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Karo skolų klausimas

Lietuvos Seimas uždarė pirmąją savo sesiją ir išsiskirstė 
atostogų liepos 22 d. 4 vai. iš ryto. Taigi paskutinysis posėdis 
ėjo naktį.

Paskutinis dalykas dėl kurio Seime diskusijos ėjo tai pro
jektas atimti teikiamą iš Valstybės Iždo Tikybinėms organi
zacijoms pašelpą. Į tą projektą inėjo ir kunigų algos. Disku
sijose liaudininkai ir socijaldemokratai neatsilaikė ir jie norė
jo ręikalą atidėti, bet nepavyko. Tą klausimą naktį svarstą to-, 
del,kkad liaudininkai tikėjo, kad gal krikščionių atstovai iš
vaikščios ir jie nubalsuos taip, kaip norės. Bet taip neįvyko. 
Krikščionys neišsiskirstė. Prieš projektą balsavo ne vien kri
kščionių dfemokratų atstovai. Prieš projektą kalbėjo ir balsa
vo tautininkai (smetonininkai). Už projektą balsavo 35, prieš 
— 36.

KĖSINOSI DIKTATORIŲ 
NUŽUDYTI

ATĖNAI, Graikija.—Grai
kijos diktatoriui gen. Panga- 
losui bevalgant pietus hote- 
lyje norėta įtušauti. Pikta
darys atkišo revolverį i pre
zidentą, bet pirm jis suspė
jo iššauti, jis jau buvo pa
gautas. Dar nesusekta ar 
tai buvo narys kokio suokal
bio ar jis tą darė iš savo ini
ciatyvos.

16 ŽMONIŲ ŽUVO SAVAI
TĖJE

Pereitą savaitę Massachu- 
setts valstijoj • automobiliai 
suvažinėjo ir užmušė 16 žmo
nių. Iš jų pusė suaugusių ir 
pusė vaikų. Girtų draiverių 
suareštuota 109. Laisnių su
spenduota ar atimta 728.

!

PRIGĖRĖ 3,000 ŽMONIŲ
Kynijoj ištvino Jaugtze 

upė, prasimušė į apgyventas 
lygumas. Tose lygumose gy
veno apie 250,000 žmonių. Iš 
jų 3,000 prigėrė. Kiti palikę 
savo turtus’subėgo į augštes- 
nes vietas.
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KARALIAUS DENTISTAS 
AMERIKOJ

NEW YORK. — Švedijos 
karaliaus dentistas atplaukė 
Amerikon su skaudančiu 
dantim. Sakė, kad skaudėjęs 
kelionėje per penkias dienas. 
Iš laivo nupyškėjo pas pažįs
tamą dentistą.

ir socijalistą valdžia konfiskavo ka
taliką laikraščio ‘ o” numerį 20 už strapisnį “NEVOK.’ ’ 

Lietuvos naujoji Vyriausybe neišbuvus nei dvieją mėnesią 
prie valstybės vairą pradėjo smaugti spaudos laisvę ir perse
kioti nepatinkamu laikraščius. /

aš šimtą sykią padidėja, kai atsimin
iu kurį jie kėlė defspauczos laisvės krikščio- 

r kai atsiminsime didžiausius pažadus pla- 
Ją vienas didžiausią pasigyrimą, tai 

Nidos laisvę.

SUDEGĖ DU DARBININKU
^BALTĖMORE, Md. — Du■f
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PIRMA DIRIŽABLIO 
KELIONĖ

Po nelaimingos katastro
fos su dirižabliu Shenandoah 
antras dirižablis Los Angeles 
buvo labai atsargiai vartoja-

PATEKO KALĖJIMAN
NORWOOD, Mass.—Jos- 

epft Bauzis (turbūt Baužys, 
lietuvis) nuteistas atsėdėti 
kalėjime šešis mėnesius. Jis 
pereitą kovo menesį išsiėmė 
iš banko $2,000 ir pabėgo. 
Pinigai buvo ant jodr pačios 
vardo. Dabar jis pasirodė 
pas pažįstamus. Pati sužirto- 
jus suareštvdino. Bauzis tei
sėjo ištarmę priėmė.

To pasielgimo 
sime tą ją tri 
nims kraštą vali 
čiausios spaudos 
tas, būk jie grąžin

NENORI AMŽIAUS 
PASISAKYTI

GREENVILLĘ S. C. — 
Reikalavimas iš balsuotojų 
moterų pas.isakytiamžių su
laiko jas nuo bals«dmo. Dėl 
nenoro pasisakyti tainžių vi
sai mažai moterų ;tesiregis-_ 
truoja. cĄprokuotą, kad tik 
10 nuoš. moterų tifra užsire
gistravę,balsuoti. f:

. VIS GI BUVO PERDAUG
ALPENA, Mich.—P. Wo- 

loszykiėne sulaukė 22-ro vai
ko bėgyje 24 metų. Tas jau 
buvo perdaug ir mirė motina 
ir vaikas.

f
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atnaujintas
—*—
jau išspręstas 
turi mokėti.

PRAŠO SKOLŲ ATSIŽA
DĖJIMO

Francijos karo laikų pre- 
mieras Clemenceau, 85 m. 
amžiaus veikėjas, tigru pa
vadintas, parašė atvirą laiš
ką prez. Coolidge’iui karo 
skolų reikale. Jis nurodo, 
kad Francija skolų neįsteng
sianti išsimokėti. Jei bandy
tų tą daryti, tai ji turėtų 
virsti tokion politiškon padė- 
tin, kaip Turkija. Francija 
tada nebūtų pilnai neprigul- 
minga. Tai Clemenceau su
rinka, kad Francija nesanti 
ant pardavimo.

Prezidentas Cnolidge daži- 
nojęs iš laikraščių apie tokį 
laišką pareiškė, kad skolų . 
atsižadėjimas esanti tuščia 
Francijos svajonė. Dalykas

^Jardl5iiTiOfnpani-- 
jos. Vdgonas nežinomu bū
du užsidegė ir abu darbinin
kai sudegė kartu su vagonu. 
Spėjama, kad rūkant žiba- 
luotas vagonas greit užside
gė ir padarė katastrofą.

MERGINOS ŽODŽIO 
TVIRTUMAS

LAWRENCE. Mass. — I. 
W. Savin, 21 m. mergina, 
General hospitalyje mirda
ma po nelegalės operacijos 
atsisakė išduoti vardą vaiki
no, kurs ją į bėdą įvedė ir 
pasakyti daktarą, kurs pada
rė jai nelegalę operaciją. 
Mergina sakė, kad ji davus 
žodį abejuose atsitikimuose 
ir savo žodžio laikysis.

Nelaimingoji mergina yra 
Sargent mokyklos studente.

nuteistas
Jis 

o jo pati

PAGAVO PAPŪGĄ "
TAUNTON, Mass. — Iš

y
mu sykiu po katastrofos 
ShenandoaH atliko ii ke
lionę ir atlėkė į Bostoną. Pa
skrajojęs Bostono padangė
se pereitą ketvergą, Los An
geles grįžo į savo hangarą, 
kurs randasi Lakeliurst, N. 
J. Visa kelionė pavyko lai
mingai. i

pūga ir įskrydo į medį. Nie
kaip niekas neišihanė, kaip 
pagauti paukštį. Tai buvo 
pašaukti gaisrininkai su ilgo
mis kopėčiomis. Bet jiems 
nepavyko pasiekti. Tada ne
didelis vaikas įlipo Į medi pa
gavo paukštį ir laimingai nu
sinešė žemyn.

Meksikos katalikų boiko 
tas stiprėja

BANDITAS MIRS BEDIE
VIU

BALTIMORE, Md.—Ban
ditas Whitemore
pakorimui rugpj. 13 d. 
buvo metodistas, 
katalikė. Jo pati norėjo at
vesti jį prie atgailos. Buvo 
šauktas ir metodistų pasto
rius ir katalikų kiltiigas ir 
buvo jam pasiųsta keletas 
biblijų. Bot- niekas negelbėjo 
—banditas liko tvirtas bedie
vybėje.

IŽDO
Suv. Valstijų Dcpartmen-- : 

to sekretorius Mellon atvyko 
Ryman ir turėjo pasikatbėji-J 
mąsu Mussoliniu; d 
reiškė apgailestavimą, kad 
Europoj atsinaujino diskuši.- 
jos dėl karo skolų panaikini-* 
mo. Tą pareiškimą padare O 
laikraščių reporteriams.

Apie karo skolų panaikini^ 3 
mą diskusijos eina Francijojj tai 
ir Anglijoj. Anglijos parla- -į 
mente iždo ir užsienio reika- -j 
lų ministeriai pareiškė, kad 
Anglija pagatava dovanoti 
karo skolas Franci jai, Itali- = 
jai ir Belgijai, jei Suv. Val
stijos tą pat padarys. Tie mi- 
nisteriąi pareiškė, kad iš to 
dovanojimo Anglija labiau 
nukentėtų, negu Suv. Valsti
jos. Bet jei Amerika skolų 
neatsižadės, tai nei Anglija ; 
to negalėsianti daryti.

x LONDONO SKOLOS
Londono miestas skolų tu

ri $592,500,000.

KAS ATPIGO?
'rancijon vykti yra

K
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f V AKACIJOS ARKLIAMS
BERLIN. — Viį'Vokieti- 

jos sostinės arkliai trijų 
savaičių vakaci" 3r Jie vra 
arklių sanatorį 
Wk?r

Je-
I

Mass. Henry Sullivan rugp 
e-6, 1923.

Atgentinietis Tirabeschi 
rugpj. 12, 1923.

Bostonietis Cliarlie Totli 
nigs. 19-20, 1923 per 16 vai. 
54 4min.

New Yorkietė Geitrude 
Ederle rugpj. 6, 1926 jier 14 
vai. 32 m.

nimas ten visomis pusėmis 
k|la, bet užtai laidojimas vi- 
sai atpigo. Niekuomet Pa-’ 
ryžiuje grabai nebuvo taip 
pigūs kaip,dabar. Kas ma
no mirti ir 'nori pigiai pasi- J 
laidoti, lai vyksta Paryžiun.

t . c

UŽSIMUŠĖ BANKININKAS
Francijos valstybinio bau- | 

ko narys Julės Decamp užsi- Jį 
mušė kartu su pačia, kai jų 
automobilius apvirto grabeli,

»

r

Pirmu sykiu moteris per
plaukė Anglijos kanalą, ji 
plaukė iš Francijos pusės. Ji 
yra amerikone Geitrude 
Ederle. Tą savo “triksą” ji 
atliko per 14 valandų ir 32 
mihuti.

Mėginimų perplaukti tą 
kanalą buvo daug. Iš vyrų 
tik penki tėra perplaukę ka
nalą, o iš motorų ikšiol tik 
bandymų buvo, legalios at
sirado ir moteris, kuri įsten
gė perplaukti. Bet jos pasi
žymėjimas nepaprastas. Ji 
tą padarė greičiau, negu bile 
kuris kitas plaukikas. Ji pa
darė rekordą. Prieš ją re
kordą buvo padaręs Argenti- 
nietis, Tirabeschi. Jis kana
lą perplaukė per 16 valandų 
ir 33 miliutas.

Amerikiete Anglijos pusėj 
pasitiko didi publika ir per- 
kūniškai griausmingą pa
sveikinimą jai suteikė. Nei 
vienas plaukikas per kanalą 
nebuvo taip* ^pasveikintas, 
kaip ji. Ji ta imi karalienė 
tarpe plaukikių.

Pradžioj per 10 valandų ji 
darė 2b ypus minutoj. Pas
kui užėjo lytus ir pavargus 
ji tedarė 22 ypu minutoj. Ji 
prisitaikė prie puolimo ir ki
limo Vandens. Ji iš Franci
jos pasileido į Angliją su 
puolančiu vandeniu ir su kį- 
lančiu vandeniu atsidūrė ant 
kranto.

Ji yra iš Nev Yorko.
Pirmu sykiu per kanalą 

perplaukė kapitonas Webb 
1875 m. rugp. 24-25 dd. Jis 
padarė tą.kelionę per 21 vai. 
ir 45 m. l

Tbomas W. Burgess rūgs. 
5-6,1911 per 22 vai. 35 mi.

*
NEPRIĖMĖ TARPININ-

KYSTĖS
Peruvijos, pietinės Ame

rikos respublikos, preziden
tas, pasisiūlė patarpininkau
ti Meksikos valdžios ginče su 
dvasiškija. Bet Meksikos 
prezidentas tarpiu i nkystės 
nepriėmė.

Kadangi Meksikos valdžia 
ir apskritai laisvamaniai pri
kaišioja katalikams patrio
tizmo stoką ir prikaišioja, 
kad katalikų dvasiškija ieš
kanti paramos iš svetimų 
valstvbiu. tai kataliku vadas 
Manuel Lassa pašaukė agri
kultūros departmento sekre
torių Leon į debatus. Tai ka
talikų vadas debatuose pa
reiškė. kad katalikai ne tik 
neieško svetimos valstybės 
pagelias, liet būti) pirmi gal
vas padėti kovoje ptieš tokią 
pagelbą teikiančią valstabę.

