja čia bu
vus senovės pilį, kiti — baž- 

•nyčią, kuri nugrimzdusi į že
mę. Iš kalno neapsakomai 
gražūs reginiai: — vingiuo- 
jasi mėlyna juosta Nemunas, 
aplink kalnai, miškai, so
džiai; reik pačiam būti, kad 
džiaugtis ir gėrėtis.

Ant to kalno šauliai suruo
šė tą vakarą gegužynę. Degė 
laužai, dainavo pavasarinin
kų choras, ūžė girios ir sklei
dėsi Lietuvos dainų garsai 
taip toli, kad rodos ir ne
tolimai esantieji lenkai,,Vil
niaus užgrobtame krašte, ga
lėjo girdėti ir jausti jog Lie
tuvos jaunimo širdys drąsios, 
sveikos, gyvybės pilnos, myli 
savo Tėvynę ir skriaudžiamą 

i ją apgins.

STREIKAS JONAVOJ

Liepos 14 d. Jonavoje pra
sidėjo malūnininkų streikas, 
įgijęs negeistino pobūdžio. 
Sustreikavo Sakalausko ipa- 
lūno-lentpiūvės apie 50 dar
bininkų, reikalaudami pagel
ti algas. Kadangi šių reika
lavimų savininkas neišpildo, 
susirinkę darbininkai nelei
džia malūnui ir lentpiu^ei 
veikti ir neduoda niekam iš
vežti grūdų.

Tai kokie socialistinės po
litikos vaisiai. Pirmiau įkal
binėjo darbininkams, kad so
cialistams laimėjus bus Lie-

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laiks nuo laiko, yra suteikti motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugelį dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimų ir apie Borden’s Eagle Pienų, 
geriausi kūdikiams maistų pasauly,

: * • .

REMEISIAI (Želvos v.). 
Renieisių vienkiemis yra pa
vyzdingiausias. Jame gyve
na ūk. A., uoliausias, turbūt, 
Lietuvoje žmogus. Kada-iš
sikėlė- i vienkiemį gyventi, 
rado" Cik '“smėlio Jias. 
Šiandien gi jau gilti konku
ruoti su žymiais ūkiaię. Ū- 
kininkų Sąjungos yardu į- 
rengė pieninę, nesigailėda
mas nei savo triūso.

Todėl tikisi apylinkės kai
mynai, jog p. A. pastangomis 
įrengtoje pieninėje galėsią 
ne tik nėriau sunaudoti pie
no produktus, bet ir gauti 
naudos. Sektinas daugumai 
pavyzdys!..

KUPONAS
Už Ši kuponą galite gauti lietuvii- 
kai pamokinimus, kaip penėti*ir 
užlaikyti save ir savo kf 
Iškirpkit jį ir atsiuskit r 
šiandien su savo vardu ir ac

Vardas ..............

Tūkstančiai kūdikių miršta kasmet 
dcl neprižiurėjimo. Gal būt jie gy
ventų ir šiandien, butų sveiki ir 
linksmus jei butų buvę gerai prižiū
rėti. Atsakomybė puola ant tėvo ir 
motinos dėl apsaugojimo gyvybės ir 
sveikatos jų kūdikių. Motinos turi 
daryti visas pastangas kad galėtų 
penėti kūdikį savo krūtimis. Jei ji 
suranda, kad negali sv.teikti to gam
tinio maisto savo kūdikiui, ji nepri
valo daryt bandymų su kitais 
maistais. Jos pirmutinė mintis turi 
būti Borden’s Eagle Pienas.

Borden’s Eagle Pienas yra išauginęs 
šimtus tūkstančių kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus ir moteris. Daugiau 
Borden’s Eagle Pieno yra vartojama 
kūdikių penėjimui, negu kitų visų 
kūdikių maistų sujungtų daiktan. 
Gydytojai visoje šalyje rekomenduo
ja jį motinoms, nes jis yra lengvai 
virškinamas dėl kūdikių.

’ Borden’s Eagle Pienas yra. puikiau- vartoti Eagle Pienų, 
sias grynas ūkių pienas iš puikiausios ’ * ’* * ’■ ‘-------- ”

pieninkystės sekcijos Amerikoje, 
sumaišytas su tinkama dalimi cu
kraus, paskiau supilstytas ir užkli
juotas į sanitarius kenukus. Jis 
ateina pas jus taip grynas ir taip 
gausus kaip tą pačią dieną butų; 
padarytas. Kiekvienas kenas garan
tuotas, kad yra pirmos rųšies padėty. 
Jus galit pirkti jį su pilnu užsitikė- 
jimu. Visuomet apsimokės jum9 
pareikalauti Borden’s Eagle Pieno.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagie Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 

. Nevilkinkite. 
A bet siuskite kuponą šiandien.
w.-. 1

!

LIŠKEVA, Alytaus apsk. 
Liškevos miestelis yra prie 
Nemuno, Druskininkų ir 
Merkinės. Miestelis nedide
lis, bet įžymus savo gražia, 
ant aukštoko kalno, bažnyčia 

j ir dviem piliakalniais. Len
kai 1922 m. užpuolę Liškcvą, 
gerokai ją granatomis ap
draskė, norėdami užmušti 
kleboną ir apiįilėšti bažnyčią. 
Piliakalnis, ta senovės lietu
vių tvirtovė, stovi nejudomas 
niekieno.

Daug jis matė: matė seno
vės lietuvius kaip ant jo su
sirinkę traukdavo lenkų te- 
rioti ir mato kad ir dabar lie
tuviai dažnai sueina aut jo, 
liet jau kitokiais tikslais: 
ginti savo šalį nuo lenkų ir 
atimti Vilnių.

Liškevos Šaulių būrys be
veik kas sekmadienis susi
renka ant I*iliakalnio moky
tis rikiuotes ir ruoštis susi
tikti su lenkais kovoje. Liš
kevos šauliai 1921. 1922 m. 
kelis kartus neleido įeiti į 
miestelį lenkų banditams. 
Daliai* jie visi pasiryžę eiti į 
mii'stelj lenkų Imnditams. 
Dabar jie visi pasiryžę eiti į 
Vilnių j
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KAUNO SKERDYKLOS
r

r

Patekus Lietuvos valdžiai Vienu žodžiu visas katalikų 
į socialistų rankas, tuojaus < 
pasirodė bolševistiniai po
gromai, mėtymas lauk katuli- ; 
kiškai nusistačiusių valdi- : 
ninku, užsipuldinėjimai ir ' 
šmeižimai buvusių valdžios 
vyrų, ir kitokių nesąmonių.

Iš daugelio netikusių gas- 
padoriavimų, kurių jau per 
taip trumpą laiką spėjo vie
šumoj pasireikšti, išdygo vie
na iš biauriausių nesąmonių, i 
tai atidarymas sename mies
te gyvulių skerdyklų.

Minėtos skerdvklos randa- ... ‘ x si pačioj gražiausioj miesto 
daly, kur įbėga Neris į Ne
muną, pačiam kyly. Teko 
man būti Vokietijoj Coblenz 
mieste, kur įbėga Mossel į 
Reiną. Tai ten apie tris hek
tarus žemės cementu išgrįsta 
ir stovi ^Vilhelmo I pamink
las. Šventadieniais sueina 
tūktsančiai žmonių pasigerė
ti sriauniomis upėmis ir jų 
augštom pakrantėm.

Man esant Tėviškėlėj Lie
tuvoj, pasivaikščiojant po 
Nemuno kranto pylimą
(Cimbruvka vadinamą), pri
siminiau tuos dailiuosius 
Reino ir Mosselio pakrantes 
su paminklu. Rodėsi matau 
aptvertas Nemuno ir Neries 
pakrantes, kad apsaugojus 
nuo antplūdžio ir stovi pa
minklas Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Keistučio ant 
juodbėrio su iškeltu kardu 
ginančiu Lietuvę, nuo pietva
karinių priešų. Bemąstant 
apie Lietuvos didvyrius ir 
gamtos gražumą, kokį teikė 
besileidžiant i saulutė, atsi- 

! pgAšdaiph j vandenį vaka- 
ruosna tekantį, staiga pasu
ko šiaurės vėjas ir staiga 
ten pat esamų skerdyklų! 
smarve užkirto kvėpavimą. 
Aš, ir ten buvęs pulkelis 
Kauno inteligentijos, jauni
mo ir darbininku.’kurie sėdė
jo ant išmūrytos pakrantės 
ėmė l)egt kas sau. Vieni 
spiaudė, kiti išmetinėjo tada 
esamai krikščioniu valdžiai, 
kad neiškelia dvokiančių 
skerdyklų šalin iš miesto, tre
ti net keikė sakydami, kad 
reikia padegt tą prasmirdu
sią skerdyklą. Bet visi turė
jo atsitraukt.

Buvusioji valdžia skerdyk
las iškėlė.

Kas iš amerikiečių lietuvių 
buvo Kaune ir vaikščio jo po 
Nemuno krantą, netoli įtakos 
Neries i Nemuną, manau ta 
patį pasakys.

Dabar kyla klausimas, dėl 
ko socialistai užsinorėjo 
smarvės? Juk linksmadva- 
rio, ar kaip ten vadina tą vie
tą. kur yra pastatyta moder
niškos skerdyklos atstu apie 
du kilometru nuo Kauno at
sako sanitarijos reikalavi
mams ir nereikia slėpt nosies 
į skepetaitę. Dabar padarius 
uniją socialistams, žydams, 
lenkams, tapo sugrąžintos 
skerdvklos atgal i Kauna ir 
vėl smardina seną miestą.

Dalykas aiškus. čia yra 
Muziejaus gatvė kur stovi 
Maironio namas, ten gyvena 
gerb. mūsą poetas prelatas 
Mačiulis (Maironis), Lietu
vos patriotas kum Krupavi
čius, Kunigu Seminarija. Šv. 
Kazimiero Draugija, vysku
pijos kurija, Vaikelio Jėzaus 
našlaičių draugija, Žemaičių 
Bazilika ir vyskupo namai.

tyvos, dideli priešai pažangos.

y

rto 
B. I

Darykite dabar planus važiuoti tfvynfn smagioje 
<• .
tam tyčia urirengimai Lietuviams, kurte niaukt ___
Suvienytų Valstijų Valutios valdomo tr Operuojamo 
laivo

kuris išplauks iš New Yorko Rugsėjo 9 
arba puikaus kaip palocius

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks rugsėjo 29.

įrengimai ant visų_United Statės Lines laivų yra 
įtarsus I>o pasaulį, 
čius denius, apsčiai

8.8. GBOttGS
S S. PRE3. HARIDING- 
klauskitc vietos agvnth arba rašykite pas

Statės lines
Mass. 45 Broadway, New York Gty

„Plauk po 
Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 

per Brenicn ar Chcrbourg
Darykite dabar planus valiuoti tCvynfr _ ,

draugijoj jųsy tautiečių. Rugsėjo mėnrsi yra paruošta 
tam tyria prirengtmai Lietuviams, kurie plaukt ant 

’ liauju Valdžios valdomo t 
S. S. REPUBLIC

arba puikaus kaip palocius

kuris išplauks rugsčjo 29.
Rasite erdvius kambarius. pla«

centras su įžymiausiais kata- 1 
likų veikėjais. Minėtos įstai
gos ir žmonės privesti tą 
smarvę gert į savo palučius, 1 
kuomet tik pučia piet-vaka- i 
rių vėjelis.

Čia tai ir gludi visas sočia- ■< 
listu “gudrumas.” Kaip ki- 1 
tur taip ir Lietuvoj socialis
tai pasižymi pagieža prieš 
katalikus. Matome-kaip be 
sąžinės Meksikos socialistai 
trokštantys katalikiškų aukų 
persekioja, taip ir Lietuvos 
socialistai, jei tik rastų kuo 
pateisinti katalikų kankini
mą, tai kai Į) bematant pasi
lietų kraujas.

Negalėdami kuo pakenkt 
katalikams, tai atkėlė dvo
kiančią skerdyklą į Kauną. 
Nejuokais j-eikia susirūpinti 
apsaugojimu Kauno žmonių 
sveikatos, nes kaip žydai 
Kristų įvedė į smarvės urvą, 
taip dabar Lietuvos socialis
tai užtraukė smarvę ant žy
miausios Kauno dalie s.

Drieš pat Baziliką ant 
Panevėžio ir Mariampolės 
gatvių randasi visos žydi) 
krautuvės, kur nuo skerdyk
los pro Maironio namą. Ku
riją. Šv. Kazimiero Draugi
ją. veža žydai biauriai krau
jais apkrekusias mėsas į 
krautuves. O koks tai šlykš
tumas. Žinoma, ir mušiu de- 
besvs Įveli vežimą. Vienu žo-* * * džiu. civilizuotam žmogui 
negalima pasižiūrėti.

Karią atsilankęs francū- 
zas dailininkas. pasakė: 
“Dailus gamtos rėmas, tik 
paveikslas kiaurus. ” Reiš
kia, vieta daili, tik miestas 
bihurus. O ką jis būt pasa
kęs. jei jam būtų parodyta 
minima biauri skerdykla ? 
Kad jis pamatytų kaip juod
varniai būriais renkasi prie 
vandens kur kraujas ir mėš
lai bėga rynomis į Nemuną, 
ir kai pulkai šunų bėgioja 
aplink, tykodami mėsgalį nu
tverti ? Ką pasakytų, pama
tęs bobas su iiėščiais pakabi
nę pilnus kašius gyvulių vi
durių linguoja gatvėmis ir 
Šuneliai lydi ?

Gėda, gėda socialistams ir 
jų piktai valiai. Tai idijotų 
darbas.

$

šįmet sukanka 20 metų davo. 
kaip tapo įkurta A. L. R. K. 
Federacija. Taigi šių metų 
Fed. Kongresas itin turėtų 
būti įdomus. Tariant “įdo
mus.” turiu asmeny ne skait- 
lingumą atstovų ar pasižadė
jusius imti dalvvumą augštai 
garbingus svečius, lx*t pačią 
organizacijos darbuotę lietu
vių kataliku išeivijoje.

Pasaulinio karo pradžioje 
t. y. 1914 rugsėjo menesį ta
po įkurtas Tautos Fondas, 

kurio tikslas buvo: šel pt i nuo 
karo nukentėjusius pabėgė
lius. kelti idėją Lietuvos ne- 
pri klausom.vbes ir šelpti mo
kslus einančią jaunuomenę. 
Nuo 1914 iki m.22 m. Fede
racija būna it koksai antraei
lis dalykas. \ i^ų dome tuo 
laiku buvo nukreipta į 7’on- 
tos Fondu. \ ėliausios išduo
tos bendros įeigos Tautos 
Fondo iki 1923 m. Chicagos 
Kongrese ant kiek atmenu 
buvo virš /iusos mit'jono do

leriu.

rl emi jaut i tuom laikines 
atskaitąs daugiausiai pinigų 
išleista noliliiiii akcijai uz 
Liet u ros Xe/irtldausoni i/lię, 

antroje vietoje latro /talutiū- 

lut š< 1 /n uitis, / rečio je vieto je 
bus m oh sic iri ii sti/irndijos— 

/tąsi,olos. Spėjama, kad iki 
šioliai moksleiviams paskolų 
bus suteikta a/tie />< n/iiasde- 

išnits / ūl. s/mi oi u doleriu.