NEŠA NUOSTOLIUS
Francijos geležinkeliai, 

kaip naujausios žinios skel
bia. yra operuojami su nuos
toliais. Nesisekimo priežas
tis esanti franko smukčioji- 
jimas ir įvedimas astuonių 
valandų darbo dienos.

CHOLERA KYNIJOJ
Kynijoj. ša n ha j aus mieš

ti', užėjo dideli, ni'paprasti  ̂
Įkarščiai. Kartu atsirado cho- 
Įeiti. Tai nuo kaitri) įy nuo ’i 
choleros apie 1,000 žmonių 
miršta kasdien. Tokių kait- * 
rų nebuvo Kynijoj per 30 

Įmetu. Termometras kartafe 
Įrodo iki 102 laipsnių. Svfc- 

automobiilniam timšaliai nuo tų bėdų nenu-( 
kenčia, o vien kvniečiai.

----------------- — ■ i”"—- , ri

L. D. K. S. Xl-tas Seimas i
.Aitį1
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IEŠKO PASITYČIOTO JŲ
Meksikos sostinės policija 

uoliai ieško pasityčiotoji) iš 
Meksikos neprigulmingo pa- 
triarko Perezo. Jis yra va
das ir perdėti n is Meksikos 
nezaležninkų. Tuos nezalež- 
ninkus Meksikos valdžia į- 
vairiais būdais remia. Tai 
iš “patriarko” Perez’o jo 
bažnyčioje buvo pasityčiota. 
Nors iš katalikų kunigų pa
tys policistai visaip tyčiojasi 
ir paniekina, bet nezaležno 
patriarko įžeidėjų policija 
uoliai ieško.

KATALIKŲ BOIKOTAS 
ATSILIEPĖ

Meksikos katalikų boiko
tas jau pusėtinai jaučiamas 
ir valdžiai sukelia vis dides
nio rūpesčio. Apie boikoto 
pasekmes uždrausta laikraš
čiuose skelbti. Tas visuome
nę netik nepalaikė ramybėj, 
o dar labiau ją surūpino. Ki
lo visokie gandai apie boiko
to pasekmes. Tečiau apytik
rės žinios, rodo, kad bizniai 
sumažėjo veik/ perpus. Tas 
sumažėjimas ne visur lygus. 
Sostinėje nedaug teatsiliepė, 
o provincijoj smarkiai atjau
čiama. Amerikos laikraščių 
korespondentai pripažįsta, 
kad jei greito susitaikymo 
nebus, tai Meksikos ekono
minis gyvenimas išeis iš vė
žių ir bus pragaištingos pa
sekmės.

'Boikotą vykina daugiausia 
biednoji ir vidurinioji klesa.

Pereitas nedėldienis buvo 
antras nedėldienis be mišių. 
Žmonių bažnyčiose buvo veik 
tiek kiek visada.

AMERIKOS AUTOMOBI
LIAI ŠVEDIJOJ

1925 m. Švedija importavo 
automobilių už $10,612.000. 
Iš tos sumos $9.000.000 teko 
Amerikos 
bizniui.

SUSIRŪPINO BOIKOTU
Wasihngtono vyriausybė 

neketina jokiu būdu kištis į 
Meksikos vidurinius reika
lus. Neketina jokio protesto 
siųsti. Bet j Meksikos kata
likų paskelbtąjį boikotą, tai 
Washingtono valdžia atkrei
pė domės}. Mat Meksika ve
da plačią prekybą su Suv. 
Valstijomis.' Per 1925 m. iš 
Suv. Valstijų į Meksiką įga
benta prekių už $144.717,000. 
o iš Meksikos į Suv. Valsti
jas įgabenta už $178.835.000.

Jei boikotas Meksikoj už/ 
sitęs ir jei jis bus sėkmingas, 
tai nėra jokios abejonės, kad 
Suv. Valstijų prekyba nema
žai nukentės.

BIAURIOS VAGYSTĖS
Meksikos Mieste (sosti

nėj) pasigauta naujo būdo 
terorizuoti katalikus. AnJ. 
gatvių moterys su brangiais 
karieliais pasipuošusios su
laikomos, jei tik turi ant sa
vęs kryželį, medalfkėlį arba 
kitokį religijos ženklą. Tai 
nuo jų atimama visos brang- 
menos. Plėšikai sakosi esą 
valdžios agentai ir sako, kad 
religiniai daiktai esą už
drausta nešioti ir jie juos 
konfiskuoją.

KOLUMBO VYČIAI VES 
PROPAGANDĄ

PIHLADELPHTA, Pa.— 
Kolumbo Vyčiai savo meti
niame suvažiavime paskyrė 
$1,000.000 Meksikos katalikų* 
reikalams. Ketina ten vesti 
propagandą už tai, kad ntck- 
sikiečiai atsižadėtų Rusijos 
sovietiniu idealų ir politikos.

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

Rugpjūčio 24, 25 ir 26
Waterbury, Conn.

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

Skaitlingam delegatą suvažiavimui vieta ir laikas pato
gūs. 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 Iri 
įgys noro ir energijos Darbininkų Sąjungai ir jos organui 
bininkui” veikti.

A. VAISIAUSKAS, 
K. S. Centro* J
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Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir 'plataus pasaulio. Įvairtmiėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarles, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitokį. Laikarščio kaina: metams 
2 dob, pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.*

Vienas Kr. susipažinti siunčiamas veltui.
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

bet'

•~r\-
Pažiūrėti prisirinko daug 

žuimiųi ir visi sako, kad tai 
esaritp Dievo bausmė bedie- 
viri?.

turi būti.

rikoj.

“DARBININKAS”

į..
PIENINĖ
JAI (Teisių aps.). 
e baigiama rengti ir 

it pradės veikti Ūkininkų 
os įkurta pieninė, 

inė vietos gyventojų su-i 
a su dideliu džiaugs- 

jĮhį ir nianoma, kad pasiseki- 
mas buskuo- geriausias. Prie 

ilgai trukus, ma- 
iėti organizuoti 

fesrirol-asistento St. Norbu- 
■Ąv^’ūkminkų ratelis

pritaikant kiro pribinamęs 
irius tarifus.! • u

. šiuo metu, Latvija pgr lĄe- 
pojps, o Vokietija per Karu 
liaučiau^ uostus stengiasi pa
vilioti višą-vakaru ir rvtu 
prekybą.

3

RIETAVAS (Tįjšių a 
Rietavo apylinkėj' išdiillAta 
nemaža dvarų ir folvarkų," 
priklausiusių kunigaikščiui >
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arėjotsUŽlėdotihį Juozą Iva
nauską. Kadangi jiems mei
lėje gerai vedėsi, jie nutarė 
paveldėti brolio Udifonso že
mę: padarant jį invalidu ir 
sesuo paveldėsianti žemę. 
Praėjusį sekmadienį, liepos 
11 d. Klara pritykojusi ap
liejo savo brolį muilo akme
nio šarmu. Vietos policijai 
šį faktą patyrus, iš centro į- 
sakyta seserį suimti ir padė
ti i kalėjimą.

»

Oginskiui. Gavę nuosavybę 
savanoriai ir dvaro buvę ku
mečiai darbininkai dabar 
statosi namus. Tenka-paste- 
bėti, kad statomi naujakurių 
gyvenamieji namai geri įr 
patogūs gyventi ir mieli,pa
žiūrėti,,o taij> yra dėl to, kad 
čia turima miško.

• ’• '4 v • • < < •

DĖL TAISOMOS PARODOS 
GATVĖS

Dabartiniu laiku Kauno 
Parodos gatvė naujai išveda
ma, greudžiama ir taisoma. 
Prie Vytauto prosp. net nu
griautas vienas nuiro riame- 
iE ' Tos gatvės dešinysis šo

nas, einant į Žaliąjį jkalną, 
gražiai aptvertas geležine 
tvora ir mūriniais' stulpe
liais. Tik nežinia dėl kokios 
priežasties ta gatvė taip su
kreivinta, kaip žaibo zigza
gai. Iš karto nuo kalno bu
vo užsimota pravesti gražiai 
kaip galima lygi, o žemiau

r*s
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t^PLĖŠIMŲ EPIDEMIJA < y 
I vjJiępos mfn. 2«d. pŲ' KyW-

Pelra, gyv. Rykili km., 
Jtėiarsko vi.,. Ukmergę ap. 
į>tahešėr kad j iš* su kitais va- 

odaųias namo .kelyje tarp 
ovarsko ir Ukmergės grio- 

gulintį basąmonės, 
uštą pil. Mackevičių Juo- 

gyv. Kovarško vięnk. ir v. 
Skubiai nuvykus nusikalti- 
mo faėton KMnriiftdfnės •pradėta sąmoningai kreivin- 

,ti. Kasžin dėl ko taip atsi
tiko ? Nekantriai lauksime 
atsako iš tų,\kurių žinioje y- 
ra tie darbai, kas to viso dar
bo vedėjas.

i .

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
ei viena tauta negali kilti kultūroje ir

licijos valdininkams sumuš- 
taš.is Mackevičius pavyko at
gaivinti, kuris pareiškė, kad 
liepos mėn. 1 d. jis buvo tur
guje Ukmergėje ir grįžtant 

jį užpuolė trys nežino- 
mi asmenys sunkiai sumušę 
įmetė jį į griovį. Atsigavęs 
jis apsižiūrėjęs rado pikta
darių ištuštintas kišenes ir 
išimta 380 litų pinigų.

Vedant Kriminalinės Po
licijos valdininkams tyrinę-

- girną nustatyta, kad tai dar- 
. fcąs brolių Broniaus ir Jono 

' Kilčių ir Prano Kisieliaus. 
Kalbamus sulaikius ir paroj- 
idžius apipažinimui nukentė
jusiam, pastarasis pripažino 
^uos už tuos pačius, kurie su 
*3110 taip žvėriškai pasielgė. 
■KsltiiK’.mieji nors ..tąrdomi 
kalti neprisipažino, bet iš vis
ko matyti,, kad lai tik jų dar- 
feas ir nusikaltimas puikiai į- 
lodytas, nes be to, pas juos 
jrisus rasti net kruvini batai, 
dėmės, matyt, nespėta jų nu
valyti. Pinigus surasti ne
pavyko.

Šie piktadariai jiadėti į ka
lėjimą.
' - š '
LAUKIA PIGIŲ MIŠKŲ IR 

r MOKESČIŲ
GRAŽIŠKIAI (Šakių ap.. 

Barzdų vai.). Gražiškių gy
ventojai taip samprotauja: 
“Naujosios valdžios gerumas 
ar prastumas pasirodys tada, 
kai reikės važiuoti į miškus 
medžių pirkti ir mokesčiai už 
žemę mokėti. Jei mokesčius, 
UŽ žemę per pusę sumažins ir 
miškus pardavinės už trečda
lį kainos, tai bus vąldžia ge
ra, o jei ne. tai ji daugiau ir 
nebeviešpataus. Valdžia pi
nigų turi iigtaip lig Vairui. 
Kam jai reikalingi diddi iųę- 
kesčiai? O miškus Ar vitl1
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e tižia užaugino? Valstiečiai 
i lfeuditrinkai gyventojams vi- 
| Batai pažadėjo.
L_4_Į L r------------------

^ KLAIPĖDOS UOSTO
t. REIKALU
Liėpos 14 d. Kaune, vado-

E r.

Įįi. 
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UKRAINIEČIŲ TRUPE 
SUDOMINO KAUNO 

PUBLIKĄ
Jau visa savaitė vieši Kau

ne gastroliuojanti Pabaltijy 
ukrainiečių artistų trupe. 
Pastatytosios operetės ir 
dramos eina sėkmingai. Pub
likai imponuoja tikrieji pie
tų tipai. Atskirų artistų pa
sireiškimai, kaip pav. L. Pū
kinas, kuris gauna triukš
mingų katučių. Jo plastika 
graži, judesiai lankstūs. Be 
to, dar publiką patraukia ir 
pačių statomųjų dalykų tau
tiškai 
dis.

PASIKORĖ
Š. m. liepos mėli, naktį iš 7 

į 8 d. rasta pasikorusį pil. 
Bankevičienė Domicėlė, gyv. 
Leipalingio km., Stakliškių 
vai., Alytaus apskr. Iš pra
vestos Kriminalinės Polici
jos kvotos matyti, kad pasta
roji buvo nenormali, labai 
skurdžiai gyveno ir pagaliau 
nesantaikavo su savo vyru.

NAUJI LAIKRAŠČIAI
BIRŽUOSE šiomis dieno

mis pradeda eiti pastoriaus 
P. Jakuliėno leidžiamas ir 
redaguojamas dvisavaitinis 
laikraštis “Sėjėjas,” skiria
mas evan.—liuteronų dvasi
niams reikalams.

Taip pat netrukus pradės 
(“i t i Biržuose evang.—refor
matų, kolegijos leidžiamas ir 
prof. Karhatausko redaguo
jamas naujas laikraštis 
“Naujas mūsų žodis.”

1 f
' s

Vaujant ebrui J. Purickiui, 
| prasidėjo'Ųerybos tarp Knu 
įr no ir Klaipėdos krašto pre- 
ly kybos'hei pramones atstovų. 
L«Derybų rezoliucijos bus pro- 
f vizarinio pobūdžio. Klai|><"

HęsaUtovai piĮgfcidaujiv ka<| 
vai dž1av rūpi h t fisi 

L ir importų pa-
kreipti per Klaipėdos uoefą; 

2 patobulinant ** ■‘patį Uosta i r
t

DIEVO BAUSMĖ
ALUNTA. Liejos m. 11 

d. sekmadienį, Aluntos kai
mo gyv. Audenis Antanas ga
nė arklius su kitais to kaimo 
piliečiais. Lygiai H vai. per 
pačią sumą pil. Audenis sa
ko: “Eisiu maudytis,” o kits 
jam sako: “Neik ]>er sumą, 
nes nuskęsi.” Bet,""būdamas 
bedievis ir Bažnyčios įsaky
mų neklausydamas. atkirto: 
“O kpęį jpan suma.” Ir vos 

į upę pradėjo šauk
ti ^mtavokit.” Nors ir greit 
ištraukė iš upes, tačiau tik 
pagniaužęs rankas amžinai 
užmigo.

ž,

✓
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NETYČIA NUŠOVĖ
MARIAM POLĖ. Mariniš- 

kių km., Antanavo vai.. Ma- 
riampolės apskr. kaž kokiu 
būdu pakliuvo į rankas pil. 
Andriušio 8 metų amžiaus 
vaikui Antanui namų darbo 
medžioklinis šautuvas, kuris 
bėk ra pšty damas šąutuvą ne
tyčia iššovė ir visas šūvis pa
taikė į jo bobutę Andriušienę 
Katrę, kuri vietoj ir mirė.

PLĖŠIKAI
KRETINGA. Š. m. liepos 

mėli. 14 d. pil. Aleksandras 
Rapolas, gyv. Sėdos miest. 
Mažeikių apskr. važiuoda
mas draugi* su pil. Keneriu 
Kazių kelyje tarp Gargždžių 
ir Kūliu miestelių, Kretingos 

r ■* * .

apskr. miške, vadinamam 
“Ilgoji,” užpuolė juos viesįias 
apsitepę^' suodžiais'. Veidą, 
plėšikas, ginkluotas revolve
riu, apiplėšė pil. Aleksandrą 
Rapolą, atimdamas iš jo pi
niginę su 90 litų pinigų. Plė
šikas miške pasislėpė*.

_ ^.‘MZIUIII ■ > i

EKSKURSIJOS
RAGIENIAI (Šeduvos v.) 

Rugienų istorinius piliakal
nius kas metai aplanko ne
maža ekskursantų, šiais me
tais taip pat keletas ekskur- 
sijėlių aplankė minimus pi 
liakalnius. Apie šiuos pilia
kalnius senų žmonių pasako
jama daug legendų ir sako
ma, kad ten esą daug bran
gių daiktų paslėpta. Šie pa
sakojimai nevisai be pagrin
do, nes į-iisų tyrinėtojai čia 
1897 m. iškasė nemaža istori
nių aukso iškasenų. Arche
ologinius tyrinėjimus darė 
čia ir mūsų kai kurios eks
kursijos, bet be vaisių. Neži
nia, ar nemokėta ieškoti, ar 
rusai visa išrinko.

MUŠEIKOS
ALYTUS. Liepos 

laisvi piliečiai”
(l.11

“laisvi piliečiai” pradėjo 
vienas antram pakaušius ak
menimis skaldyti. Policijai 
vos pasisekė mušeikos, iš
skirstyti ; keli jų areštuoti.

Bondriū^Wįr“tįkiąjsi*^ de-
- itirp>s^jįfcmėjimo, gat- 

lędipkį^|i.įa*' pasidarė 
.... praeįv]aįs ]r

mokratiiris^

labai dtį^i?-.i 
kitais piliečiais, o muštynės 
ir kitoki skandalai, ko prieš 
mėnesį visai nebuvo girdėti, 
pradėjo kartotis labai daž
nai.

Piliečiai nedrąsiai žiūri į 
ateiti, matydami “laistės vė
jų” vaisius.

f
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GRINDŽIA GATVES
LAUKUVA (Tauragės 

apskr.). Laukuvos miestelio 
gatvės pradėtos grįsti perei
tais metais, bet dėl įvairiu v t
priežasčių nebuvo išgrįstos. 
Dabaiutarbas varomas spar
čiai ir žmones džiaugias, kad 
gatvės iki indelis purvynų 
bus nususintos ir miestelis 
nebebus taikstanti bala, 
švarus ir sausas.

LIETUVAITĖ KUNIGAIKŠ
TYTĖ GABRIELĖ 

RADVILAITĖ 
Šiomis dienomis atvyko

Šveicarijos Į Lietuvą vasaros 
atostogoriis. Ji tarnauja prie 
Tautų Sąpųugos informacijų 
skyriuje.; . ; :

y_---- j-- -----
PALEIDŽIAMI AMNESTUO

TIEJI KALINIAI
Teisingumo Mi misterija 

parcikalaj^ iš kalėjimų at- 
si ų st i • są ramtis £įu įhestuo j a 11 įų 
kalinių. Vibkurhtūra i jau 
pradėjo priruošiamuosius

suoti-ne vėliau, kaip liepos 
28 i

Kauno <kalėjttne -numato
ma amnestuoti daugiausia 
politinius kalinius, o Šiau
liuose — už įvairius nusižen
gimus, už vengimą karo tar
nystes.

AVIACIJOS ŠVENTĖ
Liepos m. .18 d. 18 vai. 

Kauno aerodrome buvo mū
sų aviacijos šventė*, dalyvau
jant Resp. Prezidentui, Mi- 
nisteriui Pirmininkui, Kraš
to Apsaug. ministeriui. avia
cijos vadovybei 
K raueevieiunr.
aukštui svečiu ir publikai. 
Oras buvo giedras, tai mūsų 
drąsuoliai aviatoriai žiūro
vams suteikė* daug malonu
mo.

su gen. 
daugeliui

KIEK LIETUVOJE SVETIM
ŠALIŲ \

Statistikos žiniomis birže
lio 1 d. Lii'tuvoje buvo 13,- 
410 svetimšalių. Jų — 4,373 
juodadarbiai. 2,149 vaikai 
iki 17 metų amžiaus, 2.047 
amatininkai. 1*048 žemdir
biai. 70 įnHiiierių. 454 dvasi
ninkai. 0 lA pirkliai. 202 mok
sleiviai ir kiti. Tąutyhems 
—7,938 baltgudžiąi, 2,81įvo- 
kiečįų. 1.811 laivių,' 93 s^ei- 
'citAai. i • 

i

IŠGAMOS GRĮŽO
Lenku kunigą U luiusas. Ma

cijauskas ir Klikna, išsiųsti 
iš Kauno dar senosios val
džios ligi karo stovio panai
kinimo. karo stovį panaiki
nus grįžo : Kauną.

<
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VIENUS VIENU, KITUS KI
TŲ MATU MATUOJA

Liepos 15 d. Seimo posėdy j 
atst. d-rui Pajaujui kalbant 
ir vartojant prieš buvusią 
vyriausybę plūstamus epiti*- 
tus: “plėši-ioji, koruptinė,” 
ir panašius aziatiško leksikor 
no žodžius pirm. p. Staugai
tis jokių pastabų kalbėtojui 
nepadarė ir jo nesutramdė*.

-O atst. kun. Krupavičiui 
kalbant dėl p. Giros neteisin
go atleidimo ir pavadinus ti
kį p. Švietimo Ministerio žy
gį NEGARBINGU pirmi
ninkas šokosi su visu smar
kumu jį tramdyti naudoda
masis net didžiuoju skamba
lu.

Vadinasi, vienas matas 
liaudininkams ir socialdemo
kratams, o visai kitas — kri
kščioniškai opozicijai.

Gražus teisingumas.

ANČIŠKIAI, Panevėžio 
apskr. Liepos 1 dienų čia at
važiavo prekiaudamas žydas 
iš Ramygalos ir prie klebono 
sodo pririšo arklį, kur buvo 
sustatyti bičių aviliai. Kaip 
tik tuo laiku pataikė, kad jos 
spietį leido. Visos bitės puo
lė arklį ir sukapojo. Po i at
kili valandų arklys sutino ir 
padvėsė. Žydas taip pat bu
vo sukapotas, bet pagijo. Vi
sas miestelis buvo subėgės į 
pagalbą, bet išgelbėti negalė
jo-

PILVIŠKIAI. Š. m. lie
pos mėli. 9 d. apie 21 vai. Pil
viškių km. ir vi., apie 1 kil. 
Kūno rugiuose rastas nežino
mos moteriškes lavonas, ku
ris vėliau pasirodo yra lavo
nas pil. Adoiiiavičaitčs Ago
tos.

Vedant tyrinėjimą nusta
tyta, kad šią žmogžudystę y- 
ra papildęs Glusevičius Jo
nas kilęs iš Pilviškių vai. ir 
dabartiniu laiku mlolatinės 
gyvenamos vietos neturėda
mas ir bastosi, kaip “kara- 
belninkas;” Jis sulaikytas 
Vilkaviškyje.

Iš kvotos paaiškėjo, kad 
Glusevičius susipažinęs su 
Adomavičaite susitarė drau
ge išvykti į užsienį,-nes Ado- 
niįvičaitė turėjo kažkiek pi
nigų ir šiaip auksinių daiktų, 
kuriuos Glusevičiusjužsigei- 
dė pasisavinti: •

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame

*

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
YIU IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

veikalas turi 4o6 puslapių, iš kurią 288 puslapiai
užimti paveikslais

Kaina $3.50 Užsisakykite

366 West Broadway South Boston, Mass.

i JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI !
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. ' 

l TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI vaikų LAIKRAŠTĮ
' Į

I
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Glusevičius tardomas kai- i 
tas šia žmogžudyste neprisi
pažino, bet einant liudinin
kų parodymais jo kaltę Apro
dyta.

Glusevičius padėtas į kalė
jimą. j

*
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Skaitytinos knygos

$1.00

.45

.15

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru kiivgų:

.DANGAUS KARALIENĖ_____________

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR____________________________________ $1.50

Ekonominio tarinio įdomi knygutė
Ų TURTO NORMA_________________________

I Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS— .... .................................

A-* 'Tu Geografinių,žinią mėgėjams tinka
1 KELIONĖ APLINK PASAULĮ_____________ $1.00
l Lengvo turinio akaitymėliai

TRYS KELEIVIAI ____________________
| TRUMPI SKAITYMĖLIAI___________
r-/Ą .. ' ? ė j •

t. Kas užsisakys'visas čia paminėtas knygas 
1 $6.00 vertės ant syk ir atsiųs moncy order’į, čekį 
h 'arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 

paStu^risas knygas tik už $5.00. Galima užsisa- 
kytĮjrj>ėrvieną.

Siųsdami užsakytais adresuokite!
’ “DARBININKAS”

366 W. Broadvay South Boston, Mass.
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Išbandymas neperšaujamo brusloto. Akyvaizdoje Chicar 
gos policijos perdėtinių i tuo bruslotu apsivilkusi žmogų buvo

Nu^a-Tune eu<rųžlna atgal gyvuotų, uu- 
vargvolenig, sUpuletuv uervame Ir tutu*- 
knhuuit. budavuga ruudouų kraujų, 
sudaro stiprius-nervus ir labiausiai su
teikia daug spėkos. Nuga-Tone teikia 
atšviežinantį miegų. gerų ajtetitų ir go
rų virškinimų, normalų ėjimų lauk, 
•laug entuziazmo ir ambicijos. Jei jus 
nesijaučiate gerai, jus privalote paban
dyti N’uga-Tone. Jums nieko nekainuos.

PALAIMA 
JAUNIEMS KURIE * 

JAUČIASI VISAI 
. NUSILPĘ

Tūkstančiai suranda patogumą 
ir palengvinimą tik Į keletą 
dienų.—Yra tiesiog pastebė
tina, kaip Nuga-Tone greitai 

. veikia.

£ė į ; ••
ii

TIKRAI taip yra
Pereitą kartą rašydamas 

7apie pasišventusius L. D. K. 
S. orgafiizacijai narius pažy
mėjau, kad gal yra kitur pa
našių narių kaip Montello, 
Mass. ir Dętroit’e, Mich., tik 
nevisi mums žinomi. Ir tik
tai taip yra.