Berods So. Bostone įvyku
siam Kongrese 1922 buvo ga
lutinai nutarta Federacijai 
atiduoti pirmąją vietą, suvie
nyti ir padaryti vieną iždą ir 
t. t. Nuo t<> laiko Tautos 
Foųdąs ,dc jure galutinai ta
po likviduotas. Visą vado
vybę pasiėmė savo rankosna 
Federacija. Nuo 1922 iki 
192G. per tuos ketverius me
tus. Federacija ir jos veiki
mas susilpnėjo. T<> susilpnė
jimo 
daug.
v o ta.

červol;as

ANTRAS DARBININKŲ 
PIKNIKAS

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

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

Visos LDKS. kuopos iš
auk sto rengkitčs i tas pramo
gas.

priežasčių yra labai 
Pirmoji priežastis bu- 

, kad Federacija buvo 
griežtai Krikščioniu Demo
kratu politinio nusistatymo. 
Iš ko kilo tarpt* pačios Fede
racijos Valdybos nemažai 
tuo klausimu nesusipratimų. 
Mat tarpe Fed. Valdybos na
riu ir rėmėju buvo ir kitu ka
talikiškų partijų šalininku. 
Antra priežastis, tai kad Fe
deracijos visos tuoni laiku 
surinktos niokslevių šelpi
mui aukos buvo sunaudoja
mos vien Lietuvos studen
tams šelpli. Amerikos lietu
viui studentijai visai nieko, 
arba tik maža dalelė tekliū-

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

Ta idėja itin stipriai 
pasireiškė 1923 Chicagos 
Kongrese.

Paskutine ir labiausiai 
kenkianti priežastis tai ta, 
kad Federacija, kaipo lietu
vių katalikų išeivijos vir
šiausia instancija, esantį per 
daug liberališka, tūli net taip 
toli įtarti pradėjo, būk neku
rie Ft'd. Valdybos nariai esą 
nepraktikuojanti katalikai ir 
esą pavojingi ir neatsako- 
mingi asmenys ir t. t.

Tos trys priežastys ir bu
vo Federacijos susilpnėjimo.

Ft'dt'iacija remiasi lietu
vių kataliku parapijomis, 
centralinėmis organizacijo
mis kaip va: Lietuvių R. K. 
Susiv. Amerikoje, Lietuvių 
K oo p<‘ ra t y ve Da rbi n i 11 k i j 
Są-ga. Moterų S-ga. Lietu
vos Vyčiais ir įvairiomis pa
ra p i j i nem i s d r augi,įomi s.

('ei it rali nčs organizacijos 
per kelis metus mokesčių ne
mokėjo išskyrus Susiv. ir 
Moterų Są-gą. Parapijos ir
gi reta kuri prisidėdavo. 
Nors nekurios kolionijos. y- 
pač Naujosios Anglijos, buvo 
lOOĄČ Federacijos šalininkes 
ir rėmėjos. Kitos išsisukinė
davo, kritikuodavo, Federa
cijos kalbėtoji) neįsileisdavo 
darydamos įvairių, kartais ir 
labai nesąmoningų — išmeti
nėjimų. Nors didelė mūsų 
didžiuma parapijų pačiai i- 
dėjai pritardavo kad Fede- 
laeija yra — reikalinga.

Kalbėkime atvirai. Fede
racija valgiai kada buvo 
silpnesnė, negu kWl ji dab^r 
yra, turiu omen;\MfrnansiTn 
stovį. (Būtų gerai kad klys
čiau).) Veikimas silpnas ir 
ne planingas. Be Fed. sek
retoriaus šiokių tokių straip
snelių laikraščiams siunčia
mų nieko nedaroma, visokis 
veikimas visiškai susilpnėjo. 
rl'aip. kad labai galimybė kad 
nepadarius reikalingų refor
mų šių metinis kongresas gal 
būt paskutinis.

Taip būti negali. Mano šio 
rašinėlio tikslas ne dvasiai 
slopinti bet išjudinti prie di
desnio veikimo ir reikiami) 
reformų.

Kitados buvo daromi už
metimai, kad Fed. esanti 
perdaug liberališka ir dėlto 
daugelis mūsą parapijų va
du tam neįiritare. Turėkime 
lą domė'j ir šių metų Kongre
se rinkime konservatus, ku
rie rastu didžiumos pritari
mą.

Galutinai sutvarkykime 
moksleivių šelpimą ir iš duo
tu studentams stipendijų-pa- 
skolų pareikalaukime' pilno 
atsilyginimo.

Gaila, kad Fed. Sekreto
rius nėra paskelbęs kiek ir 
koki studentai yra gavę iš T. 
Fondo — Federacijos stipen
dijos — paskolos ir kiek.

Rašančiam žinoma čia pat 
ant vietos (Amerikoje) keli 
profesionalai, kurie jau yra 
mokslą baigę, nekurie net il
gėtai yra prasisiekę. Bet.. . 
savo globėjams atlyginti ne
mano — pasimiršo. Ar ne
reikėtų jiems apie tai prisi
minti l Ar nevertėtų juos pa
raginti būti tos pačios Fede
racijos rėmėjais. Viršuje mi
nėjau. kad studentams yra 
išskolinta (ne aukota) apie 
$50,000. Jeigu baigusieji 
profesionalai kas mi'tas su
mokėtų nors 10% nuo gautų 
paskolų, tai be ,į^io rūpes
čio galėtumėm kitus studen
tus sušelpti ir tai nemažą 
skaitlių.

Tiesa didžiuma tų stipen- 
dijantų yra Lietuvoje. Bet, 
tas dalyko iš) esmės nepakei
čia. Tautos Fondo stipendi- 
jantų buvo ir dabar yra Lie
tuvoje augštų valdininkų ir 
ant kiek žinoma gan prasi
siekusių profesionalų. Toki 
jau GALI IR PRIVALO 
skolas atmokėti. Ypač kad 
tas grąžintas atlyginimas tu
ri būti sunaudojamas kitų 
studentų šelpimui.

Tuos dalykus tinkamai su
tvarkius užtikrintumėm Fe
deracijai neperstojantį gyve
nimą. O pas mus amerikie
čius atsirastų geresnis ūpas 
tolimesniam veikimui. O tas 
veikimas privalo būti nu
kreiptas mūsų pačių išeivi
jos reikalams.

Iki šioliai daug dirbta Lie
tuvai. jos reikalai buvo sta
tomi pirmoje vietoje, patys 
savo pasimiršome. Na ir 
susilpnėjome. Nuo dabar 
pirmoje vietoje statykime 
išeivijos reikalus ir savo atei
timi pasirūpinkime. Tie rei
kalai didėja nuo jų sutvarky
mo priklauso mūsų išeivijos 
gyvybė.

I

Saugok savo mintis, nes 
jos girdimos danguje.

LIETUVON IR IS
LIETUVOS f

I’Elt HAMBURGĄ
Msų 3 varykllų garlaiviais 
AI.BERT BALI.IN, HAMBGBG 

BESOLUTE, RELIANCE 
DEUT8ULAND

CLEVELAND, WESTPHAT.il 
THUBINGIA 

Savaitiniai išplaukimai Iš
New York’o—garlalvals 

Tiiubingia ib We.stphat.ia 
Sustoja Bostone

Asmeniškai vadovaujamos 
Europines keliones

$203
Iš NEW YORKO į 

Kaunu ir Atgal 
(Kares taksui ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
SuyriUmui leidimu ir kitų 
informacijų hrcipMCa pat

VAWVU Į1IIVU g
(Harrfcnaa uae) Jokit Scrvicc with g 
HamburgAmericanLine j

131 Statė St., Boston, Mass.

I IR IS 

LIETUVOS 
PER BREMEN'Ą

Didžiausiu Ir greičiausiu 
Vokiečiu garlaiviu 

arba kitais Šios Unijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
ifetogys B14>s kiee&j kambariai 

I ABI PUSI NUMAŽINA 
LAiyQKAB4IŪ KAUSA 

Dei tnformaetįu leretoMGi 9* 
N O R T H G E R M A N 

LLO Y D
15 Water St., Cor. Devonshire 

St., Boston. Mass.
arba pas bile vletinj agentą

Tiesiog į
KLAIPĖDĄ
Laivu ESTONIA
RBgs5jo-8ept. 21,1926

Be Jokio Persėdimo 1 1
l •

Lietuviai, kurie mano atlankyti aaVo 
Salį arba mano grįžti minto pri

sidėkite prie šios ekskursijos ir važiuo
kite iš Ne\v York’.i tiesiai į Klafitėdę.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvą 

Suprantamas dalykas. Jog parankiausiu 
keliu Ims \ išaria ias. kuriuo važinėjant 
išvengsi! visų neparankumų ir nesma
gumų surištų su kelione i>er svetimas 
sulis.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš Ne\v York’o tiesiui į

KLAIPĖDĄ

Važiuojant tlesbd į Klali>ė<lų Išvengsite 
kitu visų valstybių ir sumažinsite iš
laidas ir vargų. Ypa<’ šeimynoms su bu
riu vaikų ir :m didesniais bagažalš yra 
laitai paranku važiuoti l»e jokių jiersė- 
tlimų liesini J KlaiptMt}.

Kainos Laivakorčių į Klaipėdą
3-ėia kiiasa $107. I abi Irusi tik 

Sutaupysit $14.50.
Tnrist.—3 kiiasa $117. Į abi pusi 

Sutaupysit $44..50.
2-tra kiiasa $142.50. Į aid pusi 

Sutaupysit $.’>O(M».
"Revenue Tas" ir "Head Tas’’ 

atskirai

Si );<intix ixi>hiitkuniin Uiiry:

Laivas ‘LITUANIA’ Rugp. 31
Infornmcijų kreipkitės i vietos agentus 

arba stačiai į kompanijų

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

$181

$196

$270

II
I

®®®©©®©©©©«ffiffi®©©©©©®®ffi®®«*

I CHORO REPERTUARASJ
i J Mėnesinis Muzikos leidinys. Me- 8
p tams $2.00. Už ttj pačią kalną 3 
į S siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- 1
(> LIS, 421 6th SL, 8. Boston, Masą. S

»

t

OunaMotB n&oa 8 ūmo? mgrųStlniv 
laivakortlv 

| KAUNĄ IR ATGALBERENGARIAfr’' MAUBJmNIA... f2U
AftUITANIA .$315
IUEPOJAIB ATGAJŲ IUIB 

—USA 
IS Rostovo:

Samaria—Rugpj. 8, Spal. 3 
Laconia—Rugpj. 22, Sp. 17 
Scythia__________ Spalio 8

I Lietuva greitu laiku. Išplaukimai 
kas sereilų. Keleivini nepiliečlai !- 

be kvotos vartymu, Visi 8 
kleaos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietas agentų 
ar I
UUNARD I4NB1
125 Statė 8treet Į
Boston, Mass, i^E BAV.!
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“DARBININKĄ" GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE i 
VIETOSE:

I

ffl
<■

J
Vi

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

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

r

t.

K. Fu/tinas

I

Leitenantas Alford Williams svarbiausias lakinas Amcri-

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

VLADAS JAKAS |
877 Cambridge Street, Cambridge 41, Mass. .

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

K. A. VENCIUS
90A Lawrence Street Lawrrace, Massachusetta

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

B P. LUKSISg 190 Van Buren Street Newark, New Jersey

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

“D-KO.” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway 

So. Boston, Mass.

V. GILEVI0IUS
37 Hartford Avenue New Britain, Oonn.

-
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katalikiškos spaudos.—Pijus XIkos laivyne vedė čia parodoma našlę iš Georgijos valstijos.
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ĮVYKIAI MEKSIKOJ IR MŪSŲLAISVAMANIAI
Amerikos lietuvių socijalistų ir laisvamanių laikraščiai vie

nodai atsiliepė į įvykius Meksikoj. Jie atsirižinanti negali iš 
barbariškos Meksikos valdžios kovos prieš Katalikų Ražnyčiy 
Už tai lietuvių socijalistų ir laisvamanių Įąjkrašėiyg galųna pa- 
sveeikinti.

Lietuvių laisvamanių laikraščiai, rašydami apie reikalin
gas reformas Lietuvoje, vis dėdavosi Suv. Valstijų surėdymo 
šalininkais. Girdi Lietuvoje taip reikia sutvarkyti, kaip kad I 
yra Suv. Valstijose.

Dabar, kuomet laisvamanių ir socijalistų laikraščiai ėmė I 
su tokiu pasigerėjimu apie Meksikos valdžios kovą prieš Baž
nyčią rašyti, tai pasirodo, kad mūsų laisvamaniai “progresuo
ja.” Suv. Valstijos jiems jau dabar peratžagareiviškos.

Palyginus Suv. Valstijų ir Meksikos parėdymus religijos 
laisvės klausimais, tai pamatysime, kad jos skiriasi kaip dan
gus ir pragaras.

Suv. Valstijose religinė laisvė yra pilniausia. Visokios ti
kybos turi teisę steigtis, organizuotis, platinti savo tikėjimą, 
ingyti nuosavybę, kurti laikraščius, steigti savo mokyklas.

O kaip Meksikoj daroma? štai kaip:
1. Jokis ateivis negali būti kunigu, nei kokiu kitu dvasi

ninku. 1
2. švietimas platinamas tik valdiškose mokyklose ir tik 

svietiškas. Jokia tikybinė bendruomenė arba dvasininkas bile ! 
kokios tikybos negali steigti nei vesti jokios pradinės mokyk
los.

3. Religiniai ordenai ir vienuolynai panaikinami.
4. Bile dvasininkas, kurs kurstys visuomenę nepripažin

ti viešų Įstaigų arba klausyti įstatymų bus rūsčiai baudžiamas.
5. Jokis laikraštis, tikybinis arba rodąs pritarimo tiky

bai, negali rašyti apie tautos politinius reikalus.
6. Negali steigtis jokia organizacija turinti savo varde žo- 

arba ženklą, rodantį kad ji risis su tikybinėmis idėjomis.
7. Visi tikybos veikimai turi būt atlikti vien tik bažny

čioje. (Jokių viešų procesijų, kryžių, kapų šventinimų nevalia 
daryti).