Štai pasirodė, kad čia pat 
pašonėje Cambridge, Mass. 8 
kp. rašt. J. Sutkus taip pat 
pašvenčia savo triūsą, laiką 
ir sveikatą dėl L. D. K. S, 
organizacijos labo. Mums 
praneša, kad nepaisantį dar
bo valandų ilgumo, kuriomis 
turi per taip karštas dienas 
dirbt dėl užlaikymo šeimy
nos, stengiasi kolektuoti iš <; 
narių mokestis. Rodos, visi 
nariai priklauso dėl idėjos, 
dėl palaikymo katalikų spau
dos, bet kaip reikia paliest 
kišenę, tai nėra taip lengva. 
Tu^> labiau sunku pasišven
tusiam žmogui vaikštinėti po 
namus, aiškinti reikalingu
mą ir prašyt kad užsimokėtiu 
Rodos būk jis turi kokią y- 
patišką naudą. Koks-gi to
kio pasišventėlio atlygini
mas? Nagi, nekartą pašaipa, 
nervų gadinimas ir vargas. 
Jei taip, tai kyla klausimas, 
dėl ko jie dirba? Atsakymas 
toks: Dėl Dievo, Tėvynės ir 
darbo žmonių labo. Nors nu
kenčia pažeminimą ir vargą, 
bet tikisi ir turi viltį blaives
niam ir geresniam darbo 
žmonių rytojui.

Štai, vos neužmirštamam 
šiaurės kamputy. Manches- 
ter, N. H. pasirodė ketvirtas 

' i darbo žmonių prietelis, J. 
| Vaičiūno asu^ny. ^Tūip pat 
^ vailcštc/po namus ir renka iš 

narių mokestis. Labai gali
mas daiktas, kad ten ištalitė- 
jimo banga stipresnė negu 
prie didesnių lietuviais apgy 
ventų centrų, tai ten reika
linga išmintis, taktas, energi
ja ir dvigubas pasišventimas 
kad palaikyti kuopą. Nepai
sant kliūčių, kuopa gyvuoja. 
Vis tai ačiū Vaičiūnams ir 
kitiems Manchester’io susi
pratusioms darbo žmonėms.

Jeigu visos kuopos taip 
darytų, tai L. D. K. S. orga
nizacija bujotų.

v • ' . •*/

mylintys organizaciją ir, ge
rk velijanti žmonės. Tas la
bai gerai. Bet pasitaiko, ir la
pių, kurie su žadutčinis pa
tenka į prakilnią delegato 
vietą. Na, iš tokio pasekmė 
prasta.

Rodos kam Čia tos pasta
bos ? . Juk mes visi katalikai 
darbininkai žmonės ? Taip, 
tas tiesa. Bet ką padarysi 
kad kiekvienas kitaip mano! 
Taigi nuomonių sutaikyme ir 
gludi visa svarba ir organi
zacijos likimas. Kaip dėl ge
ros gaspadinės esti geri pie
tūs. taip dėl gerumo delegatą 
bus geras seimas.

Rengkimės į L. D. K. ~S. 
* Seimą ir prašykim Visagalio 

jialaiminimo. '
J. C'e r rokas,

E. C. Seky. pareigas.

•"F*iĮ lĮft d i ? L 
jei jums* Ir nepagelbėtų. Nuga
ra malonus kartojimui ir jų 
jaustis geriau j keletu dienų. Jei 
daktaras neduv* jums recepto deLJ 
(Fone, tik nueikite- pas aptlekorlų AŽr 
gaukite butejj. Vartokite J J tik keletu 
dienų ir jeigu Jus nesijausite geriau įį 
nelšrodyslte geriau, sugrųžinklte Hkų* 
šių dalį nptlekoriul, o gausite atgal 
vo pinigas. Išdirbėjai Nuga-Tone tinę 
labai gerai, kad Ji suteiks jutpė '.tek 
daug gero ir Jie įsakė visiems aplieto* 
ritinis duoti Jums garantijų ari>a j4nL 
gus grųžintl. Jei jus neužganėdmft. gu
rėkite garantijų ant'pakelio. RekoBtoįs 
duojama. garantuojama ir parduodama 
pus visus uptiekoirus.

--------- —-----------------
Mūsų laikais daugiau reika* 

linga tiesos gynėjų plunksna; 
negu jos skelbėjų iš sakyklos, e

Popiežius Pijus XX

Kiekvienas? aufomobiliaus 
savininkas ir važiuotojas tu
ri atsimintų kad gazas ir al
koholis nesįn\aišo. Tas kuris 
pasigėręs bando operuoti au- 
:on»bilii$ ^prastai esti eu- 
a tešluotas. Jis netiį^ąvo gy
vastį stato pavojim,* bet, ir 
kiti).- ■ .

Kad autonjobiliaus mecha
niškos dalys turi būti peržiū
rėtos ir gerai išegzaminuotos 
reguleriškai.

Kad operuojant automobi- 
iu viena ranka pavojinga.

Kad ]x> valiai reikia va
žiuoti prigrūstose vietose. 
Atsimink, kad vaikai bovina
ši ant gatvių, ir faktas kad 
gatvės netinkama pasibovi- 
ninio vieta- tąu nepagelbės, 
jeigu vieną sužeisi.

Duok pėkščiam žmogui 
progą pereiti skersai gatvę, 
tad nereikės .jį nuvežti ligon- 
butin.

Po valiai važiuok kuomet 
gatvekaris prieš tave važiuo
ja. nes jis tankiai turi su
stoti pasažieriams.

Nebandyk pralenkti trau
kinio.

Kuomet ketini sustoti var
tok ranką tą paženklmt, kad 
nors automobilius tą automa
tiškai parodo.

Gerinus būti kelioms mi
nutėms per vėlu negu būti 

. užmuštu.
Negali sutrenkti traukinį, 

i Atsargiai važiuok artinant 
gelžkeli. Visuomet atsimink 
kad gal skambalas neskambi
na. Kad sargas miega.Trau- 
kinis taip greit nesustos kaip 
tavo aūtomobilius. (FLIS.)

o? - sSi:':-'’

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Ražo ISABELLE KAY

Lietuvi šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėj^nt pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku- 
------------- rte bus iudomųs kožuui Lietuvei šeimininkei,

\ 1
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ALBUMAS

Kaina $3.50.
O’
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Taupykit Leibelius

i

“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Man

• Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
šiandien pradėkite taupyti leilteli tis Standard ir ('hallenge Pieno dėl . 

brangių dovanų. Jus gausite goriausi pasaldintų pienų ir apart to dar bran
gias premijas. Paprašykite pas bile groseminkų ir gausite viršminėtų pienų.'

RODYKLĖ No. 41

Pereitų Metų Pieno 
Produkcija.

Pereitais metais pieno pro
dukcija padidėjo net dviem 
bilijonais svarų už 1924 m. 
šokuojama kad 1925 m. su
vartota 115,505,395,000 sva
rų pieno. Iš tų, beveik 4.475,- 
140.000 svarų suvartota ga
minant Įvairių rūšių sūrius, 
4,394,645,000 svarų suvarto
ta gaminant kondensuotą 
pieną, 4,437,524 svarų dėl 
šaltakošės, sviestui 1,361,- 
526,000 svarų. Namuose pie
no suvartota 54,325,776,000 
svarų.

Pienas jeigu netinkamai 
prižiūrėtas surūks-. Nepai
sant kaip gerai pridaboda
mas iki pridavimui šeiminin
kei jeigu po pridavimui šei
mininkė nemokės tinkamai 
prižiūrėti pienas greitai su
ruks. " ..

Apsaugokite Savu 
Kūdikį

Nedavalgymas yra tiesioginė 
priežastis negero maisto. Ne
žiūrint pažangos medicinoje ir 
apšvietos milionai mokyklos 
vaikų yra nedavalgę ir nedape- 
nėti—o jų tėvai to nežino. Kal
tė vyriausia gula ant motinų, 
nes jos neduoda tinkamo mais
to ir priežiūros. Daktarai, da
rydami bandymus, rado, kad 
kondensuotas pienas yra vertės 
maistas budavojimui kūdikių 
sveikatos.

Virimo Receptas
Apie ketvii-t<l:ilis pinigų praleidžiamų 

maistui Jūsų namuose turėtų eiti ant 
javini) valgių, nes jie yra maistingi ir 
sveiki. Senoje tėvynėj jus valgėt juo
dų duonų, ryžius, makaronus ir čielus 
grūdus namie su<larytus ir naudojamus 
su pit'ttu ar smetona. Tie papročiai yra 
jH'fgm-i nutųj'sti atvykus Į šių štili. Vie
nok. namie gaminti grudai kokius jus 
paudojot lemti čia pavaduojama pro
duktais išdirbamais didelių grudų iš- 
dirbysčių. Kukurūzų fiakai yra vienas 
]H»|>uli;iriškiausitis javų maistus nau
dojamas Amerikos namuose šiandien. 
Kukurūzų fiakai (f'orn Flafltes) yra ge
rai \:ukams ir suaugusiems. Juos gail
inti naudoti rtHvptuose keitimui ir viri
mui. Sekantis receptas kukurūzų fltikų 
makarontims yra skanus.

CORN i r. A KĖS MAKARONAI
2 kiaušinių baltymai 
J puodukas cukraus 
t/j šaukštuko vaniles 
1 puodukas kokonutų 
^..puodukai corn flakes 
’/j puoduko ri«*šutų vidurių (kapotų).. 
Suplak kiaušinių baltinius iki sutirš- 

tės, dadėk įx> biskj cukrų, paskui <la- 
dėk vanilą, kokunutus, kornų flakus ir 
riešutus. Dėk skauradon i>o šaukštų 
kuri pasviestuok, ir kepk neperkaršta.- 
me pečiuje iki makaronai lieka gražiai 
radi. « l : t -

Virtuvės Reikaluose
Kuomet perkat grapefruitus arba 

orandžius geriausia išbandyt juos pa- 
svarstiint rankose. Sunkus plonasku- 
rial yra geriausi.

Arltatų (Imslant reikia juidėti ant sta
lo indų su cinamono cukrum kad ji ga
lima butų naudoti su pyragaičiais arba 
kitu kuo kaip kas mėgsta.

Darant Hile razinkų pyragų, razinkų 
sėklas reikia išimti, rupiai jas suka]to- 
ti ir sumiltavus dėti į pyrago tešla.

I’erpiovimui lengvai citrine, patiek jj 
trumpam laikui j jtečių. Jis suminkštės 
ir piatisis lengvai kaip švieži vaisiai.

Mtslinės arlttt stiklinės šakutės geriau 
yra naudoti duodant j stalų rukščius 
agurkus arba lement), nes actas ant jų 
neveikia.

Naminiai Pasigelbėjimai
Tbermos bonkos korkas gal atsiduoti 

arba turėt kavos skonį kada jį pirmu

sykiu naudoji. To prašalinimui, įmerk 
korkų į karštų parafinų iki korko vi
sos skylutės užsidegs. Pakartok tų ka
da parafinas nudils.

Keletas veidrodžių tinkamai sudėtų 
padidins išžiuroj kambarį.

Laikyk akinius švariai. Maža bon- 
kutė su pusiau ainmonijos* ir pusiau 
vandenio yra patogu, nes lašas ar da 
to skystimo nušveis akinius.

Mišinis bičių vaško ir terputino labai 
gera valymui nržuolinių rakandų. Senu 
šilkiniu skaruliu ant galo geriausia hu- 
gibint. >

Perplėštų lininj stalo uždangalų ge
riausia susinti siūlu ištrauktu iš to pa
ties užtiesalo.

Skalbiant nosinukes kurios pagelto
navo, naudok biskj tartar skystimo ner-^ 
plovimui ir jos išeis baltos kaip sute
pąs.

DĖL L. D. K. S. SEIMO
/ Seimas jau visai arti. Rū
pinkimės visi iki paskuti
niam, kad tą seimą padarius 
reikšmingu ir naudingu dar
bo žmonėms. Siųsdami dele
gatus, duokime jiems nau
dingus sumanymus, žiūrėki
me, kad tie sumanymai bū- 
tų praktiški, atatiktų šių 
dienų organizacijos, narių, ir 
organo reikalams. Neimkim 
dalykų iš fantazijos, bet iš 
realaus gyvenimo. Apsišar
vokime save gerais norais, 
tvirtais pasiryžimais grum- 
.tis su kenksmingomis orga
nizacijai kliūtimis ir turime 
būti tikri, kad mūsų sumany
mai būtų taikomi tik organi- 

“'zącijos gerovei, nepataikau
jant iškalbingiausiam karje- 
ristiįL- Kitaip, blogai.

Gyvenimas skaudžiai pa
mokino, kad karjeristas tai 
parazitas. Kur pinigų yra. 
tai jis ten, pinigų nėra ir jo 
'nėra. Skaudu, liet faktas.

Be abejo, kuopos rengiasi 
ir renka delegatus numaty 
damos kurie pasidarbavę,

Gavus pieną reikia tuoj 
perpilti Į karštu vandeniu iš
plautą indą, kad gemalai, 
bakterijos ar pelėsiai neturė
tų progos augti. Pienas turi 
būti laikytas vėsioj, čvstoj ir 
musių neprieinamoj vietoj. 
Šviežią pieną niekad nemai
šyti su senu. Gerai pieną lai
kyti po uždangalu, kad netik 
musės neprieitų bet kvapai 
neasiektų. (F. L. T. S.)

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikus save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tų Lietuvos Albumų.

Jei dar nesate vartoję Standard and Challenge 
Condensed Pieno darant valgius, pradekite šian
dien. Valgiai įgys naujų skanumą. Išbandykite 

darant keiksus, pudingus, sosus, kepsnius, koše

les ir visur, kur tik reikia pieno ir cukraus sykiu. 

Vartokite kavoje. Duokite vaikams su koko ar šo
koladu. Padarykite jiems bile mėgiamą valgį.

Grožės Patarimai t -
Daugelis žmonių valgo ar |>er<laag ar 

Įtertmižai, arba valgo tų kas jiems ne 
ant gero. Abelnai. vyrai valgo tokių 
valgių Įterdaug kurie nėra geri, moters 
valgo jiermažai. Syki pradėjus prisi- 
laik.vt nuo valgymo reikia ir laikytis 
iki gana. Krakmolinių ir saldžių vai; 
gių reikia vengti. Nereikia naudot ka
voj ar arbatoj cukraus. Duonų reikia 
apdžiovint ant ugnies ir naudot visai 
mažai sviesto. -Valgytų dikčiai vaisių Ir 
šyiežių daržovių. Gerk daugiausia kĮpk 
gali varniena. SvarRIšfiUFTSTa*  ̂
vengti tai užkietėjimo ir nevlršklnin.. 
Bandyk būti veikli kiek galima. Užtek
tinai miegok ir kelk anksti ryte. Trum
pi ėjimai j ir iš darbo prisidės prie pa
darymo gyvesne.

Ypatiška Sveikata
Maisto mokslininkai skelbia pienų 

tesant didžiu “apsaugos” maistu. Pie
nas sava imi yra pilnas maistas — ko
ris viski) sutelkia. Suaugusiems reikta 
jo taip kaip ir mažam, nes maistai ko
rio neduoda normalios vystymosi jie; 
gos jaunam nepalaikys stiprumo ir kū
no lygsvaros dideliame. Augantis jau
nimas neturi aplenkti pieno, kuris ne 
tik suteika kuru reikalingai energijai 
druskų reikalingų kūnui ir daugiau vi
taminų negu kiti maistai. Pienas turi 
visus reikalingus maisto elementus, 
teikia juos formoj taip lengvai suvirk 
įeinamoje kad paliuosuoja kūno mašitfe- 
rijų nuo lM‘roik.tnngo intempimo.

i

New Yorko valstijos gubernatorius Al. Smith su trijų sva
ru lydeka, kurią jam prezidentas Coolidge sugavo ir dovano
jo. Gubernatorius tos lydekos nevalgė, o pasiuntė į valstijinį

.................

DYKAI
Kiekvienos blcšiucs leibelis turi vertę dovanos. Kiekvienai 
šeimniiikel reikalinga daugelio daiktų, kurių gali gaut už leibe- 

liūs. Pavyzdžiui, štai paveikslas 
apvalkalo už <K> leihelių. Bilo šei
mininkė gidėtų tokių apvalkalų 
suvartoti bent pustuzinį. Tik, nu
neškite sutaupytus leibelius į ar-

• ♦ 
riaušių dovanų krautuvę ir išmai
nykite ant dovanų. Čia tik vi<>- 
nas iš daugelio naudingų daiktų, 
kuriuos gausite taupydamos loi- 
lielius nuo blošlnlų. Pradėkite 
šiandien.

Jono Kmito

Tai Didelė Knyga 192 Puslapiu.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ
įvairių — patriotingų,
juokingų, rimtų, bet
visiems visos supran

Brangių Dovan

tamos. Veik visos yra
originalūs

Apdaruose $150, be apdarų $1.00

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

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES 
FALE RIVHR, MASS.

14—3rd Strcet, arti Bedford St. 
NEW HAVKN, CCtNN.

105 Temple Street, arti Cmwn Street 
BRTDGEPOBT. CONN.

106 Congrau Street. arti Mnin Street 
moVIDENCR. R. I.

40 Abom Street. arti tVnshlnirton Si.



tokjij bedievių,

IOWA

r

Jaunų Vyrų Krikščionių S ąjungos nariai daro priesaiką prieš vėliavą kempej Valo, III

PRENUMERATOS KAINA 
Metams .............................................. $L5Q
Boston'e ir apyllnifee...................$4.8$
Užsieny *.**.*.«*•••,• •••,.*«••*. S5.50

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

“D ko” skaitytojai, agentai ir 
prieteliai, maloniai prašome at
siųsti mums sekančius “Darbi
ninko” numerius*. $ 4. 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 užmokėsiu! 
po 10c. už vieną. Malonėkite 
pasiskubinti.

“D KO.” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway

So. Boston, Mass.

----- ------ by
|09EPH’S UTBUAMIAN R. 0. ASSOCIAT1ON OF LABOĘ

ired as secoad-dass matter Sept 12,1915 at the post stfirp at Boaton, Mass. 
apder the Act Mani t, 1ŠV*

’ f ...
for mailinc at special rate of postage prvtMed for 1* Sectfon 110Q 
Act of Octobes 8, 1917, authorized on Juljr 12, 1918“

SUBSCRIPTION KATES: 
........................ .A.. .$A50 
and suburbs..................... $4.50
countries yearly.......... '..$5.50

“DARBININKAS”
6 West Broadway $outh Boston, M

Telephone South Boston 0620

y

t Sunkios Paskolos Išlygos
—------- ----- ----- ------- !»' J

Nuo senai šnekama apie ngtąrnkimą paskolos Kauno ka- 
pravesti. Dabar Kauno burmjstrąs (majoras) Vi- 

Igįšis pįįelbė gąųąąs paskolinti tam reikalui $1^00,000 iš vie- 

£ nps Amerikoskompanijos. Ęet paskolas išlygos yra smaugian
čios. Teisybė nuošimtis teimamas 8. Tai nelabai didelis. Jei 

& l»t viskas, tai nebūt labai baisu. Tečiau yra dar įvairią są- 
,. Darbą prižiūrės Amerikos inžinieriai ir už tai 

Ėrokuos 15 nuoš. visos sumos;— Visą paskolos reikalą u Jos 
sunkias išlygas Kauno “Rytas” įvertina šitaip:

“Procentai už lakštus turi būti pradedami mokėti nuo 
lakštų išleidimo dienos^už visą paskolos sumą. Leiskime, 
kad dalbai bus baigti pei- pusantrų metų, kaip numatoma 
sutartyje. Mokant S proc. ir 2 proc. amortizacijos, reikės 
sumokėti procentų 240,000 dolerių beeinant darbams. Tie 
procentai, žinoma, bus mokami iš pačių paskolintų pinigą, 
nes kol miesto gjA'entojams nebus Įvesta kanalizacija, tol 
nebus galima iš namų savininkų imti mokesčio. Taigi dau
giausia vieton 12 milijonų litų miestui suvartoti teks tik 
600,000 dęl. arba 50 proc. visos paskolos.

“Bet ir ši suma dar labai abejotina. Atsiras dar kitu 
išlaidų. Be to, skolintojai paprastai reikalauja bent vienų 
metų procentus laikyti atsargoje, kad nebūtų sutrukdytas 
procentų mokėjimas. Atmetus nuo 600,000 dolerių dar 120,- 
000 beliks viso 480,000 dolerių, kuriuos miestas prižiūrint 
Amerikos inžinieriams galės suvartoti. O mokėti reįkės 
kasmet po 120,000 dolerių. Paskola pareis ne mažiau kaip 
25 proc. metams. Finansinė jos pusė l>e komentarų aiški.

“Miesto ūkio atžvilgiu nieko gero taip pat ji neduoda. 
Vandentiekiui ir kanalizacijai pagal sąmatą reikia ne ma
žiau, kaip 20 milijonų litų. Dar keturis kartus tokią pa
skolą reikėtų užtraukti, kad miestas pabaigtų reikalingus 

^darbus; Bet kas pajėgs tokią paskolą sumokėti.
“Kaunas per maža išplitęs. Daug yra namų, kur ne

išsimokės visai kanalizaciją įvesti. Esant tokiai brangiai 
paskolai ir nedideliam sulyginti skaičiui namų, kurie var
tos vandentiekį, pasidarys narni] savininkams nepakeliama 
našta ir pagaliau šią paskolą turės padengti garantavusi už 
ją valstybė arba miestas kitomis biudžeto pajamomis.

“Paskęlos davėjai aiškiai supranta, kad tokiomis są
lygomis paskolos miestas negali pakelti, užtatai ir stato są
lygas, kad šalia Įiajamų iš vandentiekio dar būtų garantuo
ta kitomis miesto pajamomis ir be to, dar reikalauja vyriau
sybės garantijos.

“Gauti faktinai 480,(MM) doleriu, o užkrauti miestui ne
pakeliamą naštą, daugiau kaip aišku, neišsimoka. Prieš 

' šios rūšies paskolos visomis pastangomis turime kovoti. Jos 
neša mūsų šaliai tik vargą ir pražūti. Atsiminkime, kad" 
turėsime kas metai sumokėti po 120,000 dolerių svetima va
liuta tik vieniems procentams. Ką turime sumokėti vienų 
procentu, tegu miestas verčiau jau dabar uždeda namų sa
vininkams papildomą mokesti kanalizacijai vesti.

“Per kelerius metus nesunkiai surinksime reikalingus 
pinigus, atliksime tuos pačius darbus, bet neužtiauksime 
vargo ir negabensime be reikalo iš šalies užsienin auksą. 
Atsiminkime, kad mūsą Kaunas nėra turtingas. ^Visas jo 
metinis biudžetas nesiekia visai puikių milijonų litų.

“Padarę klaidą vargu ją heatitaisymie. Reikia laukti, 
kad šios paskolos nė pati Miesto Taryba nepriims.”
“Darbininke” daug sykių esame užsiminę apie reikalą iš- 

feandyti paskolą Lietuvai gauti iš Amerikos lietuvių. Kodėl ne
pabandyti naujus bonus išleisti Amerikos lietuviams? Už Lais 

t Paskolos bonus nuošimčiai be jokių ceremonijų išmokami ir 
‘Ijefcavos kreditas amerikiečių tarpe geras. Bonu platinime pa
tyriau) jau turime ir darbas galėtų eiti geriau, negu anuomet. 

£ Tęisybė bonų platinimas yra didelis darbas ir pernašai išlaidų 
no. Be tam tikros misijos iš dviejų-trijų asmenų iš Lie

tuvos atvykusios darbo neatliksi. 0 misijos siuntimas ir jos 
! maršrutai Amerikoj pusėtinai lėšuotų. Bet ir kompensacija už 
tūi pusėtina matosi. Sujudinti būtų Amerikos lietuviai. Pra
sidėtų didelis veikimas, užsiindomavimas ir susipažinimas su 
JUetuvos reikalais. Atgytų ūpas ir lietuvystės gaivinimas, 
į Ai Tap dėtūsi, žinoma, tik nepakartojaat baisaus n 
^auuometinės misijos su Vileišiu priešakyje.
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)fųsų galios laužia kelių 
Vilniaus link!

Šiandien mirti ar gyventi 
Pasirink.

2(

Bandasi 
kurie tvirtina, būk tikėjimas 
į Dievą tinka tik tamsūnanis, 
mokslo.gy vyrai jau seniai jį 
atmetę su panieką. Jiems 
taip atrodo būk tikintieji į 
Pievą tai visi tamsūnat Tu- 
n būti ęr tp priežastis ta, kad 
eina mojęįus tuos pačius vie
ni ir kiti,tai yra,žmonės, ku
rie nenustojo tikėjimo, ir 
žmonės, kurie beeidami tuos 
pačius mokslus nustoja tikė
jimo. Kodėl taip ? Iš dalies 
jau šv. Augustinas savo lai
ku yra išreiškęs priežastį: 
“Mokslas prabėgant tik pa- 
lypstomas visus veda šalin 
nuo tikėjimo į Dievą, o moks
las iš pat gilumos semiamas 
visus veda prie tikėjimo į 
Dievo apreikštas tiesas. ’ ’ Vis

Jeigu nori gyvas būti, x 
Vilniun trauk! '

Jeigu ne, — iŠ mūsų tarpo 
Išsibrauk.

Faustas Kirša

tiek, kurie yra nustoję tikė
jimo arba kurie yra pasiryžę 
jonusiotisakys: “Šv. Au
gustino mokslas iš pabaigos 
ketvirto Šimtmečio po Kris
taus jau yra pasenęs, mūsų 
dienų mokslas yra visai nau
jas, o tas mums parodo daug 
dalykų griežtai priešingų se
novės mokslui.” Jie vėl sa
kys: “Tai jūs tikintieji tik 
prabėgdami palypstote gam
tos paslaptis, o mes iš pat gi
lumos semiame žinias moks
lo parodomas.”