8. Jokis tikybinis ordenas negali turėti, nei valdyti nuo
savybės arba kapitalo.

9. Bažnyčios yra valstybės nuosavybė. Kiti bažnytiniai 
turtai kaip va vyskupų palociai, namai, seminarijos, prieglau
dos, mokyklos, vienuolynai ir kitokie namai tikybiniams rei
kalams pastatyti pereina valstybės nuosavybėn ir valdžia juos 
sunaudos pagal savo nuožiūra.

10. Sunkios pabaudos laukia tuos valdininkus, kurie ne
vykins sakytų punktų.

Tai ką? Pusėtina laisvė. Palyginus Suv. Valstijose “at- 
žagareivišką” politiką ir Meksikos “progresivišką” politiką 
matome skirtumą tokį kaip tarp dramblio ir musės. Yra, vie
nok, žmonių, kurie Meksikos Politiką vadina laisve! Lietuvių 
socijalistai ir laisvamaniai stovi už Meksikoninę laisvę ir no
ri Lietuvą sumeksikoninti. Kaip jiems patiktų, kad tolygūs 
įstatymai būtų išleisti laisvamaniams ir socijalistams suvar
žyti?

APIE DR. ŠUUPĄ
Jau esame “Darbininke” 

minėję apie tai, kad Dr. Šliu- 
Įpas Kauno “Lietuvos Žinio- 
Įse” aiškino apie laisvamany- 
Ibės siekimus. Mauno “Lietu- 
Įvs” apie tą Šliupo “naujįjį 
jžodį” šitaip atsiliepė: 

“Didžiausias ir uoliausias 
pas mus laisvamanybes šali
ninkas ir jos platintojas yra 
p. Jonas Šliupas. Jis‘Lie
tuvos Žinių’ priedely (No. 
156, iš liepos 11 d.) sumanė 
mūsų visuomenei nurodyti 
‘ laisvamanybes siekinius. ’
Jie, labai ir labai keisti, gali 
būti šiaip suglausti: 1) neti
kėjimu eiti į ateities tikėji
mą; 2) neapykanta, kerštu — 
eiti į ateities meilę; 3) fana
tikų subjektyvumu eiti į ob
jektyvumą; moksle visišku 
nenusimanymu eiti į mokslą 
ir šviesą.

“Laisvamanybė, statanti 
tokius siekinius,

Bet ar lenkai nepajuto iš 
dabartinės Lietuvos valdžios 
padrąsinimo šitaip statakio- 
ti?

i

Jei šiandien Meksikos ka
talikai kenčia persekiojimą, 
uždaromos ir atimamos kata
likų bažnyčios, kunigai ir 
šiaip tikintieji sodinami ka
lėj iman, tai dėka pačių kata-
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M. Dagilėlis
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kuriuose 
tiek prieštaravimų ir nesą
monių, pasisekimo Lietuvoje 
negalės turėti ir neturės. Ne
reikalingai tad p. J. Šliupas 
aikvoja savo seno organizmo 
energiją tokiam neproduk
tingam darbui.”

SEIMAMS ARTĖJANT
Jau nei trijų savaičių nebeliko iki didžiųjų organizacijų 

seimų. Trijų organizacijų
. seimai bus Waterburyje ir tuo pat laiku Moterų Sąjungos sei

mas bus Philadelphijoj.
Organizacijos seimo sėkmingumui daug prigelbsti pagvil- 

■: denimas jos reikalų išanksto laikraščiuose. “Darbininke” jau 
, ne sykį buvo užsiminta apie L. D. K. S. reikalus. Dabar dedame 
: raštą Federacijos reikalais.

Nėra abejonės, kad su tuose raštuose išdėtomis bent kaiku- 
* jiomis mintimis ne vienas skaitytojas griežtai nesutiks. Šito- 

kiame atsitikime nereikia redakcijai prikaišioti už tokių raštų 
t dėjimą. Nuomonių skirtumas nėra koks piktas. Tas prigelbs- 
r tį dalyką nušviesti iš visų pusių ir galop prieiti prie tinkamos 
f ttyad03 iAftrt. ftu

Federacijos, LDKS. ir L. Vyčių

BLOGĄ UOSLĘ TURI
Daugelis žino, kad Kauno gyvulių skerdykla buvo nepri- 

' deramoje vietoje. Lietuvos Katinas šiaip jau turi šimtus viso- 
* Jpų trūkumų, o skerdyklos buvimas ne vietoj buvo vienas iš 
| didžiųjų Kauno trūkumų.

Kai valdžia buvo krikščionių demokratų bloko rankose, tai 
skerdykla buvo iškelta iš Kauno. Tas labai nepatiko žydams. 

L Dabar, kai Lietuvos valdžia perėjo į liaudininkų ir socia- 
Į Bstų rankas, tai jie sutiko sugrąžinti Kaunan skerdyklas. To- 
t Jriu būdu prie naujos valdžios Kaunas “paprogTesavo. ’ ’

Keistą uoslę turi tie nauji Lieutvos viešpačiai Keistą su* 
t pratimą jie turi ir apie kultūringo mesto gyvenimą.

h--

PATARĖ UŽSIČIAUPTI
Lietuvos lenkų laikraštis 

“Dzien Kowenski,” kaip 
“Trimitas” rašo prie dabar
tinės valdžios įgijo ypatingos 
drąsos. “Trimitas,” Lietu
vos Šaulių organas šitaip ra
šo :

“Kažin kokiais stebuklais 
egzistuojąs Kaune lenkų lai
kraštis ‘Dzien Kowjenski,’ 
kelius metus tykiai rašęs 
daugiausia apie Lenkiją, da
bar, matyt tuo ypatinguoju 
ūpu pagautas, pradėjo ko
mentuoti įvairiausius Lietu- 
vos gyveninio klausimus, ži
nioms apie Lenkiją palikęs 
tik mažutį skyrelį.

“Rodos tik džiaugtis rei
kėtų tų mūsų, šiaip ar taip 
kalbant, piliečių didesniu 
Lietuvos gyvenimu susido
mėjimu, bet tas įvairiais sen
sacingais šriftais margintas 
ir rėkiančiomis antraštėmis 
pasūdytas žinias paskaičius, 
išplaukia visai kitos lūšies 
išvada. Mūsų lenkams rūpi 
ne informuoti savo skaityto
jus dienos klausimais, bet rū- 

I pi savotišku, perdėtu tų 
klausimų nušvietimu šmeiž
ti, kolioti Lietuvą ir jos gy
ventojus, ir vien tik lenkams 
įmanomu akiplėšiškumu de
juoti dėl menamų savo 
skriaudų.

“Dabar jau ne naujiena 
‘Dzien Kovvienski’ skiltyse 
užtikti dar nesiūlai Lietuvos 
valdžios priešakyje stovėju
sių vyrų adresu tokių išsi- 

I reiškimų, kurie, nepaisant 
partinių pažvalgų, kiekvie
no lietuvio sieloje kelia pasi
piktinimo jausmą. ‘Slibinai’ 
(liydri), budeliai (morder- 
cy), apakėliai ir kitoki epi
tetai marguoja kiekviename 
puslapyje, didžiausiu gardu
mu. matyt, kartojami j>o ke- 

J Uoli ką kartų.
“Atmetę į šalį visas parti- 

. I nes rietenas ir pažiūrėję į tą 
gyvatišką lenkiškos kabios 

•Į laikraštyje rangymųsi rvalio- 
j mis, mylinčio viską, kas lie

tuviška lietuvio akimis, ]>a- 
I darysime vieną išvadą: lai

kas lenkams užsičiaupti!”
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T. S.
Tau nerims širdis 
Kol sapnuosi vis 
Skaisčiau laimę laimužėlę, 
Kol sapnuosi puikią gėlę — 
Tau nerims širdis!

Tau nerims širdis!
Ką padės tau vis:
Kad ir. gėlėms apsipynęs, 
Jei kils skausmas iš krūtines 
Tau nerims širdis. 

Tau nerims širdis! 
Juk praeis tai vis: 
Dėl sunkiai kęstų vargelių 
Nubluks rožės ant veidelių — 
Tau nerims širdis!

Tau nerims širdis:
Juk tai sapnas vis! 
Pasidžiaugsi valandėlę 
Ir pamesi tu tą gėlę — 
Tau nerims širdis!

Tau nerims širdis!
Bet minėki vis: 
Ašarėlėn is. apsiprausus 
Amžinybėn iškeliausiant — 
Tau nerims širdis!

Tau nerims širdis 
Ir atgys viltis, 
Jei ieškosi sau grožybių 
Ten Praamžy ant aukštybių — 
Tau nurims širdis.

Tau nurims širdis, 
Jei galvosi vis, 
Kaip tam vargšui čia padėjus, 
Savo brolius pamylėjus — 
Tau nurims širdis.

Tau nurims širdis, 
Jei atminsi vis: 
Ir darželis — gėlės dygsta, 
Ką čia sėsi — ten nenyksta, — 
Tau nurims širdis,

Tau nurims širdis!..
Ką nuveiksi — vis 
Tai gėlė, kurią skinsi, 
Amžiams sau vainikan pinsi, —
Tau nurims širdis! . . (Iš “šaltinio”)

a

likų apsileidimui. Jei Mek
sikos katalikai laiku būt su
pratę gręsiantį pavojų ir tin
kamai susiorganizavę, socia
listai nedrįstų jų pulti, bot, 
kuomet ten1 katalikai buvo 
pakrikę, nepaiso apie galimų 
pavojų, dėl to šiandien sauja 
socialistų .sėdo jiems ant 
sprando ir smaugia ir 
smaugs, kol katalikai jėga jų 
nenusikratys.

Nemažo pavojaus yra ir 
Lietuvos katalikams, nes ir 
Lietuvoje Įvairaus plauko so
cialistai laimėjo rinkmus de 
to, kad katalikai apsileidę 
neorganizuoti, daugelis ma
no, kad tegu Juozas dirba, 
kam čia man rūpintis, man 
bus ir taip gerai. Taigi ir 
matome pasekmes, kad kata
likiška Lietuva valdo žvdai- C- «. v

ir socialistai su lenkbernių 
pagelba.

Ir štai to apsileidimo pa
sekmės jau pradeda rodytis. 
Socialistai turėdami Lietu
vos Seime daugumą, jau pa
dare sumanymą sulaikyti 
dvasiški ja i mokamas algas. 
Tai pirmas žingsnis katalikų 
ir kitų tikinčiųjų persekioji
mo. Ir kas tam kaltas, jei ne 
katalikų apsileidimas ?

Am. lietuviai katalikai 
kiek yra pristeigę įvairių 
šventųjų vardais pašaipiųjų 
draugijų, kiek pribudavota 
svetainių ir kas daugumoje 
šiandien jas valdo ? Laisva
maniai, socialistai ir bolševi
kai, bet ne katalikai. Kodėl ? 
Todėl, kad katalikai, kaip 
kitur, taip ir čia, apsileido.

Jau 20 metų, kaip A. L. 
R. K. Feedracija šaukiąka-

t, ,^i H H 4. 'HM

tur vos vieną susirinkimą i 
metus tepadaro. Iš 150 di
delių kolonijų vos trečdalis! 
teturi Feedrac i jos skyrius* . 
Argi tai nėra apsileidimas.. - 
Dabar, kuomet taip aiškiai 
matoma pasekmės katalikų 
apsileidimo, susipraskime ir 
organizuoki mūs, kad po lai-*.. 
kui nereiktų apgailestauti ir 
kaltinti kitus. Budėkime, or- 
ganizuokimės, nes tik vieny
bėje galybė.

Federacijos Kongresas jau 
čia pat, todėl visi gerbiami 
Federaci jos skvriai darvkite»» » • 
susirinkimus, svarstykite 
Kongresui įnešimus, rinkite 
darbščius atstovus ir siųskite 
Kongresam Budėkime, or- 
ganizuokimes. nes Tėvyne 
laukia iš mūs pagalbos.

Sckretorijalas

1 ’

■v

DELNUOŠIMČiy
Mus prašo paaiškinti ar 

šiemet išmokama nuošimčiai 
už prinokusius Laisvės Pa
skolos bonų kuponus.

Apie ncišmokėjimą niekur 
nebuvo kalbos. Šiemet išmo
kama, kaipir kitais metais.

Tuo reikalu reikia kreiptis 
i Lietuvos Pasiuntinybę šiuo 
adresu:
LITHUANIAN LEGATION, 

2622—16-th Street, N. W., 
Washington, D. C.

tulikus vienyben, beit ar vžgį 
atsiliepė, ar visose kolonijose 
suorganizuota Federacijos 
skyriai? Ne. Iš visos skait
lingos Pcnnsylvanijos kolo
nijų vos Homestead ii- Phi- 
ladelpbia teturi Federacijos 
gerai veikiančius skyrius, ki

BLAIVININKŲ SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų sei

mas įvyks Rugsėjo 6,1926, S. 
Boston’e, Mass. šv. Petro lie
tuvių parapijos salėj. Pra
sidės iškilmingomis švento
mis mišiomis. Visi raginami 
skaitlingai Šiame seime daly
vauti. Kuopos teikitės kuo- 
daugiausia delegatų atsiųs# 
Vieta privažiavi 
ki. Stirnas bus iš 
didelis ir svarbus. Blaivinin
kai prašomi daryti naudingų 
įnešimų seimui. Kuopos ne
galinčios delegatų atsiųsti, 
teatsiunčia savo inešimų.

J. Srirskas,
Pilu. BĮ. Centro Pirm.

Apie Meksiką ir jos gyventojus.
IŠ MEKSIKOS PRAEITIES

Centralinė Amerika, kur randasi Meksika, yra lyg ir til- 
jungiantis didžius kontinentus
Dabartiniu laiku visiems yra žinoma pagarsėjusi Florida. 

Yra tai pusiausalis įsišaująs pietuosna į jūrą. Florida dabar yra 
greito pralobimo kraštas. Iš Meksikos žemės šono įsišauja į 
vakarus Jukatano pusiausalis. Tarp galų tų dviejų pusiausa- 
lių guli didelė Kubos sala su garsiu Havanos miestu, kur gar
sūs Havanos cigarai išdirbami.

Kubos salą yra aplankęs Amerikos radėjas Kolumbas ir jis 
apie ją šitaip pasakė:

“Ši sala yra puikiausia iš visų, kurias žmogaus akys yra 
regėjusios. Žmogus čionai galėtum gyventi per amžių amžius. ’ ’

Prieš 400 metų niekas nieko tikro apie Meksikos-kraštą ne
žinojo. Bet apie tą šalį ėjo gandų gandai, pasakų pasakos. 
Buvo pasakojama apie dyvus nežinomos šalies, apie jos neap
sakomus turtus, apie jos navatnius gyventojus, šitokie pasa
kojimai drąsiuose vyruose uždegė nepergalimą troškimą keliau
ti į nežinomas pasakiškas šalis. Tuos visus pasakojimus išgir
do ispanai, apsigyvenusieji Kubos saloj. Tie pasakojimai greit 
atsidūrė ir Ispanijoje.