Nieks neįtikins nenorinčių 
būti įtikintais.. Bet man ro
dos nėra jokios klaidos tą ne
tikėjimo slaptybę aiškinti se
kančiu būdu: Mokiniai, ku
rie nenustoja tikėjimo tyri
nėdami tas pačias mokslo ša
kas, visuomet stengiasi tyri
nėti dvasios energiją, jie ieš
ko dvasinių priežasčių ir Jas 
suranda. O priešingai, mo
kiniai, kurie nustoja tikėji
mo betyrinėdami tas pačias 
mokslo šakas, jie ieško tiktai 
medžiaginių slaptybių gam
toje, nelyginant kaipo tas 
mėšlavabalis, kurs tiktai mė
šlo ieško. tai ir suranda! O 
tų jie ieško dažniausia turė
dami protus sudrumstus pa
čiais žvėriniais užgaidais, su
žadintais, padidintais, ar net 
įgimtais proto nuoAiis, kurie 
padidina puikybę ir kitas vi
sas ydas. Ne vien senovės 
mokslo vyrai tvirčiausia lai
kėsi tikėjimo, bet ir šiandien 
turime nemažą skaičių jų. čia 
tinka privesti citata vieno 
mokslo vyro pasišventusio 
astronomijos šakai:

“Tikėjimo pagrindai pro
tu teigiami. Sudėta Vysi,'u po 
No. II, Port Waync... Yra 
Dievas.

“Dangus apreiškia Dievo 
garbę ir dangaus skliautai 
aiškina Jo rankų darbus.” 
(Ps. 18. 3). Pažiūrėkime į 
skaitlines kurias parodo as 
trononji jos mokslas apie pa
danges, arba ką užvardina 
ata'lnu viešu vardu VISATA 
(universum). Astronomija 
mums pasako esant šimtas 
miįjonų (100,000.000)' neju
damųjų žvaigždžių, tokių ku
rias mes galime pamatyti, 
kuomet būna giedri naktis. 
Ji pasako mums, kad kalb. 
paukščių kelias, kurs rodos 
užima tik mažą erdvės skly
pą, jame randasi 20.000.000 
žvaigždžių ; kad kiekviena ją 
yra saulės didesnės už mūsiš
ke saulę, kiekviena jų yra 
centras didelės žvaigždinių

planetų grupė. Ar gali dabar 
suprasti kaip silpnutis yra 
tavo protas ? Ar turi savyje 

*„ »

tiek spėkų kad sugebėtum 
apregėti sykįu ką tos skaitli
nes tau išreiškia? Kad dar 
aiškiau, pasistatytume tuos 
dalykus mūšy proto akims, 
pabandykime sudaryti sau 
sekantį paveikslą. Pavyzdin, 
astronomai mums pasako 
kad mūsų saulė yra 108,000 
kartų didesnė už šį pasaulį 
(žemę? ir viską kas jai pri
klauso). Įsivaizduokim kad : 
mūsų šis pasaulis būtų tokio 
didumo kaip saulė, ir kad tos 
penkios dalys pasaulio užtū
rėtų palyginamas (relaty- 
vas) pozicijas (pavietinimus 
padalinimus) kaip dabar kad : 
dūri.- "Tai reiškia kad kiek- ' 
viena pasaulio dalis būtu 
daugiaus negu 100,000 kartų 
ilgesnė ir platesnė, nes grei
tas laivas į savaitę perplau- 
kia okeaną. Šimtas tūkstan
čiu savaičių praktišku būdu 
sudaro 2.000 metų.Tai šis pa
saulis suzvimbi štai ka, kad 
dienoje1 kurioje Kristus užgi
mė greitasis laivas būtų iške
liavęs iš miesto Soutliamton 
i Ne\v Yorka tai ligšiol dar 
nebūtų atplaukęs. Arba kad 
greiatsis traukinys būtą toj 
pačioj dienoj išėjęs iš New 
Yorko į Port Wayne šimtu 
metų atgal tai dar ligšiol ne
būtų atvykęs Į Port Wayne 
stotį. Tos pastabos nugązdi- ( 
na mus, vienok turime tiktai 
vieną apmąslymą šimto mili
jonų mylių didumo dangiš
kojo kūno palyginant su ki- . 
tais kūnais dar labai mažo. . 
Pagalvok’apie erdvę kurioje ' 
telpa tokia daugybė dangaus 
kūnų, kartu su kitais plane
tai* kurie skraido aplinkui 
didžiuosius kūnus. Tikrai tie . 
visi kūnai nepasidarė — ne
galėjo pasidaryti iš tųjų dul
kelių vadinamųjų atomais, 
ne patys savęs nesutvėrė, nes 
nebūdami negalėjo būvio sau 
duoti, nė proga ar atsitikimu 
neatsirado. Jie yra taip to
bulai sutvarkyti, jų tarpe 
randasi toksai surėdymas, 
taika ir vienyta" jų veikimuo
se ir krutėjimuose* kad žo
džiais psalmininko i ikrai jie 
“skelbia Dievo garbę.”

Beje, galima sakyti kad 
krikščionių katalikų tikėji
mo moksle nėra nė vienos (ki
bęs painesnės tikėti negu as
tronomijos moksle, vienok 
kas yra netikėlis*' Dievo ap
reikštoms tiesoms neatjaučia 
nė mažiausios pagundos tikė
ti astronomu apreiškiamoms 
žinioms! Jisai sako astrono
mams be jokio pasiteiravimo 
ir be jokios ata'jončs “tikiu 
mokslo vyrams.” Jei jis bū
tą tikini ištikimas sau, turė
ti! sakyti “tikiu neregimam 
Dievui, kuri mokslo apreiš
kimai aiškiai parodo.” .Už
tai gi š. Pauliaus sakiniai 
teisingai parodo, kad skepti
kai nenuteisintini. sekančiais 
žodžiai: “Nes kas jame nd-c- 
ginųi, jo amžinoji galyta" ir 
dievystė, tai nuo pat pasaulio 
įkūrimo galima matyti proto 
šviesa iš padaryųjįĮ dalykų: 

, taip kad jie neišteisinami.”
Kom. 1. 20. <

, Ką šitas vyskupas čia yra- 
pa rašęs iš astronomijos mok
slo, yra daug jo paties ir ki-

Kuomet Marąuettc ir Jo- 
liet, pirmasis kunigas, antra
sis kailių pirklys, jiinnieji 
balti žmones eksplioruoti v.v- 
me apie Mississippi upę. pa
siekė vietą, kuri šiandien 
pavadinta lova, ta viela bu
vo apgyventa kelių iudijonų 
šeimyną, tarpe kurią rado
si Ioįvay (mieguistų) šeimy
na. Pirmie.ji baltieji gyven
tojai vėliaus irgi vaitojo ši
tą vardą, nepasisaviudaini 
indijoną ypatybę. Šitie pir
mieji gyventojai gana sun
kiai dirbo pakol jų valstybė 
tapo vienių iš turtingiausią 
visose Suv. Valstybėse.

Io\va yra pačio didumo su 
Čekoslovakija. į jos šiaurius 
randame Miunesotaj į Įlie
tus M issouri, Intus Wis- 
consin ir lllinois, į vakarus 
South Dakota ir Nebraska. 
T rytus randasi Mississippi 
upe, į vakarus Missouri upė. 
Šios valstybės didžiausia u- 
pė yra Dės Moines. Apart 
giriu šiaurrytuos šioj valsty
bėj nėr kitą miškų arba1 gi
rią. Žemes lygumas padaro 
lova puikia žemdirbystės 
valstybe, bet tilo pačiu laiku 
yra priežastis laimi aštraus 
klimato žiemos laiku. Vis- 
tiek vra viena iš sveikiausi;] 
valstvbiu. Sausas, tvras oras 
labai geras džiova sergan
tiems.

Žemė lengvai sutrupinan
ti, juodai molinė ant viršaus 
nuo vienos iki penkių pėdą 
gilio, neturi akmenų arba 
kalni] ir reikalauja mažai 
trąšalo. Red Cedar,Iovva ir 
Dės Moines lipią žemės yra 
derlingiausios. I Šiaurius že- 
mė m* tokia derlinga, bet vis- 
tiek yra vaisinga, šiandien 
apleistą žemiu nėra-. Valsty
be turi daugiaus ariamos že
mės negu bile kita valstybė.

1920 m. vien tik Tėvas pra
lenkė Io\vą ūkią .javais. Jo\va 
turėjo 213.439 ūkės, kiekvie
nos verte apie $39,942. lie
kuojama kad čion žeme kilo 
144.4 nuošimčių į dešimts 
metą. 15 nuošimtis, arba 32,- 
201 ūkininkas, svetimtaučiai, 
iš šią, didelis skaičius vokie

čiu (12,730). švedą (3.318). 
■daną (3.273) ir norvegą (3.- 
094). Kas met valstybė pro
dukuoja daugiausia kurną ir 
avižų. 1920 metuose 14 nuo
šimtis visos šalies komų Iri- 
-vo augintas-vien ri-k-Lowa —=■ 
444,-90,000 bušelių. Avižos 
dasiekė 187,045.705 bušeliu. 
Miežiai, kviečiai, ir bulvės 
taipgi užima svarbią vmtą.

Galima teisingai pavadin
ti lova “naminių paukščių 
ir kiaušiniu” valstvbe, nes 
sulig Į920 m. cenzo buvo 28.- 
OOO.OOū gal vii. arba beveik 
tuzinas namini;] paukščių 
kiekvienam vyrui, moteeiei 
ir vaikui. Pieninės karvės ir 
avys taipgi sudaro svarbią 
dalį naminiu gyvuliu. lo\va 
turėjo daugiaus arklių negu 
bile kita valstybė, o kiaulių 
1925 m. turėjo 8.958.000.

Bet ne visa žemė pavesta 
žemdirbystei. Tumais randa
si beveik 19,000 ketvirtainių 
myliu anglies žemės. 1920 
m. jos dirbančios kasyklos is 
viso 300 'pristatę 6,400,000 to-

tu parašytą dalyku iš kitu 
mokslo šaką, nes jis yra lei
dėjas anglu kalljoje laikraš
čio net dabar, ir neyra kok
sai vienpusis arba ignorantas 
naujųjų mokslų pažangos. 
Tai aišku kad mokslas npgal 
būti nustojimo tikėjimo prie
žastis, Didžio žmonių skait- 
liaus nųstojimo tikėjimo 
p'r iežasti s ta i d i era i t is Ra kųs 
ir ją pilvas/’ taip pat dievai
tis, anot Š. Pauliaus.

Ptlnasai Blaivininkas
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nąa anglies. lš<lii bystės dau
giausia ininia žemdirbiškus 
produktus, kaip tai mėsos 
pakavimas, pieno produktai, 
sviestas, pagamintas maistas, 
miltai, malti grūdai, žemdir- 
bystės Įrankiai, ir masiną ša
pą produktai. Daugiaus žmo
nių turi automobiliu Io\va 
valstybėj, negu bile kitoj 
valstybėj apart Kali forai jos,

(F. L. L S.)

FEDERACIJOS KVI-JO KONGRESO, L. D.K.
IR LIETUVOS VYČIŲ XIV-JO, SEIMĮJ PROGRAMO 

INFORMACIJOS
Minėtų organizacijų seimai, šįmet įvyksta rugpiūčio 24, 25 

ir 26 dd. šv. Jurgio parap. naujos mokyklos Auditorium, AVater- 
bury, Connecticut.

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

2. Trečiadieny rugp. 25 d. 9 vai. ryte, pontifikalines šv. 
Mišias laikys Jo Ekscelencija Arkivyskupas Jurgis Matulevi
čius, pamokslą sakys gerb. kun. Prof. Dr. Pranas Bučys. Da
lyvaus Jo Eksc. Hartfordo vyskupas Jonas Nilan, D. D. Laike 
šv. Mišių Seimų dalyviai “in corpore” priims šv. Komunijų. 
Lygiai 8:15 vai. vakale L. Vyčių 7-tos kp. skaitlingas (70 asme, 
nų) choras, stato scenoje dviejų aktų muzikali kurinį “Į TĖ
VYNĘ.” žodžiai L. šimučio, muzika A. Aleksio. Solistams ir 
chorui akompanuos l5i Vito orkestrą.

3. Ketvirtadieny, rugp. 26 d. 7:30 vai. ryte, iškilmingos pa
maldos už seimuojančių organizacijų mirusius narius. Tuojaus 
po pietų, Hamilton darže, L. Vyčių 7-tos kp. su atvykusiais sve- 
čiais-viešnioms Base Bali, Tennis ir kitoki žaidimai. Apie 9 
vai. vakare, Seimų dalyvių pagerbimo delei, šaunus bankietas- 
vakarienė. Programą išpildys Seimų atstovai, kalbėtojai, ar
tistai muzikai ir dainininkai.

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

Norintieji apsigyventi privačiai, lai kreipiasi pas p-lę Liut- 
kiųtę, 129 Congress Avenue.

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

Visus laiškus ir telegramas Seimams reikia siųsti: 46 Cou- 
gress Avė., Care of Rev. J. Valantiejus, Waterbury, Conn.
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JAKAS
Cambridge 41, Mass.

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

VLADAS
877 Cambridge Street,

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

• v

37 Hartford Avenue

Pijus X.

mus žinom

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

Apie Meksiką ir jos gyventojus.

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Stčre Athol, Massachusetts

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue Watprbnry.. Gena.

a Ja A . j» ■ I

V. GILHVICIUS
New Britam, Cdiiua

Napoleon Hayden, 77 m. amžiaus iš Manitobos valstijos, 
Kanadoj. Jis dalyvavo “ox cart” parodoj Grand Forks’uose, 
N. D., ant universiteto kempės. Jis labiausia patraukė žmonių 
domę. Jis per 60 metų yra buvęs “of cart” draiveris.

gal ųet kįek ankstyvesnė, ne
gu paprastai. Be to, ir pa
ties derliaus perspektyvos 
tuo tarpu neblogos.

(“Lietuva”)

Lietuvių Dainų Diena:

ANTRAtAI.^j
Dvas. Vądas — Kun. P. 1‘. SauyikMlM 

3334 So. Oakley Avė., Uhieago,- UK 
Garbės Pirm. — Kun. A. PetndttĮkj| 

105 Mulu St., Athol, Masu.
Pirmininkus — J. Svirskas, .

104 Durvhester St., >Vorcester, MMfl
I Virė Pirmininkas — A. Za vedom,

177 \Vlndsor St„ (’ambrptge, MfflM
II Vlce-piruHnlnkas — J. Ta tūlis, .įį 

44 Burclay St., Worcvster, Macs. 3
Iždininkė — O. Sidabrienė, -T 1

6 Commomvealth Avė.,
Worcester,

Jždų friol>ėias — Kun. J'. StrukuuyMU 
50 \V. (H h St.. So. Boston, MartL S 

Ižd<> globėju — Marcelė BakšlutS, 
:1S PoraV Street, \Vorcester. Mass.

lUištinlnkas — V. J. Blavackas,. "Žj 
104 Dorcsester St.. \Voreesler,

Prieš seitnę su svarbiais reikalais teUb 
sitės kreitis sekančiais antrašais. g 

H. S. C. RaU

ĮVYKS x «

22 d., Rugpjūčio-Aug. 1936|
LINDEN PARKE, UNI0N CITY, CONN. lį

Pradžia 10 vai. ryto. Geriausia muzika.
Dalyvaus “VARPO” CHORAS iš Ncw Britain/ Comi^ 

“AUŠRELĖS” CHORAS, iš Koreester, Mass.; “OPERETES^ 
CHORAS, iš Brooklyn, N. Y. ir kitos jauųįmo dr-jos.

Gerbiamieji:— Pirmutinis tokis išvažiavimas, kurį rengia!, 
dailės draugijos. Mūsų šventa priedermė dalyvauti s^kiu SDf; 
jaunimu ir pagerbti mūsų dainas.

Širdingai kviečia visus dalyvauti i;T^

Lietuvių Dainų Dienos Komitetą^
—. ------- — - - -...............--  i
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Pasiūlome visiems gėry raĮK? mfigfr 

jams Įsigyti dvi geras knygas: plrmę ir 
antr% tom*

APMĄSTYTAI
visiems matams ir IvAntžlms

Dydis colio, aaiiąds kietais ap
darais, po 500 suvirtum puslapi*. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abieju 
tomu |3.00. Išplikite pašte “Money 
Order” ir siusite:

* ‘Darbinįrlką.q, *
B66 W. Broadway, So. Boston, klass.

Banko Valdytojo Praneši 
mos AfinisterŲi Kabinetai

•X

Ministerių Kabineto lie
pos mėn. 13 d. posėdy Lietu
vos Banko valdytojas darė 
pranešimą, kuris, trumpiu 
suglaudus, yra toks.

Kreditų sąlygos tebėra pas 
mus sunkios. Tai matyti kad 
ir iš nuošimčių didumo, ku
rie imami mūsų bankuose 
-(neskaitant Lietuvos Ban
ko) : geriems klijentams sko
linama už 18(7 , labai geriems 
net už 15%. Blogesnicms 
klijentams nuošimtis gan 
greit pasiekia 24% ir Įdek 
daugiau. Baisiųjų nuošim
čių — 40-50 bent bankų sfe
rose, visiškai nebepasitaiko 
ir nebegirdėti.

Palyginus šitas dabartines 
nuošimčių normas su.senes
nėmis, tenka konstatuoti, kad 
padėtis pas mus kredįto są
lygosi*, kad ir jiamažu, vis tik 
eina geryn. Nesunku bus 
mums ir šito gerėjimo prie
žastys suprasti, jei tik prisi
minsime, kad Lietuvos Ban
ko išduotųjų paskolų suma, 
kad ir svyruodama, bet nuo
latos auga, jei prisiminsime 
Žemės Banko veikimą — jis 
gal daugiausia pastaruoju 
laiku bus prisidėjęs kredito 
salvgoms nagerinti. Nemažo- «. •/ C? JL O

ją ir kitų kredito įstaigų kre
dito tiekimo srity aktyvu
mas. Bankiniai užsienio kre
ditai maži ir nepastovūs. 
Kiek žymesni yra užsienio 
prekių kreditai, kuriais nau
dojasi mūsų importininkai.

Bet visa tai yra labai ma- 
ižą, palyginnti su tuo, ko rei- 
'kėtų^yt^Jt^o-troškinias jau- 

labai didelis. Gal tik 
apie trečdali visų kreditų rei
kalavimų tepajėgia mūsų 
kredito įstaigos ]>atenkinti. 
Sąlygų, šituo atveju pagerė
jimo galima artimesnėje 
ateity lankti tik tiek, kiek 
pavykti] užsienio kapitalas 
daugiau Lietuvos rinka suin
teresuoti. Savomis jėgomis 
būtu ilea ir sunkiau išsivers
ti. Alūsų ūkio srities veikė
jai optimistiškai žūri į gau
singo užsienio kapitalų pa
traukimo galimybę, nes jie 
turi pagrindo manyti, kad 
bendrosios mūsų ūkio ir fi
nansų sąlygos bei perspekty
vos nėra tokios, kuriomis ne
galima būti] pasitikėti.

Didžiausia mūsų dabarti
nės kredito organizacijos 
spraga, tai ilgali rmiiTinio 
kredito pramonės įmonėms. 
Štai trūkumas neleidžia nor
maliai plėtotis mūsų pramo
nei. Atjaučia jį gan skau
džiai ir mūsų komerciniai 
bankai, nes negali jie už
merkt akiu i pramonės rei- 
kalus ir turi j.ą remti iš savo 
akiyvų,—bet šitie aktyvai tik 
nedidelėj, palyginti, daly ga
li būt suderinami su ilgater- 
niiniiiio kredito pramones 
reikalo vintais. Dgan lėtinio 
kredito Įstaigos, kuri galėtu 
ir mūsų piumom-i tarnauti, 
įsteigimas - - tai aktualiau
sias mii>ų dabarties kredito 
srity reikalas.

Dabarties kredito sąly
goms palengvinti Lietuvos 
Bankas, j<» aukso fondo at
sargom atžvilgiu, galėtų įlieti 
a py \ a rt oi t dar apie 10 mil. li
tu nauji] pinigų. Bet šito pa- 
(larvti šiandien negali delsu-

mažėjusius svetimos valiutos 
atsargos. Lito kurso išlaiky
mo uždavinį Lietuvos Ban
kas stato šiandien pirmojon 
savo rūpesčių vieton. Šitam 
uždaviniu j is nesvyruodamas 
subordinuoja kitus savo po
litikos uždavinius, jų skai
čiuj ir kredito reikalavimo 
tenkinimo uždavinį. Suma
žėjus vasaros mėnesiais mū
sų eksportui ir sueinant ter
minams už mūsų importą 
mokėti, nebeturim iš ko be- 
papildyti mūsų svetimos va
liutos rezervų ir, kad mes'jos 
nepristigumėm, turime rū
pintis bent valiutos reikala
vimams neduoti progos didėt. 
Tuo tikslu tenka Bankui rū
pintis pati litų apyvarta su
mažinti. išimti litai iš žmo
nių. Todėl, beturėdamas 
šiandien tik 27 mil. litų sve
timos valiutos (pernai tuo 
pat inetu turėjo 35 mik. o už
pernai 55 mik). Bankas vi
siškai nebegali didint litų 
apyvartos, taip pat ir naujų 
kreditų. Atvirkščiai, jei tik
resni norim būti lito pasto
vumo atžvilgiu, tuo griežčiau 
tenka šiandien atmesti nau
ji kredito reikalavimai, tuo 
greičiau reikalauti, termi
nams suėjus, paskolų grąži
nimo.

Lietuvos Banko valdyba 
tikisi išlaikyti litą. Tikisi, 
kad su 27 mik svetimos valiu
tos rezervui ji galės ligi rug
sėjo mėli, patenkinti visus 
užsienio mokėjimų reikalus. 
Nenumatoma žymesnio im
porto padidėjimo, nenumato- 
mašiaip kokių didesnių už- 
siejrio-.pi-rkimų bei mokėji
mų. Be to, šiemet turime, dėl 
padidėjusio pieno produktų 
eksporto, ir vasaros mėli, žy
mesnių svetimos valiutos į- 
plaukų. kurių pernai, ar už
pernai daug mažiau teturė
jom. 'Taigi, tikimės, kad iki 
rugpiūčio pabaigos — rugsė
jo mėti, pradžios, kada pa
prastai pas mus jau prade
dama daugiau svetimos va
liutos gauti, negu išduoti, 
kad iki šito laiko gal be žy
mesnių sunkumų pavyks iš
laikyti. tilo labiau, kad iš sa
vo ko gal ima spėti, kad ir šių

PAKVIETIMAS
Schuylkill Apskričio Lie

tuvių Dienos 12-tas metinis 
išvažiavimas įvyks pirmadie
nį 16 d. rugpj., Lakevvood 
Parke..

Pradžioje Šv. Mišios 10:30 
ryte didelėj salėj. Koncertas 
12:30 p. p. Dainuos Schuvl- 
kill Apskr. lietuvių chorai 
atskirai ir bendrai, šokiai 3 
v. p. p. ir 8 v. vakare toj pat 
salėj.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti, pakvėpuoti tyra
me ore ir gražiai pasilinks
minti, nes parke yra daug 
pasilinksminimo vietų.

Presas Komisija
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PRANEŠIMAS
LDKS. Conn. Apskričio 

kuopoms
LDKS. Conn. Apskričio 

ekstra susirinkimas įvyks 
Rugpiūčio (Augusi) 22-trą 
dieną, 1926 m. Šv. Kazimie
ro parapijinėj svetainėj ant 
St. Jobu St., New Ilaven, Ct.

Lai kiekviena kuopa iš
renka delegatus bei delegates 
Į šį svarbų suvažiavimą. 
Kiekvienas iš 
kad mūsų seimas yra neper- 
toliausia ir prie jo turim ge
rai prisirengti.

Tikilosi kad kiekviena kuo
pa stropiai griebsis už darbo 
kad ką nors gero įnešimais 
arba patarimais galėtum or
ganizaciją pagerinti.

Kuopos neužmirškite, su
važiavimas bus rugpiūčio 22 
d., New Haven, Conn.

LDKS. Conn. Apskr. Rast. 
M. Blažauskaitc

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

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

PERSIVALGYMAS
z

Paprastai mes gyvename 
valgyti ir ne valgome gyven
ti. Kitais žodžiais, valgome 
daugi aus negu kūnas reika
lauja. Kiek iš mūs, sulaukę 
keturiasdešimtų metų, aplei
džiami* stalą jausdami kad 
dar dauginus galėtume val
gyti t Tie, kurie taip nejau
čia, ir kurie per daug sveria 
dėl savo amžiaus ir ūgio, ka
sa sau kapą savo dantimis.

N(*tik turime sumažinti 
valgi, bet vaikščiojimas svei
katai daug pagelbsti. lak
sčius eik į darbą, jeigu esi 
šeimininkė, nepaisant kiek 
darbo atlieki vakarais įprask 
pavaikščioti.

Kūno organai labai daug 
gali pakęsti,ypatingai jau
nystėje, bet jeigu nuolat turi 
dvigubai veikti kenks sveika
tai.

Persi valgymas arba netin
kamas valgis veda prie šlap- 
ligės. (F.L.I.S.)