Tada žmonėms nebuvo žinomi automobiliai, “mūviai,” ra
dijai ir kitokios šių laikų gudrybės. Tada žmonių troškimai 
buvo kitokie, negu dabar. Tada žmonės buvo avantiuringi, 
mėgo keliauti į nežinomas šalis, nepaisė jokių vargų. Apie tų 
laikų dvasią galima gauti pusėtiną supratimą skaitant Don Ki- 
šotą. Su tuo veikalu ‘‘Darbininko” skaitytojai yra susipaži
nę, nes tas veikalas per “Darbininką” yra perėjęs. Don Ki
šoto autorius gyveno ir veikalą rašė tada, kai Amerika nesenai 
buvo rasta ir kai sklido pasakų pasakos apie naują pasaulį. Don 
Kišoto autorius Cervantesas prašė savo karaliaus siųsti ir jį į 
naujįjį pasaulį, bet neprisiprašė. Ir gerai, kad karalius Cer- 
vanteso neleido Amerikon, nes jei būt jį išleidęs, tai jokios abe
jonės nėra, kad jis nebūt pagaminęs to po visą ulį dabar
pasklidusio veikalo Don Kišoto. Suprantama 1 ijos kara
lius nežinojo apie Cervanteso neapsakomą literatinį gabumą ir 
jo galią patašyti amžinai tveriantį veikalą, čia atsitiko tik iš- 

netyčių ir išnetyčių Cervantesas nepateko į Ameriką.

tas, siaurės ir pietų Amerikos.

DRĄSUOLIAI VYKSTA UŽKARIAUTI MgKSIKĄ

20 metų po Kolumbo mirties į Meksiką išplaukė 11 laivų 
ir 400 kareivių. Jie be to turėjo 16 arklių ir 14 anuotų. Tai 
pirmu sykiu ant Amerikos kontinento pasirodė arkliai ir armo- 
tos. Abu dalyku buvo be galo nuostabūs Meksikos indijonams. 
Prie ispanų prisidėjo 200 indi jonų nuo Kubos salos ir kitų vietų,

Ekspedicijos vadas buvo Kortesas. Tas vadas buvo bega
linės drąsos vyras, pilna spasitikėjimo savimi ir neatbojantis 
didžiausių kliūčių. Pažymėtina, kad Kortesas, Meksikos už
kariautojas mirė tais metais (1547)), kuriais gimė Cervantesas, 
Don Kišoto autorius.

Atvykęs prie Meksikos krašto Cortesas sutiko nuo indijo- 
nų malonų priėmimą. Tai toje vietoje Cortesas pralėjo steigti 
miestą ir pavadino Vera Cruz — Tikrasis Kryžius. Taip pa-i 
vadino dėlto, kad indijonai, kaip aukščiau sakyta, dyvnus 
svečius iš užjūrio sutiko labai svetingai. Vera Cruz dabar yra 
didžiausias Meksikos pajūrinis miestas.

Išsodinęs ant kranto visus žmones ir išimdinęs iš visų lai
vų visas gėrybes, Cortesas liepė visus laivus sudeginti, tik vie
ną paliekant. Tuomi vadas savo žmonėms pareiškė, kad apie 
grįžimą negali būt kalbos. Kad priseis kariauti ir arba žūti ar
ba užkariauti pasakiškų turtų kraštą. Likusis vienas laivas 
parveš i tėvynę žinias apie šiokį ar tokį jų likimą. Tai misi
jai atlikti buvo paliktas geriausysis iš visų vienuolikos laivų. 
Ant to laivo nuolatai buvo kraunama visokių indijonų išdirbi
nių, turtų, raštų, dvigalvis mėlynas žaltys ir tt. Tų reteny
bių tada surinktų ir dabar galima matyti Madrido ir Londono 
muziejuose.

Cortesas neilgai buvo pakraštyje. Jam rūpėjo leistis į 
Meksikos vidurį, kur, kaip pasakojama, buvo valdovo sostinė. 
Todėl Cortesas su savo kariuomene nuo pajūrio leidosi gilyn. 
Reikėjo keliauti per gausius žaliumynus, paskui kabintis į kal
nus, kurie kilo 7,000 pėdų augščiau jūrės paviršio.

Keliavimas buvo vargingas, bet be galo indomus. Vis ne
paprasti dyvni reginiai, nematyti augmenai, paukščiai, žvėrys. 
Ant kalnų užsikorus pasidarė vėsiau, smagiau. Kraštas pasi
darė dar įvairesnis — nematyti ežerai, medžiai, žolės, gėlės. 
Ispanai, ypač jų vadas užsidegė didžiu troškimu užkariauti tą 
ptriirų, turtingą kraštą ir padaryti jį Ispanijos karalystės da
limi. n v. ./t.
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l>vas.' Vadus — Kun. 1*. 1*. Saurusaitis, 
2.T14 So. Oakle.v Avė., Chieago, III. 

parties Pigiu. — Kun. A. Petraitis,
1CK» Main St.. Athol, Mass. 

pirmininkas — J. Svirskas,
JO4 lX>rchester St., Worcester. Mass. 

I Vi<-e pirmininkus — A. Zayeckas, 
. 177 Win<lsor St., Cambridge, Mass.

II VJcį-Pirfnlįhikas)
44 Bareluy $t., 

Iždininkė — O. Sldabrieng, z'
Ii Comiuoinvculth Ave„ 

\Vorceater, ?
Iždo globėjus — Kun. F. Strakav 

50 W. 6th St.. So. J^istou. Mat
Iždo glolH'Ju — Marcelė BukSiutė, 

8S norui Street, Worce»ter, Ma.-
Raštininkas — V. J. Blavackas,“ 

104 Hnrcsester St.. Worcester, ?
Prieš seinią su svarbiais reikalais 
•iitės kreilis sekančiais antrašais.

B. S. C.

ĮDOMYBES iš LIETUVOS
' F. Virakas Rašo:

X ► *

PILNŲJŲ CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI

KAUNAS, liepus 13.—I Partijose eina persiorga- 
Sveikinu visus linkėdamas ;iiizavimo ir persitvarkymo 

bruzdėjimas ir taip sakant 
nuo nereikalingo balasto ap
sivalymas. v

Vaikščioja dar neaiškūs 
gandai apie sutvėrimą vienos 
visų katalikų partijos, pana
šiai vokiečių katalikų ceut- 
rui. Bet kol kas tame daly
ke nieko konkretaus pasakyt 
nėra galima.

Katalikų bažnytiniame gy
venime griežtai ir rimtai žen
giama prie tikybinio atgimi
mo ir prie stiprinimu^ visų 
grynai tikybos reikalų, pra
dedant vaikų katekižacija ir 
baigiant Katalikų Centro 
atatinkamais pertvarkymais.

Žinoma, tai ne vienų metų 
darbas. Bet jis jau pradė
tas sistemati ilgai ir planin
gai varomas. Daug energin
gesnių kunigų atitraukta iš 
kitų sričių veikimo ir įkinky
ta i grvnai katalikiška visuo- 
meninį darbą. Net į Seimą 
statyta kandidatais mažiau 
kunigų dėlto, kad jau svietiš- 
kių kataliku inteligentų yra 
užtektinai. Praeis dar trys- 
keturi metai ir kunigai iš po
litiško tiesioginio veikimo 
pasitrauks visi, palikdami 
savo vietoje savo tinkamai 
prirengtus įpėdinius. O jau
nųjų tarpe yra gana gabių ir 
dorų veikėjų, taip kad kata
likai drąsia akimi ir net pasi
didžiuodami žiūri į savo atei
tį. Katroje partijoje dau
giau aukštus mokslus išėju
sių gabių ir dorų žmonių, ta 
partija ir valdys šalį, ir tvar
kys piliečių reikalus,’ jai nie
kas kelio nepastos; ji visas 
kliūtis nugalės...

►Sodžiuje žmonės nenor mo
kesnių mokėt. Sako: agita
toriai žadėjo dovanot, o da
bar valdžia per policiją 
griežtomis priemonėmis mo
kesčius išieško. Tai kaimas 
suerzėtas ir keikia ir mela
gius agitatorius ir valdžią.

Ant laukų užaugo viskas 
gerai. Jau dobilai suvežti o 
šienus baigia šienaut, žolės 
buvo daug ir suvalė gražiai. 
Dabar pradedama rugiai 
piaut. Pirmiau buvo lietaus 
kone perdaug, bet dabar nuo 
šv. Jono pagada ir labai šil
ta. Apie Kaliną po smilty
nus jau pradeda nudegt bul
vės ir vasarojai, reikalinga 
lietaus.

Būk tai Kauno n 
gauna apie 1 *4> milijo 
lėlių paskolos vanile 
kio pra vedimui: Jeit 
išdegs, tai bedarbiai 
darbo.

šeip šįmet Kaune 
statoma daug mažiau, 
pernai—stoka kapitalo. Biz
niai eina silpnokai, liet ant 
geresniųjų gatvių yra tuščių 
krautuvių.

Pragyvenimo dalykai bis- 
ki pradeda atpigt.

viso labo. Lietuvoje šiuo
kart ramu ir nieke/ypatingo.

Liaudininkų valdžia sten
giasi dirbt sulyg savo išma
nymo kogeriausia. Seime 
juos palaiko socialdemokra
tai, žydai, lenkai, vokiečiai, 
ūkininkų partija, Smetonos 
partija, o opoziciją sudaro 
buvusios pozicijoje trys kri
kščionių partijos.

Sakoma, kad smegenimis 
esanti stipresnė opozicija, tai 
yra krikščionys, bet pozicija 
skaitlingesnė ir atkaklesne.

Kol kas dar teisingumo ir 
užsienio ministeriu pareigas 
tebeina p. M. Sleževičius. Į 
ministvrius negauna tinka
mų kandidatų. Advokatai 
nenori eit, lies nėra bizniško 
išskaitliavimo iš ponų eit į 
ubagus (Kaip dabar sumaži
no niinisteriams algas, tai 
privačiai praktikuojantys 
advokatai, ir prastesnio j i, už
dirba mažiausia 4-6 syk tiek, 
kiek ministeris). O vienas 
“Kuoras” be pinigų nekoks 
dalykas.. .

Kodėl algas visiems nuka
pojo, tai vaikščioja įvairių 
gandų. Sakoma, kad Ši val
džia nesitiki ilgai būt, tai sa
ko nekokį jai būsią nuosto
liai kelis mėnesius ir mažesnę 
algą gaunant, bet paskui 
krikščionims paėmus ilges
niam laikui valdžią į savo 
rankas, būsią nepatogu algas 
kelti ir turėsią skursi su ma
žomis algomis. Bet vėl kitu 
sakoma, kad tas padaryta 
vienu kitiems iš keršto. Iš- 

k^tiknjįfų algos yra permažos, 
bet prie dabartinio piniginio 
krizių gal kitos išeities ir ne
buvo, gal ir reikėjo jas būti
nai mažyt.

Iš karto ir nauji ministe- 
riai ir valdininkai pasišvais
tė automobiliais, bet pradė
jus opozicijai ir piliečiams 
kiitikuot ir pašiepi, tai da
bar matyt, kad pradedant p. 
prezidentu ir baigant minis- 
teriais visi vaikščioja po 
Kauną dažniausia pėkštulv.

Teisybę sakant ir prie kri
kščioniu valdymo kaip kurie1 
mmisteriai mažai kada bū
davo, matomi automobiliais 
lakstant. Tik ką ant jų taip 
daug šaukta.

Pradedamu valdininkus 
sortuot. Atleidinėjama, ži
noma, vis su priekabėmis. 
Juk kas nori mušt šuni,*tai 
ir pagalį susiranda, ištik ru
jų tai kitaip juk ir būti ne
gali. Nekalbant apie žemes
niu kategorijų valdininkus, 
aukštieji, valdžiai pereinant 
į kitos partijos žmonių ran
kas, kilo ko ir tikėtis nega
lėjo.

Bet iš didelio debesio kol 
kas dar lietus neperdideliau- 
Mas: paliuosavo keletą stam
besniu žuvii, keletą perkėlė z . . * *7
iš vienos vietos i kitą, koli tą 
pažemino — ir viskas.. . Kas 
bus tolinus — pamatysim.

Dabar girdėt manoma bū
tinai kunigams algas suma
žėti ir atimi visokias katali
kų globoje esančioms organi
zacijoms pašalpas ir t. t. Tas 
dalykas jau yra aštresnis il
gai būt kad bus pradžia Lie 
tavos “kullurkanipfo.” Ka
talikai nemano nusileist nei 
biskio. o gint savo teises iki 
paskutiniųjų.

/
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Ceremonijos įkurtuvių Indijos augšto valdininko. Tas viskas daryta lauke, ant tyro 
oro. Tolumoje dunkso augšti kalnai.

• - į "

Lietuvos komunistai buvo 
bepradedą bruzdėt, bet nuri
mo. Nieko rimto nespėjo su
daryt. Kuopininkai buvo vi
si išteisinti, bet pradėjus sa
votiškai elgtis vėl visus suso
dino i kalėjimus, tik dabar 
susodino ik* katalikai, bet so
cialdemokratai. Mainosi lai
kai, mainosi ir žmonės.

Iš bostoniečių susiėjau su 
Bendoraičiu. Tai jis suka, 
pirkt dvarą. Vieną prie pat 
Kauno užėjo ir jau beveik 
kai]) ir surinka, —■Kėli šim
tai litų tarpe.

Panelės Žukauskaitės irgi 
Lietuvoje apsiprato, dabar 
jų seselės vestuvės. Jos ke
tina rudenį grįžt atgal į A- 
nieriką, bet aš nelabai tam 
tikiu dėlto kad matomai la
bai smalsiai į jas žiūri kai]) 
kurie inteligentai vaikinai, 
nebent kibą jos labai puika- 
votūs ir už jų neitų.

Šimučių. Palangoje mirė 
duktė, tai dabar žmonės ne-

linksmi, bet šimutis jau įde- , 
gė nuo saulės kaip čigonas ir < 
gerokai atsigavęs. Matyt Lie
tuvos duona eina į sveikatą.

“Draugas” bereikalo kini. 
Dr. F. Kemešį kando. Kun. 
Kemėšis žino, ką ir kaip ra
šo, o rašydamas rašo teisybę. 
Lietuvoje su jo nuomone, 
kam tas reikalinga, skaitosi 
ir jis skaitomas yra geru ka
taliką kunigu. Nors gal už
tat ir į politiką taip kaip ir 
nesikiša.

Kas link kitu laikraščių 
tai “Garsas” nieko sau. Lie
tuvos socialistams ir liaudi
ninkams tai geriausia patin
ka “Naujienos,” o su “Tėvy
ne,” “Dirva.” “Sandara” 
“Vienybe” tai jie čia nesi
skaito i r už laikraščius nelai
ko. Komunistinė “Laisve” 
ir kiti tos rūšies laikraščiai 
skaityt draudžiama, bet vie
nas kitas egzempliorius man 
pareina, ir kirk man teko' 
skaityt, tai jie nei kiek neblo-

gesiii už mūsų Lietuvoje lei
džiamus soeial-demokratu X *
leidinius.

“Darbininkas” gana ge
ras, bet mano nuomone berei
kalo visai užmesti klasiniai 
darbininką reikalai. Gal apie 
tai niekas nerašo? — Jeigu 
tai]), tai aš pasistengsiu šį bei 
tą tojo srityje parašyti, bent 
apie Lietuvos darbininkiškas 
partijas, ar šiaip dienos 
klausimais. Jeigu darbinin
kai semia koperacijos žinias 
iš “Darbininko,” o klesos 
reikalais žinias iš “Laisvės,” 
tai tas yra nenormalu, tai 
dar atsilieka tuščias plotas, 
kurs privalo būt užpildytas.

CONDENS
PASALDYTAS

- “v
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A’> ž/c 1-t 
puoduko ryžių 
puoduko lionietis 
Kondesuoto pieno 

puoduko vumleus 
Pusės lemeno lupsnti 

plonai supjaustyta 
šaukštuko druskos 
šaukštukas sviesto 
kiaušiniai, truput; 
suplakti, 

puoduko raz.inką su 
sėklomis

Nuplauk ryžius. Sumai
šyk pieną su vandenili, 
įdėk ryžius, druską ir 
lemeną. Virink viršuti
nėj daly dvigubo katiliu

ko iki ryžiai suminkštės ir pienas bus veik su
gertas. Išimk lemeno hipsnis. lindėk kianšinius 
ir sviestą, pavirink Įsipkas miliutas. Pridėk 
Kaziukas. Suversi: i pasviestuotą blėtą ; tru
puti užbarstyk cinamono ant viršaus ir kepk 
apie pusvalandį vidutiniai karštam jicčiuj.

YRA DAR DAUG KITOKIŲ BŪDŲ VARTOTI 
KONDENSUOTĄ PIENĄ

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

INFORMACIJOS
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 vai. ryte, iš
kilmingomis šv. Mišiomis, kurias atlaikys Fea. pirm. gerb. Kun. 
Ignas Albavičius. Pamokslą sakys L. Vyčių Dvasios Vadas 
gerb. Kun. Dr. J. Navickas. Vad. muz. Aleksiui giedos Vyčių 
7-toe 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. 1
Mišias laikys
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. skaitlinga^ (70 asme
nų) choras, stato scenoje dviejų aktų muzikai; kurinį “Į TĖ
VYNĘ.” žodžiai L. Šimučio, muzika A. Aleksio. Solistams 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- 

Lenkai palei demarkacijos. tįstai muzikai ir dainininkai.
liniją bruzda. Pilsudskis, I 
Želigovskis ir kiti jų minis- 
t oriai per neil ralę juostą uos
to kaip kvepia Lietuvos laši
niai ir duona, bet. mūsų ka
riuomenė ir šauliai sako: pir
miau* kaip tų lašinių ir duo
nos užyalgysit — gausit pa
uostyt liepiviško parako ir 
pei lipt durtuvų tvorą, o tą 
padaryt ne taip bus lengva, 
kaip jūs sapnuojate.

Trečiadieny l rugp. 25 d. 9 vai. ryte, pontifikalines šv. 
aikys Jo Ekscelencija Arkivyskupas Jurgis Matulevi-

namų 
negu

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

Norintieji apsigyventi privačiai, lai kreipiasi pas p-lę Liu|- 
kiutę, 129 ūongress Avenue.

Muzikai bei dainininkai pasiryžę seimuose dalyvauti, nuo
širdžiai yra kviečiami savo talentais papuošti mūsų vakarų (pir
mojo ir trečiojo) programus. šiame reikale meldžiame adresuo
ti: A. Aleksis, P. 0. Box 332.

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

SEIMO RENG 0 KOMISIJA
--- : L -■ -
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kUDIKIu
'GEROVĖS skYRIUS
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STRAIPSNIS 184
Pasirodavyk su Gydytoju 

Greitai
Sti<iru'ii< kiulikiui. teikiu gydytojui 

titojniis žitiiii. u motina uiri ture
li ••aktišk:.! rekordu j<> tent|>eraturos. 
i'iii-o. kosėjimu, \erkiino. skausmo žen- 
klit, ir tbelnos kūdikio Išvaizdos. .Ii 
itt’ėtu atžymėti kiek ir ko kūdikis vai
re, kiek Miudmis gėrė, kiek ^ykiij "jo 
lailk ir kaip, kiek šlapinosi, kij vėmė, 
ir dile kitus nepaprastus :i]>sireiškimus. 
Keikia palaikyti dalį šlapimui ir išma
li; dėl gydytojo analizės.

(lydytojui ką įsakius, reikia tas pil
dyti iikrai griežtai. Molina Hirėiu už- 
rn-yti kada ji išpildė ir ką patėmijo.

Jei gydytoju negalima greitai gauti, 
tai'reikia prisilaikyti sekamą dalyku. 
Kūdikį reikia laikyti lovoje kol lik ro
dys lemperaturą \irš '.tti.ū laipsnią E. 
Jei liga i»uvo sunki, lai reikia jį palai
kyti lovoj,- ir dar lri< ar septynias die
nas po to. kaip jo lemperatura paliko 
normalė t'.ts.G iki E. t ir laikėsi
Jokia 24 valandas. Galim išvengti dau
gelio ligą pasekmių, pailginant šitą lai
kotarpį pasveikimo.

Turi ..;iv<> kūdikį laikyti sveiku Ir 
stipriu. Kūdikio sveikata ir išsivysty
mas priguli daugiausia ant priežiūros 
ir pieno, kurį jis gauna. Kūdikį rei
kia kasdien maudyti ir regu! ia r iškili 
ĮH-nėti. .Iri negali savo kūdikio žindy
ti. pulaimlyk Korden’s Eagle Pienų. Tai 
yra pirmaeilis kūdikių pienas —- paga- 
miipas Iš riebaus karvių pieno ir krun- 
įiėtn cukraus ypač kūdikiams. .Ij gy- 
dvtojai visur rekomenduoja dėl jo ko- 
kyls-s ir vienodumo, per keletu gvnt- 
Krvin rnfrsrnnftnt Vmerlkos motini; 
išauklėjo savo kūdikius su Bordcn’s 
Eagle Pienu. Jos tsj darė dėlto, kad 
Eagle Pienas buvo joms rekomenduotas 
draugą ir dėlto, kad jos rado jj užga- 
rėdinnnčiu.

Yra faktas. kad vaikai dažniausia 
binm ii«'da|><>nėti tn<> metu kada Jie 
sjmrčliiusiid auga, Regis |le valgo už- 
lėktinai. 1h‘! tikrvnyl>»*Je 1ą maistus 
nesuteikia jiems tinkamos soties. Nese
nai vesti tyrimai mokyklos vaikų tnr- 
,H> patish"- kad Eagle Pienas yni pasek
mingas taisant ncd:i|ienėlils vaikus. 
Kiekvienas vaikas turi turėti Kaule Pie
no sutelkiamąją energiją. Jaunus val
kas turi gauti kasdien |>o du šaukštu 
Eagle Pieno ntmfežto trimis kefvlrtn- 
hiliats pu.sielio šalto varnietis. 'Ihmk 

varyčiu ir po pietą. Senesni klldlklitl 
dažnai labinu jj mėgsta su gingvr ule. 
vaisių sunka, supluktu kiaušiniu ir 
sktinskotiiu.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS I
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir ! 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo ! 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuviu 
tautos vadais. J ei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- 
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS |

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalaš turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“darbiv^nkas” \ I 
366 West Broadway South Boston, Mass. j

Skaitytinos knygos

$1.00

.15

v

.45

u

$1.50

kyti ir pe vieną.
Siųsdami užsakymus adresuokite:

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

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio genj 
knygų: *

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

Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR ________________ *__________ :___

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA_________________________

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS___________________________

Geografinių žinių mėgėjams tinka
KELIONE APLINK PASAULĮ_____________ $1.00

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI_____________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI__________________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$G,00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čeki 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaua • 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa- 
kvti ir ne viena. V

x-

i
V j*

ftknftukit Hhm ka» tarai
tę ir patidi'kit ateivei-

1 X - A. -
• -
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Pirmininkas — M. Zioba,
539 E. Seventh St.. So. Boston, Masu 
Telephone Sonth Boston 3552-R. 

Vlce-Pirmlnlnkas — J. Petrunakas,
17 Vale St.. Sonth Bost/m. Mass. 

Prot. Raštininkas — J. GJineckis.
5 Thomas Pk., Sonth Boston, 

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

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

Tvarkdarys — J. Kalkis.
7 IVinfield St.. So. Boston. Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kns trečiu 
nedSldfen) kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj. 492 EL 
Seventh St., So. Boston. Man.

flOSTON’O DRAUGUI!
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.

Naujai išrastas orlaivis. Jo sparnai panašūs į vėjini ma
lūną. Buvo padarytas bandymas ir pasisekė gerai.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems gerų raštų mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmą u 
antrų tomą

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7’4 colių, aailials kietais ap
darais, (K) 500 suviršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmoBėm. Kaina abiejų 
tomų 13.00. Išpirkite pašte “Monej 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas“
366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.

PENKTADIENIS. RUGPJŪČIO 6,1926
-

gerąją ir . neti
kusią pavyzdžių šaltiniai

buvo minėta, kad ne- 
jų pavyzdžių •šaltiniai 
yra septynios didėsės 

Federacijos skyrius,
nuodėmės, o gerųjų pavyz
džių šaltiniai tai septy
nios dorybės priešingosios 
.toms nuodėmėms. Tie sep-

-tyni nedorybių šaltiniai arba 
būva svaigalų vartojimu daa- 

- šiaušia prižadinami, arba, 
jie mūsų pagadintu prigimi
mu patys prisižadina, tai 
svaigalais pasididina ir kai- 

•Įpo auklėjami pasilaiko, kai- 
po tuo jaus pamatysime svar- 

į.sty darni po vieną paeiliu. Be 
į įstatymo negalima nė pradė- 
: ti aiškinti juos po vieną. Į- 
> statymas tai yra pirmų pir

masis: “Mylėsi Viešpatį sa- 
■’-VO Dievą, visa savo širdimi, 
visa savo siela ir visa savo 
mintimi. Tai didžiausis ir 

į/pirmasis įsakymas. Antras 
i jį panašus: Mylėsi savo 

į. artimą kaip pats save. Šiti- 
k dviem įsakymais remiasi vi
ešas įstatymas ir pranašai.” 

Mat. 22. 37-38. Varžiai s va r- 
r-

į stanttai tiktai yra du Dievo 
įsakymu, bet jie praktikoje 

C skaidosi į dešimts Dievo ir į 
penkis Bažnyčios įsakymus. 

iJO.laužomi arba peržengiami 
būna septyniasi būdais, už
tatai ir vadinasi septynios 
didėsės nuodėmės.- Pirmasai

■ Dievo įsakymas skaidosi į 
• tris štai kaip: Kas Dievą my- 
' Ii negali ieškoti kitų dievų,

jimo, kurio be meilės prisi- 
marinimo nieks negali atgau
ti. Juo daugiau Myli svai
galus juo toliau nusvajoja 
nuo tikėjimo, pavyzdin Mar- 
čius Liuteris ir daugiaus jam 
panašių.

Antrasai nedorybių šalti
nis tai godulyste, tai yra per- 
didis troškimas pragaištan
čių pasaulinių turtų. Nors ši
ta nuodėmė kartais būna 
vykdoma ir prieš visus kitus 
Dieve) ir Bažnyčios įsaky
mus, vienok daugiau atsižy
mi prieš pirmąjį Dievo įsa
kmia, nes meile“, žemišku tur- 
tų kliudo Dieve) meilę ir gar
bę. Jai priešingoji dorybe 
tai niekinimas pasaulinių 
turtų, o pamylėjimas amži
nųjų turtų. Čia socialistas 
pasakys: “Nerasi niekur 
krikščionie) labjau niekinan
čio žemiškus turtus negu mes 
socialistai juos niekinant už
tai ir norime* sunaikinti as
meninę savastį, o padaryti 
bendrą savastį, kurią valdžia 
lygiai išdalys ir paskirstys 
kiekvienam asmeniui tik tiek 
kiek reikia pragyvenimui, tai

toku būdu nieks negalės savo 
širdies pririšti prie pragaiš
tančių turtų. ’ ’ Socialistai gi 
norėtų didžiausią plėšmo ne
dorybę užvardinti aukščiau
siojo laipsnio dorybe, ir Die
vo įsakymus visai sunaikinti! 
Juos sunaikinus nebūtu vie
tos jokiai dorybei. Kristaus 
mokslu žmonės vedami prie 
dorybių ne revoliucijomis ir 
kraujo gožimu, kaip socialis
tai nori, liet štai Kristaus žo
džiai : “Jei kas nori su tavim 
bylinėtis teisme ir atimti ta
vo jupą, palk jam ir apsiaus
tą.” Mat. 5. 39-41. Kad vi
si žmones kiek jų yra pasau
lyje būtų tik pasirengę tokiu 
būdu turtus pasaulinius nie
kinti, tai negalėtų rastis nė 
vieno kurs drįstų svetimos 
juposarko kito reikalauti. 
Tai pasaulis virstų tikru ro
jumi ne cicilikų išgalvotu! 
Taip ir būta Apaštalų lai
kuose*, kuomet visi turtingie
ji krikščionys, kaip skaitome 
Apaštalų Darbuose*, pardavė 
savo turtus ir atnešė pinigus 
pas Apaštalų kojas, kurie* bu
vo priversti Įšventyti tam 
tikrus diakonus dalinimui tų 
turtų vargšams. Ne* kas ki
tas galėjo privesti socialistus 
prie* niekinimo Kristaus to
kio mokslo tiktai žvėriniais

gedulinis jų smegenų įžeidi-[ 
mas! 4

t

Kitas pasakys: “Ir mūsų 
socialistų tarpe randasi pil
nųjų abstinentų, tai kodėl jie 
prisimarinimu nesugrįžta 
prie tikėjimo ?” Užtai nesu
grįžta prie tikėjimo, kad jų 
prisimarinimas neyra daro
mas su gera intencija, o gal 
dar ir su bloga intencija, nes 
jie neina prie sakramentų. 
Tiktai prisimarinimas ypač 
nuo visų svaigiųjų gėrimų 
daromas su gera intencija 
kad Dievui pamčgtum ir ar
timui gerą pavyzdį parody
tum, sujungtas su vertu pri
ėmimu sakramentų ir gera 
malda nužeminta nevien 
žmogų suklydusį sugrąžina į 
tiesų kelią bet ir sustiprina 
kad vėl nesuklystii.

Trečiasai nedorybių šalti
nis tai paleistuvystė, tai yra 
nenoras suvaldyti lytiškųjų 
žvėriškųjų geidulių. Ši nuo
dėmė ypatingu būdu būva 
vykdoma prieš šeštą ir devin
tąjį Dievo Įsakymą: prieš 
šeštą, kaipo visos kitos nuo
dėmės būva vykdomos trimis 
būdais, mintimi, žodžiu, ir 
darbu: preš devntąjį gi tik 
mintimi, nes geidimas darosi 
tik mintimi. Socialistai su- 
miešia su purvais šiuos T)ie-

vo ir gamtos įsakymus, nes 
jie siūlo žmonijai laisvą
ją meilę, tai yra šlykščiausį 
paleistuvavimo įrankį! Kas 
iš to išeina ? Jei visas pa
saulis paklausytų jų mokslo, 
tai sunyktų 
Nes Dievas 
moterį

visa žmonija! 
sutvėrė vyrą ir 

dėl švento ir doro 
tikslo, padauginimo žmoni
jos, kad Jis taip norėjo o ne- 
kitaip kiekiveną žmogų su
tverti atskirai sulyg dvasios 
ir sulyg kūno; sulyg dvasios 
J is ir dabar sutveria kiekvie
ną atskirai, nes vyro ir mote
ries veikme vra vien tik išiv- 
ga, kad Dievas įkvepia nema
rią dvasią į žmogaus kūną to
je takios mirksnyje kurios 
prasideda žmogaus kūnas. O 
Dievas taip surėdė gamtą ir 
jai patiekė dėsnius, kuriuos 
kas drįsta laužyti, ipso fak
to susirengia sau bausmę. 
Pavyzdan, kurie tik paleistu
vauti nori, <> ne tani sunauti 
moteryste*, kam Dievas nu
skyrė ją, tai prisižadina sau 
neišgydomas ligas, if visos 
žmonijos eudymą ir naikini
mą priruošia! Francijoje 
užstojus sočiaiistii valstybei 
giminių kasmet daug mažiau 
negu mirčių, o Vokietijoje* ir 
kitur visai prie*šingai. Fran- 
cijos be'dievinė* valelžia jau 
nugąstauja ir siūlo dovanas 
poroms katrų bus didesnis 
gimusių skaičius. Bet išvary
kite* socializmą o sugrąžyki! 
katalikams pilną liuosybę tai 
nereiks jūs dovanų. šios 
dienos Prancūzija yra tikras 
pavyzelis viso pasaulio pro
taujantiems žmonėms! Taigi 
nieks negalėjo privesti žmo
gų prie teikiu nesąmonių tik
tai nevaleleimi žvėriniai gei
duliai daugiau mažiau svai
galais žadinami! Paleistu
vystei priešingoji dorybe“ tai 
skaistumas — tyrumas — ne
kaltybe“ prisimarinimu ypač 
nuo svaigalų vykdoma ir ug
doma.

Ke*tvirtasai nedorybių šal
tinis tai pavydas ar užvyelas, 
tai piktumas ir neapykanta 
kįlanti žmogaus širdyje* iš te) 
kąel kitam geriaus se*kasi. Ki
tais žodžiais išsireiškia: nu
liūdimas iš artimo laimės, ar
ba džiaugsmas iš artimo ne
laimės. Būtų per ilba išdės
tyti visas pavydo smulkme
nas. tiek tik reikia pasakyti, 
ka d per pavydą žmogus daž
nai laužo veik visus Dievo ir 
Bažnyčios Įsakymus! Dory
be“ pavydui prie*šingoji tai 
likroji artimo meilė, kas tik
rai artimą myli, kaip sako iš
tarmė, “su linksminančiais 
linksminasi, o sn verkian
čiais verkia." Nieks ne'gali 
mylėti Dievo kas nemyli arti
mo, ir atvirkščiai.. . Kiekiu 
būdu mylės artimą tie anot 
šv. Pauliaus: “Jų dievas yra 
pilvas," kurie* tik tam geria 
svaigalus kael svaigalai tiekia 
gerą ape*titą kad galėtų kuo- 
daugiaus valgyt, o apie' prisi- 
mrinimą. be* kurio nėra nū 
būti ne'gali kitu geru darbu 
su gera intencija daromų, ne“ 
nepaminėk jiems! Pilyp. 3. 
19.

(Bus daugiau)

DAKTARAI IŠMOKSTA 
NAUJĄ BŪDĄ GY

DYMO

Yra puikiausias dalykas ką šis 
gydymas teikia dėl silpnu, 
nervingu, nusilpusių, nusimi
nusių vyru ir moterų.

Jei jii'ij g><li lojus <lar nėra jų užsii- 
k'.‘* jums, lik nueikite pas ųuii-km iii ii- 
guukiie ią miują gyduolę Ntiga-I'otic, 
<r į>:il>;itid\kilo ją. Jus liesinu -uisiste- 
bėsile, kaip graliai jus pradėsite jaus
tis geriau. Ii padaro darbą ir padaro 
si’t'iiai. Nieko nėra geresnio dėl prasio 
virškinimo, vidurių ir žarnų nesmagu 
nio. vidurių užkietėjimo. galvos skaudė
jimo n- nesveikų Kcepnų. Ji suteikia -:y- 
veidiną ir stiprumą silpniems h- -nivar- 
gusjenis nervams ir muskulams. Skaity- 
iojai šio laikraščio suras, kad Nuga 
l'one yra puiki gyduolė tokiuose alsi- 
likimuos,-. Ji yra taip paprasta, malo
ni ir veikiami, kad i keletą dienų jų- 
imsite nustebę kaip daug geriau jus 
jausitės. Jos atnaujins jlisų stiprumą 
ir vikrumą ir padaugins kraują, nervus 
ir sustiprins kūną greitai, suteiks sal
dų. gaivinantį miegą ir sureguliuos skil
vį ir žarnas labai gerai. Išdirbėjai 
Nuga-Tone žino laimi gerai, kad ji su
teiks jums tiek daug Kero ir jie įsakė 
visiems uptiekoriams duoti jums garan
tiją arba pinigus grąžinti, jei jus ne- 
užganėdins. Žiūrėkite garantiją am 
pa kelio. Rekomenduojama, garam imja- 
na ir parduodama pas visus aptieko- 
rius.

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

Vice-Pii-ininlnkas — Povilas Klika,
95 C Street. So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,
906 E. Bronilvvay, So. Boston, Mase. 

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

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

I). L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmu 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 094 IVasliington St., Boston, 
Mass. 1 :30 vai. imi piety. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašytL

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėtumei prisiminti su pasi-

Masa.

Mass.

Mass.

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadvay 

TeL S. B. 0048

BROOKTON MASS.: 
683 No. Main Street

TeL Bpocktoo 7180

ŠV. JONO EV. BL. PASELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai

JEIGU NENORI, KAI) TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

J

• '..I

-

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute”

t.

. šventų dienų arba Jo Bažny- 
jsakytn. nes Bažnyčios į- 

ai yra tikrai platesnis 
'■paaiškinimas Dievo įsaky- 
įmų. Septyni likusieji Dievo 

f įsakymai tai aiškiai priklau
so artimo meilei kaip pats 

.save. Kas myli artimą gerbs 
.savo tėvus, kas myli artimą, 
nežudys jo, nepaleistuvaus, 
nevogs, nekalbės netiesos, 
negeis moteries artimo, no- 
geis nė* vieno daikto kas yra 
artimo.

Kadangi nuodėmė* yra lau
žymas liuosnoris Dievo ir 
Bažnyčios įsakymui, o laužo
mi įsakymai, kaip matėme 
septyniais būdais, ir tie bū- 

i yra ar kartais svaigalų 
^.vartojimu prižadinami, ar 
visuomet padidinami, tai da- 

po vieną persvarstysime. 
rmasai nedorybių šaltinis 
yra puikybe, kurios sužy
mimas (definitio) yragar- 
troškimas, tai yra nuodė- 
stačiai prieš pirmąjį Die- 

vo įsakymą, nes kas ieško 
garbės nori išplėšti Die- 

i garbę! Per nuodėmę 
ftįrmujų gimdytojų mūsų pa
gadintas prigimimas mus be 

iaubos traukte traukia į 
ės ieškojimą, ir kartais 

pats uoliausis abstinen- 
įpuola į žabangas puiky
bei visai kas kita įpulti 

kas kita ilgai tūnoti tose 
ybės žabangose ir jose 
eteti. Užkietėjimas ant 

pasilieka daugiausia 
ėse, kurie nesistengia 

isimarinti. O kurie sten- 
i gerai suprasti puikylx“s 
šingąją dorybę. kuri yra 
kimas nuolankumo arba 
minimo, tokie puikyliūs 
įtėjime* nepasiliks nir- 
Per puikybę didžiausi 

lo milžinai nustoja tikė-

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

r

Šimts pypkių 

geriausis cigaretas 
prie kurio bite vyras 
gali pridėt lupas

Pabandykit vieną, 
Jum patiks!

Naujas ir geresnis cigaretas 
20 už 15c 

SKARBINIS RŪKYMAS 
Jidirbinis P. Lorillard Co„ įsteigto* 1780,

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

Pirmininkė — Teklė Ašmenskfen®,
98 G Street So. Boston, Mass. 

Tel. Sonth Boston 4474-M.
Vice-Ptn»_ — Zofljn KMlfinfl,

59 Gatės St, So. Boston. Naša. 1 
Prot RažtlnlnkE — Ona Siannenėf

443 E. Tth St.. So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 8422-R.

’in. Raštininkė — Bronislava Oiunienė,
29 Goukl 8t. W. Rosbnry, Mass. 

Iždininkė — Ona Stanlnllutė.
105 \V. Oth St., So. Boston, Mass. 

i'varkdarė — Ona Mlzgircnenė,
1512 Columbia R<1. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utamlnką kiekvieną mėnesį 

Visais ilr-jos reikalais kreipkitės J pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 
’iBO vakare, pobalnytlnėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

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

V’ienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke



«

PHILADELPHIAI, PA.

Šis tas iš Amerikos “Lietuvių 
Dienos” K-to darbuotės

9f

v

■ * a v I
pirmoji dienai* Ąųtroje dieno
je, sekmadienyje rugpiūčio 8 
dienų, bažnytinės iškilmės. Jo 
Ekscelencija pasakys trumpų 
pamokslų vaikučiams 8:00 vai. 
ryt^'l.yėliaus 10:30 valandų iš-

V; proc^rijoj^i. daly- 
į įdAugjjų 

atetęyams ' uvasiškijai, Jo 
l^tcelencija b^ atlydintas 
bažnyčion, kur laikys iškilmin
gas šy^piišias- Per mišias pa
sakys J4'|Eksc. pamokslą ir su
teiks paraiminimą. Po mišių 
vėl procesijoj!* Jo Ekšcelencija 
bus nulydėtas klebonijom Dar 
vienas nepaprastas dienos Įvy
kis bus, kurie aplinkybių delei 
kur kitur negali būti, tai kad 
toje dienoje ]k> Įlietų Jo Eksce
lencija atsilankys Maironio 
Parke. Čia nuvažiuos visi 
IVorcesterio lietuviai ir net iš 
apielinkių. tai]) kad parkas tik 
kibždės žmonėmis. Parke, prie 
gražios muzikos ir dainų, kiek
vienas galės arti pamatyti Jo 

!Ekscelenciją, pasveikinti ir pa

Darbai šiuom tarpu nelabai 
kaip ema. Norintiems ątva- 
žiuoti j Detroitą reikia da kiek 
palaukt.

Oras. Praeitų savaitę buvo 
šilta iki 98 laipsnių, bet dabar 
ir vėl nešilta, apsiniaukus.

Parvažiavo. l)r. J. Jonikaitis 
parvažiavo iš Lietuvos. Išbu
vo Lietuvoj du mėnesiu. Sakė, 
kad rugiai ir kviečiai atrodo 
geriau, negu Vokietijoj arba 
Francijoj. Tik pinigų nėra.

V. M.

si pirkęs naujų automobilių. Ne-1 
žinodamas kai psu juo gerai ap-1 
sieiti skubinosi j piknikų susi
sodinęs savo šeimynų ir da vie
ną moterį, kuri minėto Bense- 
vičiaus name gyveno. Tai bu
vo Moekaitieiiė. Besiskubvda- 
mi automobiliam važiuoti suti-1 
ko nelaimę. Automobilius ap
virto ir visi susižeidė o minėta 
M. Mockaitienė nusisuko 
sprandą. Ji tapo nuvežta ligo
ninėn ir i antrą dieną mirė.. O 
šiaip kiti gal pasveiks.

Dzūkų karalius

> M0
Nedėlioj, rugpj. 1 

vos parke įvyko ypatinga-jjrpį 
nioga. Buvo tai bendra visų 
srovių pramoga. Buvo-pikni
kas ir yakaridbe. O vakario*

Si jiraiuogšįVąvo rengiu 
supažindinmuL pietos visa 
nes su byla vedųmg. su bo! 
kais dėl tautiškojo namo. By
la yra prasidėjus ir laimėjimus 
yra aiškus. , s s- A

Tautiškąjį namų bolševikai- 
buvo užsimanę pagrobti ir mė- 
kam geliuoti neduoti. Jau jie 
nuo senai pasirodė čia akypįė- 
šomis. Per pramogas bei pra
kalbas neleido lietuviškos vė
liavos vartoti. Kai buvo pir
mutinio atstovo p. J. Vileišio 
atsilankymas, tai jau tada bol
ševikai buvo name įsigalėję 
tiek, kad drįso neleisti lietuviš
kos vėliavos. Dabar jie ėmė si
joti narius, priimti savuosius 
be jokių formalumų, o ne savo 
partijos žmonių visai nepriim-!

š-jbučiuoti žiedą. Štai kokios gar- 
Kad tik bus 

graži diena sekmadienyje po 
pietų visi trauksime į Maironio 
Parką. AVorcesteris kai]) stovi 
dar tokių iškilmių nematė. Die
ve suteik ilgiausių metų Jo 

i Ekscelencijai.
Vienas iš daugelio

ti. Prieš tokį neteisėtą, vagili.— 
ką pasielgimą užvesta byla ir'bes susilaukėme! 
jos laimėjimas yra tikras. Ka- ’ 
daugi prie to namo steigimo dė
josi visi lietuviai be pažiūrų 
skirtumo, tai dabar byloje su 
Maskvos agentais visi be skir
tumo eina išvien.

Sakytoje pramogoje dalyva
vo visų srovių žmonės ir buvo 
kalbėtojai pakviesti iš visų sro
vių. Tik dėl nežinomos priežas
ties pakviestieji iš So. Bostono 
sandariečių kalbėtojas Pau
lauskas ir socijalistų kalbėtojas 
Neviackas nesiteikė atsilanky-

Vakare, 30-tos liepos buvo 
susirinkimas komiteto “Lietu
vių Dienos.” Ir kaip man ra
šančiam šiuos žodžius, rodos, 
tai Amerikos “Lietuvių Die
na,” bus labai didelis ir svar
bus istorinis Įvykis mūsų išei
vijos. Iš labai daug miestų 
tai], katalikai, kaipo ir laisvų 
pažiūrą tautininkai pasižadėjo 
dalyvauti iškilmėse “Lietuvių 
Dienos.” Daug atvež su savi
mi ir muzikantų bonus. (Ji ko
mitetas vakar nusprendė pa
samdyti 3 muzikantu benus čia 
jau; o tai]) vadinami “pointbri- 
ziečiai,” regis, turės savo beną; 
tai išviso Philadelpliijiečiai tu
rės savo keturis benus. Toliau, 
kas yra labai svarbu, komitetas

k
Prie Suv. Valstijų Prekybos Departmesto įsteigtas filmų 

skyriaus, čia parodomas Clarence J. North yra skyriaus virši
ninkas. »

nusprendė duot atspauzdinti 
didžiuliu ant storos popieros 
plakatu lietuvių ir anglų kal
bose ir juos languose išstatę ii. 
kad visi sužinotų apie rengia
mą Amerikos ‘'Lietuvių Die
ną” Philadelphijoj ant dienos 
28-to rugpjūčio.

Į 
i

Reporteris

GRAND RAPIDS, MICH.

Nrdėlioj 25 liepos 10 mylių 
nuo miesto ant J. Kamantaus
ko ūkės, buvo parengtas šš.

Petro ir Povilo parapijos pik
nikas. Ten kai]) mačiau tai ne 
tik vieni pamptjonys dalyvavo, 
bet buvo ir laisvamaniui. Visi 
smagiai laiką praleido. Tik sar
matą padarė parapijonims lais

vamaniai be>i linksmindami. 
Paskui ir vaikščiojo kai]) vėžiai 
su raudonomis akimis. Tokie 
žmonū.- geriau.- būtų - padarę, 
kad nėję i gražų susirinkimą ir 
nedarę katalikams priklasčio.

\ ienas (Jrand Rapidsietis. A. 
Bentsevieius. neseniai buvo nu-

L0WELL, MASS.

■* Liepos 24 ir 25 d. buvo su
rengtas šv. Juozapo tlr-jos pik
nikas Vytauto kempėj. Per abi 
dieni žmonių buvo daug. Už 
šokius buvo duodamos dova
nos. Jas laimėjo p-lė A. Šunin
inkė ir p-lė O. Alekonikė. Do
vanų gavo ir kiti, bet jų nesu
žinojau.

Buvo visokių žaislų, bet rndo- 
miausios tai buvo kumštininkų 
rungtynes, liovėsi Naslmečiai 
su Lo\velliečiais. Rautviies išė
jo be pasekmių ir niekas dova
nų negavo.

Liepos 25 d. parapijinis cho
ras buvo pasisamdęs didelį ba
są ir visi buvo išpyškėję į ‘4by
rius.” (irižo laimngai.

Rugpj. 7 ir 8 dd. bus parapi
jos piknikas Vytauto kempėj. 
Muzika paimta iš Bostono—lai

jaunimas nepraleidžia 
pasilinksminti.

NEWARK, N. J.
I r **

L. K. K. Federacijos 
skyrius savo susirinkime 
27-tą tk, 1926, šv. Trejybės Jų« , ’l 
parapijos svetainėj nutarė v 
dint šiuos nutarimus:

I
1) Surengti autingų Fed. 

[skyriaus naudai.
| 2) Rengtis prie gausaus-
I vaikščiojimo Bėdulio Dienos1-?- 
|spalio 9 d., kada lenkai užgro* 
[be mūsų sostinę Vilnių.

3) Rengti prakalbas kaip 
[greit bus galima. Stengtis gau- 
Iti kalbėtoju Dr. Eretų.

Ta]>o išrinktas iždininku Fė- 
[deraeijos S-tam skyriui A. Kaz

lus. Taipgi nuo parapijos pri
siųsta atstovai J. G. ir J. Z. į 
[vietų buvusių ir nesilankiusn? 
[praeityj ant susirinkimų P. 
[Tamkus ir J. Adomavičius, t

Susirinkimas baigtas su 
[žiais Įspūdžiais.

Fed. 8-to skyr. atstovas

ir?! Jr

Šiaip pramogų labai gerai 
-Žmonių buvo daug, 

įžangos buvo $1.00.
Apie tautiškojo namo rei

kalus ir bylų išaiškino .Lidei
kis, kurs yra vedėjas viso rei
kalo. Jis jau yra bolševikus ne 
kartą gerai pašankinęs ir to
dėl bolševikai jo nekenčia pik
čiau, negu visus viso pasaulio 
kapitalistus ir buržujus.

Apie reikalus kalbėjo ir kiti 
tautiškojo namo nariai. Kalbė
jo narys gerb. kun. J. Vaičiū
nas iš Cicero, 111., kurs seniau 
Montelloj gyvendamas prie na
mo prisirašė. Dar kalbėjo iš 
So. Bostono A. F. Kneižys ir P. 
(Judas. Jautrini pakankliavo 
ir kankliuodamas padainavo 
vietos vargonininkas p. Olšaus
kas.

»

Ten buvęs

WORCESTER, MASS.

Su didžiausiu nekantrumu 
šios kolonijos lietuviai laukia 
rugpiūčio 7 ir 8 dienų. Tai die
nos atsilankymo Jo Ekscelenci
jos Ark. J. Matulevičiaus. Vi
si dabar tik ir kalba apie Jo 
pas atvykse AVorcesterin šešta- 
Ekscelenciją. J. E. Arkivysku- 
dienyje, rugpiūčio 7 diemu 
traukiniu 2:20 po pietų. Prie, 
traukinio pasitiks Jo Ekscelen
ciją išrinktoji komisija pasige
dę iškilmingais Rūbais. Iš sto
ties visi at.-ilankys miesto salė
je pas majorą. IŠ čia vyks prie 
šv. Kazimiero bažnyčios, kur 
patiks draugijų atstovai ir mi
nios žmonių. Po tų Įžanginių 
pasveikinimų bus šiek tiek at-^ 
sil-io ligi vakaro, vakare — gi 
vėl triukšmas, didžiausias Jo 
Ekscelencijos ]>ag<*rbimo j>oky- 
lis. Pokylio metu bus kalbos ir 
i > p i I < I y mas grą žą 11 s 
programo.

SCRANTON, PA.

Žaibo greitumu praslinko lie
pos mėnesis, kurį aš praleidau 
Scrantone pavaduodamas vieti
nį kleboną kun. J. Kurą. Ar tai 
asmeniniai ar parajiijos reika
lai taip užėmė, kad nepastebė
jau kaip pralėkė laikas. Arčiau 
susipažinau su šios padangės 
darbuotojais. Ypač ruošiantis 
prie pasitikimo garbingų sve
čių iš Lietuvos, J. E. Arkivys. 
J. Matulevičiaus ir prof. Bučio 
teko bendrai pasidarbuoti ir, 
reikia pasakyti, gerų Įspūdžių 
patirti. Smagu matyti, kai}) 
čionykštė visuomenė darbuoja
si. kiek daug pasišventimo ir 
idea Ii ilgumo parodo! Matyt ji 
paseka savo narsų vadųkun. J. 
Kurą!

Nepamiršta taijigi ir dv. se
minarijos statyba Vilkavišky
je. Čia ypač gražiai jiasirodč 
žinoma savo veiklumu ir pra
kilnumu “šv. Onos Draugija,” 
paaukodama $1(M).(M) seminari
jos statybai. Užtai jai labai ir 
labai ačiū! 26 d. liepos savo 
globėjos šv. Onos dienoje trys 
valdybos narės (pirm. P. Sa
dauskienė, sekr. M. Jankaus
kienė ir ižd. M. Arlauskiene) Į- 
teikė šią brangią d-ovjinų visos 
draugijos vardu.

Beto aukojo šie asmens: V. 
Kavaliauskas $28.00; (Jr. Kan- 
takevičienė $10.00; ]>o $5.00: O. 
Kvmlaitienū ir X; A. Gudynas 
$2.00, M. Stumbrienė $1.00. Tai
gi išviso $151.(M).

ši suma ]>risi<lėjo prie to, kad 
jau pasiekta dvidešimts tūks
tančių dolerių seminarijos sta- 
tiba|! r< Kla ačiū seran-

trtbrečiarrfrnl* viMetns aukoto- 
įanrs ! • • ’ ’ '1 ■* r • •■

Kun, A. Steponaitis

DETROIT, MICH.

Liepos 23 <1. šv. Jurgio baž
nyčioj lankėsi Jo Ekscelencija 
arei vyskupas J. Matulevičius. 
Vakare buvo jiamaldos, arci- 
vyskujias pasakė gražų pa-

muzikalio [mokslą, žmonių buvo pilna baž- 
Tuoini užsibaigs nyčia. «
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Rengiamas
Nutarimu N. Anglijos Lietuvių Katalikų 

Seimo
I.

y>.
i •*

»

or
J < X 

-■■■/■

PARKE
MONTELLO, MASS.

L J
[r JIh

i
»

Į_<

Įj
?4

Kadangi piknikas reii] 
rciga ji remi i iŠ visų išgalii 
kini pasidarbuokite ir i.šjui

iamas svarbiam tautos reikalui, lai yra vinį lietuviu pa-
[I • ••

b* Visų Naujosios Anglijos svietiškiai veikėjai irdvasiš- 
frdšite savi> kolonijų lietuvius, kad kuodidžiausiais būriais 

suvažiuotų vaduoti Vihuai^H Sis piknikas teestie Naujosios Anglijos lietuvių Štur
mas atgauti Lietuvai Vilnių*

*« ,■■ ■.

1’rograrnas bus ptaiil 8, ą va i įlįs, iiidonuis. Bus visokiu žaidimų. y

Cambridge’o pagiffkėję baseRalliųinkai remsis su montclliečiii tearnu. Montellie- 
čiai stengsis paveržti iš Caihbri^e'ieAių eampionatą ir kautynės bus tokios, kad žemė
drebės.
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. Visi Į Šaunų pikniką.

jik.yoimo komisija l

R)

*
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. f ' ■ •*’» ’ -*-* «
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MONTELLO, MASS. ;

Pasimirė

Liepos 22 š. m. (ketvirtadie
ny) pasimirė Aleksandra Re 
gina Skeiviutė 13 metu amžiam 
mergaitė, palikdama nuliūdime 
tėvelius, seesris Omą ir Geno 
vaitę ir broliuką Praną, taip-gi 
seserį Agotą, gyvenančių Lie 
tavoj ir einančią II klesų gįm 
nazijos Mažeikiuose.

Mirė širdies liga. Kadang 
jau 6 metai kaip velionę ka?L.. f i ■ 
kino Širdies liga (daktaras va pi.) 
dino verkianti širdis) ir nekar■ * • ■ Jr 
tą turėdavo po kelias savaitei 
lovoj išgulėt, velionė niekad'ne- 
parode nekantrumo, piktumo 
lx't vis sakydavo: “Kų-gl da 
ryt — matyt kad tokią Die^r< 

i valia.”' Tuo laiku niek^>> f jfe 
[trokšdavo kaip tik priimt 
Komuniją ir pasikalbėt su sav< 
dvasios vadu. Nekartų buri 
tokių atsitikimų, kad jau buy< 
mirštanti ir tik priėmus šv 
komunij.ą ūmai pasitaisydavo 
ir žiūrėk kad jau atėjus į bąž 
nyčią ir tokia linksma, gyva.T 
niekad nesirgus.

Palaidota ta]>o Liepos 24-|b. 
d. Kalvarijos kapuose su ,šv 
mišiolais ir gražiu pamoksite.

NuliūchE

BALTIMORE, MD. jį
LDKS. .30 k]>. priešseimnSt 

susirinkimas Įvyks rugpj- 84- 
tuojaus po pamaldų paprasto, 
vietoj.

Malonėkite visi atsilankyti 
nes bus renkamas delegatas sąj 
man. Užsimokėkite* mėnesinę? 
kad seime skaitydamas sekjy 
torius raportą nerastų kuopom 
nei vieno 44siekel io.” 4

Z

Z

' BROOKLYN, N. Y. .J

Rugpj. 9 <1. 7:30 vai. vak.*4 
vyks LDKS. 12 kuopos susirik 
kimus. Visi nariai atsilankyjp 
te, nes seimas čia j)at ir be $1 
esame nutarę surengti išVažjf 
vinių. .

Vi

I

ALBUMAS j
Retoj lietuvių šeimynoj ę 

rasi kokio nors albumo. Bet ■ 
toj lietuvių šeimynoj 
Lietuvos Albumų, kuriamo Ji 
Lietuvos didžiųjų veikėju t 
vaizdai ir jų gyvenimų *pnl| 
mai. Kiekvienas laikus Mį 
tikru lietuviu, patriotą prifj 
lo turėti tų Lietuvos Albumu

Kaina $350. *“DARBININKAS” J
366 Bn>adwayt

t ■>
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gia L. R. K. S. A. 21 kp. Nedėlioj, Rugpjučio-Aug. 8 d., 1926, visiems gerai žinomoj vietoj, Codman Farm, Dorchester, Mass. 
^Kviečiami visi be skirtumo: seni, maži, kurie vedę ir nevedę visi busite lygiai priimti ir vaišinami. Atsiminkite kad bus dviguba 
nauda iš šio pikniko, nes pusė pelno skiriama vasarinei vaikų mokyklai. Tamstų išleistas centas neis uždyka. Valgių ir gėrimų 
l>us visokių, žaislų devynios galybes.

• ■

-

VIETINĖS ŽINIOS PAVYKO

VAŽIUOS PALANGON
Rugpjūčio 8 d. L. Vyčių

K**

•' ■1' 
į x’ 
Ei?*

Vf’

£17-ta kuopa važiuos Palan-
|gon. Ton turės savo priva- 
Ltinį išvažiavimą, l’ivtus rmi- 
■ gia Layvrenco šeimininkės, 
į Visi užsiregistravusieji galės 
[ juose dalyvauti. T tą išvažia- 
L vilna vvks keturiais bttsais, 
Lkurie išeis 10 vai. mi<> lietu- 
gvių bažnyčios. Ten manoma 
Ltureti Įvairių žaislą ir plau- 
I kimo lenkt v nes.

.1
7?o>.

4

♦ CAMBRIDGE, MASS.
Svarbus pranešimas 

Gerbiamieji nariai J.. 1).
■v

|IC S. 8 kuopos, malonėkit 
ppribūti į susirinkimą, kuris 
F.bus utarninke, rugpjūčio 10 
s d. 7:30 v. v. pobažnytine j sa- 
rlėj, nes turim daug svarbiu 
treikalu. Bus atstovo rinki- 
Kmas į seimą ir svarstymas į- 
[nešimų dėl labo organizaci- 
Lįos.
E
Et

Pereitą sekmadieni, rugpj. 
11 d. L. V. 17 kp. turėjo pikni
ką ant Codman karmos. Die
nai pasitaikius saulėtai, žmo
nių jirisirinko nemažas bū
rys. reikėjo papildyti užsa
kymą aiskrymo ir kitokių 
valgomu daiktu.

IVograrnas tęsėsi per ke
lias valandas. Bulvių rinki
mas, orlaiviu pūtimas, bėgi
mai, pajų kontestas, o gyvy
bės ]>alaikymo kontestas tiek 
prijuokino piknikierius, kad 
kai-kam šonai skaudėjo iš 
juoko. Laimėjusieji gavo 
dovanas. Kuomet viskas už
sibaigė, programas ii* valgiai, 
tai žmonės ėmė skirstytis i 
namus. Jaunimas taip Įsi
smagino lietuviškais žaislais, 
ypač “Tėvas parvažiavo,” 
žaidė iki vėlai ir tik pavargę 
išsiskirstė.

Prie surengimo daugiausia 
pasidarbavo V. Tanioliūnas. 
V. Medonis. Al. Ivaška. Ant 
vietos sunkiai dirbo p-lė Ka- 
voliutė, p-lė Šulčiutė, p-lė 
Antanavičiūtė ir dar viena 
labai daili blondė, pavardės 
nežinau. Pasidarbavo ir dau
giau bet ne tiek. Kitos bu
vo apsiėmę 1x4 buvo be ūpo 
ir nedirbo. Vienu žodžiu, 
pikšnikas pavyko.

Padauža

Valdyba

PIKNIKAS
Petro bažnytinis eho- 

■ras pikniką turės Med\vay 
Črugpj. 15 š. m. Tai bus pri- 
®«*t»r^-išvažiavimas.

7 ** ‘ ._______

V

Šv.

VILNIAUS LIETUVIŲ 
NAUDAI

Ą Nedėlioj rugpj. S d. Mon- 
įielloj, Romuvos Parke bus 
piknikas Vilniaus lietuvių 
haaudai. Subatos vakare rug
pjūčio 7 d. tame parke bus 
^Lietuviški šokiai. Į abi pia- 
įĮnogas visi karštai raginami 
atsilankyti.

_ JT . >1 j j F* 't

' HĮF IH
c > Įfinn 11 iOH OfliZ

: - - L- f".**

PRANEŠIMAS

j MES PERKAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų. kurie pirks pas nius Player Pianą arba Gramofoną 

tad priimam Bonus kaipo dalį inokesties
♦ ♦
I
♦
♦♦ ♦ i♦

I
» t
» t♦ 
♦ t
♦
»♦ i 
♦ i 
i

» 
I

t

»

*

TTll I
A

-*v

t
-H

Mes parduodamo goriausius Pianus, Gramafonus ir užlai
kome didžiausi pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir Gerų 

Piano Rolių

7^C7<»

7SG7~

7SGK4

7SK.:t

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
. K. 
.K.
■los
■ los

</»«.<? rr.ir.i.f tkys mt.iici'i.f.s.......
il*MO TF:\ /;/./.< r mišk .1 ........................
it u tos š\ i:\ tF!..............................
i i//;x /;/: vn..\i irs m:m hi usnį ...

imi 7.1 k i—r i/.r ix ............................
(/•u aš,’//.’ vėsimi./? .......................
(K.IITIVK F\n:sf s.llU TP. ...................
(ii/ noru te m i\o ........................................

vienut rekordai m cm.n,
Rciknliiiuiiimi MnSInų. llekordų nrbn Uolių Kntnllogo, prlslinkit už du 

reniu štampą.

1\ r< ipkitrx ypališkai arba per lai.iką

GEORGE MASILIONIS
233 West Broadway South Boston, Mass.

Šalmais 
Su Imu ix 
Va irk nx 
Vaičkus

........... Kast. Šalmais 
............Kax(. Sabonis

...Justas Kudirka 
. . . . lasius Kudirka 
75c.

. . £L"

1 
!
♦ «♦ t
♦
I
I

Jono Rinito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingu, 
juokingu, rimtu, bet 
visi ('m s visos supran
tamos. A7 ei k visos yra 

originalės
Apdaruose 3150, be apdarų $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass./;

Aš Teklė Buržaitė. )x> vyru Gienlžiu- 
iiienė. pnieškau usivo Krolio Jono Bur
bos. Pirmiau gyveno Ernest. I’a. Buvo 
už bosą anglių kasyklose. Jis pats al
kas kits meldžiu duoti žinią ant žemiau 
paduoto adreso. Turiu svarbų reikalą.

LITHl’ANJA; PiaUlIų apskr.. Žeime
lio paštas, Te4r(e-«Wrdžlunienė. (?)

DORCESTERY, dvi atubos ]>o 3 šei
mynas. 17 ir 18 kambarių. Yra visi jtai- 
cyinni. Naujos mados maudynės, elek
tra. skalhynės. alioji jieėiai ir užpnkn- 
dniai iiiazai. Remiu neša :<2.ssi>.mi 
Įier metus. Kaina tik įx> $io.soo. <3. 
»OO.i>i> uu]M*rkn abi stiliais. Kreipkitės 
neitai, nes šį mėnesį turi būti paribio- 
"s. Agentų prašilti nesikreipti. Savi- 

iiinka-i gyvenu. 72 Šuninei- Si.. Ilorebes- 
•c'- (Rp.S—13)

PARSIDUODA NAMAS
D<»R<’IIESTER—šeimynų 15 klini

kinių medinis mimus su vis,>m jt,-tis<>m. 
Vietn Iri trijų kuru rudžio. Remiu 
nešu į mėnesį s|||,.ni. Kuinu $12.?<*>. 
E. V ZA1.E<’K.\S. <»ne Siute St.. Bos 
toli, Rootn -los. Tel. Mllill nsio ulbu 
•'ui. -.:?::7. < itn.si i.-.i

ŠTORAS DĖL BUČERNĖS
BIZNIO

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

VINCENT A.
One Statė

Boston, Mass.
Telephone Main 0845

JENKINS
Street

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misijų. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklų. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vų palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

PRIEINAMIAUSI 
METINE KAINA 
Rugpjūčio mėnesy rakandų 

išdirbėjai kooperuojant su par- 
davėjais^parcMvinės rakandus 
labai plačiai ir už žemą kainą. 
Neapsakoma daugybė rakandų 
turi būt išparduota šiame rug- 
piūčio mėnesy.

Pamąstyk 
pinigų, koki 
gali padaryt! 
proga pirkt
kambario setus, seklyčios setus, 
supomas kėdės, arba prieškam
bario stalą ar kitokius rakan
dus.

Tamsta nesigailėsi jei pirksi 
pas

LIETUVIS DENTISTAS |

DR.^T. A. GALVARISKI
(GAUNAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdarus nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1 :45 iki 5:20 [xj plet ir nuo 7 | 
Iki 9 vakare. Šventą dieną pagal su- I 
sitarlmą.

apie sutaupymą 
šis nupiginimas 
Kokia tai puiki 

naujus valgomo

THE JAMES ELLIS 
FURNITURE CO.

405 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON

i SIUVĖJA I

P. STANCELAITĖ^ 
282 w. Tini:I> ST.. SO BOSTON 

I’rie E Street

ftSiuvii visokius draĮMinns, teip-gi kils A 
3nori pasimokinti siūti—pamokinu, y 

ir Įiet ritins sukerpu. x

Llberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS | 

811-812 Old South Buildingf

294 AVasliington Street $
7 Boston, Mass. s
£ Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. $ 

£ GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline 
>4 Telephone Regent 6568 5
£ ANTANAS F. KNEIŽYS | 
\ kurte lanko Suffolk Teisių mokyk- V 
Alą ir užsiima Real I-lstate pardavi- % 
£ nšjlniu. hunu mono ofise kasdien į 
£ nuo 8 Iki 5 valandos po pietų Išskv- y 
6 rus šventudleutu.-t. Lietuviai, kad ir > 
£ mažai sukalbantieji angliškai gali? 
§ kreiptis Įvairiais reikalais pas ma-X 
^nę. A. E. Kneižio adresas yra toks:

308 E. NInth St.. Tel. S. B. 1696. »' 
\

©®©©©©©©®@@®i?©©@®©®^©©s©sa 
| Tel. K a 2805—R f
Ilietuvis

Telefonas: Siailli j:<>->l<>n -I7*>S

DR. BALA6AN
Gydytojas ir Chirurgas

Viduriniu birų Vyrų. Moterų ir 
Vaiku

351 DORCHEŠTER STR.
Arti Andrevv Siplnre

SOUTH BOSTON, MASS.

| ADVOKATAS

i juozas cunys
| LIETUVIS
| 414 WEST BR0ADWAY
| Room reet

šou
| Ros. Tel. Parkway 1864-AV | 
£ i

f
i

BOSTON, MASS. X

-J ‘B .......... X , ■ 1 , J- —TT
Tek So. Boston 0823

UHTUVIS DANTISTAS

DR. M. V- CASPER
(KASPARAVIČIUS )'

425 Broadwayt Soutb Borto* 
Ofiso valandos: 

nno 9 Iki 12 KM) ryte (r noo 1:80 
IM 5 Ir poo 6tQQ Iki 8 vai. vakare. 
OXjsaa uždarytai subatoa vakarai* 
Ū nedSIdieniais, talp-gi seredomia 
nuo 12 dieną uždarytas.

DR. J. C. LAMDŽIUSI
(SEY5IOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
VAI.. 9 Iki 9 TEL. S. B. 4<MX) į

Ofiso Telefonus Vniversity 8S3l-W 
Rezidencijos Tel. L’nlvėrsity 8831-R

D. A. ZALETSKAS >
Graborius ir Balsamuotojas

Gyvenimo Antrašus:
448 Cnmbrldge St., Cambrtdge, Mass.

■y

U METŲ SOUTH BQS JONĘ

D R. U. Ę, §IflN E
AKIŲ SPECIALISTAS

199a W. Broadvay, 8a. Bosią*
YALANDOS: Nuo 9 r. iki T <. vak.

I
Valdyba

2»

844 WEST BROADWAY

v

I

I
I

(Dabar Ne Seniau!

I

>

»

I
I

1

$ ISegzaminuojn akis, priskirta aki- 
ž alus, kreivas akis atitleslno ir 
@ ambliJooiAkose (.aklose) akyse «n- 
V grąžinu šviesą tinkamu laiku.
| J. Ia Palakantis, O. D.

i 447 Broadwav, So. Boston. _
ZT -t^VVTVVk/VVVVTVri.V^'n.TVn.TliTkTkVL v\ V>

ResJdenctJoa Telephonaa: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 077fvw

S. BARUSEVIČIUS 
IMarUku Grabort**

South Boston, M***
RreMenclja 838 Ikirvfiretrr Avunae 

DoiCtaBtar, Kam.

OPTOMETR1STAS V

RADO PROFESORIAUS 
PAČIOS LAVONĄ 

larvardo universiteto pr<»- 
riaus James IT. Woo<lo 

čios lavonas rastas jūrėj 
(lloucester. Mass. Ji bir- 
> 25 <1. iš I ’ortlando plnu- 

e į Nexv Yorką ir pražuvo. 
*epo« 1 <1. rasta jos skrvbė- 

dabar jos lavon.-is rastas, 
įji sirgo netvų liga.

So. Boston 3520

0. ŠALNA-
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigos du Univendtotn 
CORNELL VNIVEBSirV su A. B 
G. WARHIN<;TON VNIV. mi i. LB.
. ••Darbininko" N n m e 

Įnntros lulms)
Broadway, So. Bostor

R c 7. 1 <1 o n «• I | n
Hnrvnrd St.. <*»imbridge, „hmm.

Tel. UnUersliy 1 KVt J.

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

Apie genimą klauskite mano kostuinertų, kurie jau dėvi mano 
dalytus drabužius. Prieg tanTpriiniam senus siūtus pataisy
mui, išvalom ir suprosinam už labai prieinamą prekę.

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

Todėl lietuviai ir lit'tuvaitės ateikite pas mane o įsitikįsit, 
kad šis apgarsinimas yra teisingas.

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

SOUTH BOSTON, MASS.

1II

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimų, todėl verta 

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

Nūdiieninis gyvenimas tiek kupinas Įvairiausių Įvy- | 
kių. kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- | 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašto ir visame pasauly | 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” |

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- | 
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- s 
tavos ir pasaulio jiolitikos, mokslo ir visuomeninio gyvo- į 
nimo klausimais; be to, deda įdomių ajiysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be 
to. dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda Įžymaus Lie- ( 
►uvos veikėjo jin veiksliu. I

Lžsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei motų, 
fauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- < 
Ks.” užsisako trims mėn<isiams gauna 60 pusi, eilių rin- į 
kini “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam ki«kvienam surinku- j 
šiam ponkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam į 
už. juos pronumvratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje luotams 13 litų, pusei 
motų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- ' 
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lio- ; 
tavojo.

“TRIMITt)” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. ‘

I RODOS DAUGIAU NE! į
GALVOS SKAUSMAS i

.Teigti Jim kamuoju galvos skniv < 
dėjimas, tel labui gulimas dulktas. J 
knd nkys yru prležas»tImi. i

Išrišimui klniixlmo lšegznminuo- 1 
kitę icito akis. |
Gerai ūkiniai Jei reiklu, gerui pn- < 
turimas Jei ir tierelkln. '

JAMES J. KELLEHER I 
; AKTŲ GYDYTOJAS J

. tVi Malu Street. Rlcbmond TUdg.. g«
BROCKTON, MASS. |

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston ĮCO
Ofiso Tel. I.ltierty 729rt
ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Estete <fe Insurance 

414 Brendirey, South Boeton 
S11-S12 Old South Bhlg.. B.»ston

Gyvenimo vtotn
K. N1NTII ST., S<k BOSTON

r- —---- r>«r~ - -ibi

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAT’SKAS)

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

(Kampas Broad Street)
KiBKSMK&SBSSM SmSSSmi

TEL. Sa Boeton 0606—W.LIBTDVY3 DANTISTAS ;
A. L. KAPOČIUS Į

251 Broadvay, So. Boston ‘
^•Keleivio'* nume)

Onso Valandos: nuo 9 Iki 12, nao
140 M 6 ir nt» 6:90 Ik! 9 vakare.

la nuo 9 Iki U vai dieną
Subetomis nuo 9 iki 6 rak. Ne<N 
įtlomis nuo 9 Iki 12 (pasai autartp
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