Ar nors syki pamąstei, ko
dėl žmogus sulaukęs viduti
nio amžiaus žymiai tunka. 
Lengva surasi į priežastį. Iki 
keturiasdešimtų metų kūnas 
vis auga. Kad nors aktyvas 
augimas sustoja dvidešim
tuose metuose, bet tik po ke
turiasdešimtų metų kūnas 
pradeda sęsti. Svarbu atsi
minti, kad jau kūnas nerei
kalauja daug miklinimo ir 
tiek maisto kiek iki keturias
dešimtų metų reikalaudavo. 
Yra paprastas dalykas ma
tyti žmogų suvirš keturias- 
dešimts metų valgant tiek 
kiek už ji daug jaunesni val
go. _ -

Sulaukus keturiasdešimts 
metų reikia laikyti svarumą 
pagal ūgio ir metų. Reikia 
visuomet stengti valgyti po
vai iai ir gerai sukramtvti 
valgį. Reikia apsipažinti su 
valgiu kuris kad nors mais
tingas bet ne tukinantis. 
Pav.. žalios daržovės yra la
bai svarbus maistais ir užtek
tinai pripildantis. Sėlenos ir 
kvietinė duona taipgi mais
tingi. Reikia ■vengti baltą 
duoną, sviestą, Smetoną, cuk
rui, saldainius ir krakmoluo-

Nėra kilnesnės misija už 
laikraštininko misiją. Laimi
nu šį tavojo pąšaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai.

KĄ REIŠKIA ŽODIS “MEKSIKA”
Nėra tikros žinios iškur ir kaip žodis Meksika kilo? Te- 

čiau yra spėjama, kad tas žodis paeina nuo žodžio MEXITL.
Meksikos gyventojai save vadino aztekais, savo sostinę 

Tenochtitlan. Aztekų karo dievaitis buvo MEXITL ir to tai 
dievaičio vardu pavadinta visas kraštas.

Aztekų sostinė buvo toje pat vietoje, kur dabar Meksikos 
sostinė stovi.

Kuomet Ispanijos ekspedicija su Kortesu priešakyje išsėdo 
ant kranto, tai aztekų valdovas buvo Montezuma. Jis išgirdęs 
apie nežinomų baltų žmonių išsėdimą jo žemėn, labai susirū
pino. O kai dagirdo, kad baltieji žmonės eina ant jo sostinės, 
tai jis be galo sunerimavo ir keletą delegacijų su gausiomis do
vanomis siuntė pas Kortesą su prašymu neiti į jo sostinę ir grįž
ti atgal. Bet nebuvo jokios galimybės nei atsiprašyti, nei at
sipirkti nuo Korteso. Jis su savo kariuomene žygiavo pirmyn 
ir pagalios pasiekė sostinę Tenochtitlan, gulinčią puikioje vie
toje tarp ežerų ir dunksančių kalnų.

Aztekai negalėjo atsistebėti nematytais baltais žmonėmis 
su jų arkliais ir jų šautuvais. Nieko panašaus jie nebuvo ma
tę ir apie nieką panašų nebuvo girdėję. Kai jie pamatė šautu
vus šaujant, tai pamanė, kad Kortesas yra ne kas kitas kaip 
karo dievaitis, o jo šautuvas, tai žaibas ir griaustinis. Azte- 
kų tarpe buvo padavimas, kad karo dievaitis esąs baltas ir kad 
jis kada nors pasirodysiąs. Tai aztekai pamanė, kad prana
šystė išsipildė, 
rimai.

Kortesas netruko apvaldyti aztekų valdovą Montezumą ir

paimti krašto valdymą į sayo rankas. Jis turėjo tam ir takto 
ir diplomatinių gabumų. * Viskas klojosi gerai. Bet tuo tarpu 
Kortesui prireikė vykti į Vera Cruz: Jo vietininkas pasirodė 
be takto ir Žiaurus. Įžeidė Tenochtitlano gyventojus ir sukėlė 
prieš save.

Kai Kortesas sugrįžo iš Vera Cruzo į sostinę, tai rado maiš
tą pačiame įsisiūbavime ir vos spėjo išgelbėti savo jėgas. Mon
tezuma tebebuvo ispanii rankose ir Kortesas prašė jo nuramin
ti savo žmones ir įkalbėti jiems susilaikyti nuo polimo atėjūnų. 
Montezuma paklausė. Jis apsirėdė sąyp karališkais drabužiais, 
užsidėjo baltą su mėlynais ruožais siautalą, apsagstytą deiman
tais, užsidėjo puikią karūną, apsiavė puošniais auksiniais pan- 
tapliais ir išėjo ant savo palociaus stogo prabilti į savo žmones. 
Stogas buvo lėkštas. Jis visas saulės spindulių nušviestas bliz 
gėjo. Užstojo didelė tyla, pasigirdo valdovo balsas. Vos ke
letą sakiBių jam pasakius subąngavo jo žmqnės ir ūžtelėjo į ji 
vilyčios ir akmenaičiai. Montezuma, jų karalius—mirtinai bu-' 
vo sužeistas. Jis netrukus mirė, prieš ispanus gyventojai buvo 
iki paskutinio žmogaus sukilę. Tspanai pamatė esą bėdoj.

Sostinė Tenochtitlan buvo ant salos ežero. Į ją vedė siau
ras tiltas. Kad kailį perdaug nerizikavus Kortesas nutarė bėg
ti iš sostinės. Tą atliko naktį ir tai buvo “liūdnoji naktis” is
panams. Daug ispanų ir daug jų arklių žuvo bebėgant. Pa
sprukęs su nežymiu savo kareivių skaičiumi ir atsidūręs už 
miesto lauke, Kortesas apsiverkė i$ nusiminimo.

Apie atsižadėjimą užkariauti šalį pas Kortesą nebuvo jo
kios minties. Jis dar labiau užsigrūdino ir sutvarkęs savo jė
gų likučius, trenkė į užpuolančius aztekus ir pilnai juos per-

Arkliai jiems rodėsi teipgi nuostabūs šutvė- galėjo. Aztekai bėgo iškrįkę ir dabar dar labiau įsitikino, kad 
jis ne kas kitas kaip pranašautasis karo dievaitis Mezitl, o ne 
šiaip mirtinas žmogus.

g
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Bėgyje astuonių mėnesių Kortesas užkariavo visą Montexn-r 
mos karaliją ir įvedė savotišką tvarką. Privliiojo jis keletą 
genčių būtį jam ištikimais, sudarė naujas karines jėgas iš via- | 
tinių gyventojų, pastatė valdininkus ir paskelbė, kad šis kraŠ-j 
tas bus naujoji Ispanija.

Ispanija tais laikais buvo didžiausia Europos galybe. 
tada valdė garsusis Karolis V. Ispanija tada valdė Austriją.^ 
ir Holandiją. čia vėl prisidėjo didelė žemė naujame pasaulyje^

Kortesas nesėdėjo ant vietos. Jis tyrinėjo apylinkes ir 
vienijo prie Naujos Ispanijos. Siuntė ekspedicijas į pietus tO 
šiaurę. Atrado Jukatano pusiausalį ir Hondurasą.

z Aztekų tauta dar mokslo vyrų pilnai neištirta. Darbas te^ 

bevaromas ir ilgam laikui dar to darbo bus. Bet iš to kas JaM3 
ištirta, matosi, kad aztekai buvo pusėtinai kultūroje pakilę. JįJ 
miestai, jų šventyklos, jų raštas rodo gabumus ir darbingoms*?!

Kadangi Kolumbui Ameriką radus, buvo spėta, kad rastti: 
Indija iš vakarų pusės, tai visi Amerikos gyventojai pavadi 
ta indijonais. Bet gyventojai šiaurės, centro ir pietų Ameriki 
griežtai skyrėsi visokiais atžvilgiais. Aztekai, Meksikos ind 
jonai, ypač griežtai skyrėsi nuo šiaurės Amerikos indijanų.

Kortesas Meksiką užkariavo 1521 m. Jis buvo jos pi 
muoju generaliu kapitonu valdytoju. Tuoj po to iŠ Ispanių 
prasidėjo gaivališka emigracija į Meksiką, Naująją Ispanij 
kaip tada ją vadino. 1535 m. pirmas vice-karalius buvo MbI 
sikai paskirtas. ■>

Kadangi Meksikos indijonai pasidavė pavergti ir topQ P 
klusniais vergais, tai iš Ispanijos keliavo daugiausia ne fcok 
proletarai, bet didikai ir Meksikon atvykę kurdavo dvaras 
vergdavo įndijonus. Tarpe ateivių buvo daugybė kunigų aail 
jonierių, kurie vyko indijonams skelbti Kristaus mokslą ir 

krikWjtt .tJRk l; t.Cl 1X1. I iJ >’•
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liui aiškinsiu gerųjų ir neti 
kasių pavyzdžių šaltiniai
(Pabaiga)

Penktasai nedorybių šalti-' 
-iris tai rūstybė — piktumas* 

tai atkeršinimo noras, šita 
^nedorybė taip pat priešinasi 
brangumui Dievo ir Bažny- 
I žios įsakymams, bet vpatin-
< būdu dažniausia priešina
mai penktam Dievo įsakymui 
t “Nežudyk. ’ ’ Dorybė šiai ne-
Idorybei priešingoji tai kant- 

^Tybč*ir dovanojimas artimui 
L prasikaltimų. Yra užtekti- 
ųnąi, visiems žinoma kiek per 
■ svaigalų vartojimą vykdoma 

.kasdien šių nedorybių, tik 
' reikia paminėt kaip pilnu ^u- 
Lsiturėjimu ir prisimarinimu 
' lengva kiekvienam įgyti kan- 
. trumas ir noras atlaidumo 
Lą^umui. Reikia tik nepa- 
nriiiršti kiek kartų per dieną 

ištariame: “Ir atleisk mums 
minusų kaltes, kaip ir mes at-
< leidžiame • savo kaltinin- 
/kams,” jei turi širdyje ant 
- ki piktumą, nedrįsk ištarti 
' tų žodžių, nes save pats pa- 
p- smerki. Ir atmink kad Kris

taus kybančio ant Kryžiaus 
tai buvo pirmasai žodis: 
“Tėvu, atleisk jiems, nes ne-

__žiyo ką daro.” Luko 23, 34.
Ai* gali atsirasti žmogus su 
protu žvėriniais geiduliais 

' nesugadintu, kurs drįstų už
ginčyti kad šitas tai bent yra 

k -istorinis įvykis lengviau Ihi-

f. tas istorijas negu apie šitą! O 
. kiek šiandien randasi kurie 
stengiasi ginčyti tai, tai daro 
tik sužvėrėję geiduliai!

Šfeštasai nedorvbiu šalti- v v
’ tris. tai apsiryjimas, persi- 

agymas ar per daug valgy
mas — ir svaigalais nustoji-, 
mas proto. Be svaigalu per 
■daug valgymas tai būtų re
čiausias įvykis, nes tikrai al
koholiniai gėralai prižadina 

s netikrą apetitą prie valgio, 
^.-užtatai daugumas pajunkėlių 
ptai žinodami patyrimu ir už- 
Į’vedė madą prieš valgį išgerti 
I dėl skonio, o tas juos dvigu
lį bai žeidžia, nes nebūdami ai- 
k ~ z 7
k kani prigimtu būdu, tik su 
į medicina prižadina norą val- 
| gio, tai svaigalais ir persival- 
Lgymu daro sau didžiausią 
^nuostolį kūnui ir dvasiai! 
l’Apsiryjimu visi Dievo ir 
t Bažnyčios įsakymai yra lau- 
ržomi kasdiena! Apsiryjimo 
r priešingo  ji dorybė tai susi tu
rtėjimas arba prisimarinimas 
L nuo perdaug valgymo rr susi- 
F turėjimas ar pilnas ar bent 
g dalinis nuo svaigalų vartoj i- 
Lmo. ' Kaslink dalinio susitu- 
ĮPrėjimo nuo svaigalų kad ne- 
I pasigėrus arba nenustojus 
rproto begeriant, tai visai 
gfofraktikoje negalimas dalf- 
Ikas, galėčiau privesti nerna- 
įža pavyzdžių jog tai tiesa y- 
f"ra, kad tiktai Pilnoji Absti- 
[iiencija ar Blaivybė yra vie

telė priemonė pataisymui 
os žmonijos ir išgelbėji- 
i nuo svaigalų piktojo į- 

pTočio!
- Septintoji ir paskutinė 
Versmė nedorybių arba šalti
nis, tai tingėjimas arba ne- 
fangumas apsileidimas vyk
dyti pareigas. Tingėjimui 
priešingoji dorybė, tai darb- 
Ktumas — veiklupias — uo
lumas vykdyme pareigu arba 
priedermių. Aitą dorybė yra 
taip brangi, kaip žmogui tie
kiamasis laikas yra brangus,

ė

o laikas vėl yra taip brangus 
kaip Kristaus kraujas žmo
gaus atpirkimui išlietas yra 
brangus, nes kiekviena va
landėle žmogus gali tapti am
žinai laimingas, arba amži
nai nelaimingas, tai priklau
so nuo sunaudojimo bran
gaus laiko. Sunaudojimas 
tankus svaigalų kad ir be pa
sigėrimo dažniausia priveda 
žmogų, prie aikvojimo bran
gaus laiko, ir per tą prie kitų 
visų nedorybių šaltinių. Kad 
tie svaigalai būtų kam reika
lingi, tai galėtum surast-pa- 
siteisininio priežastį, bet. da
bar jau yra žinoiųa visiems 
kurie moka skaityti, kad net 
trys tūkstančiai prakilniau
sių ir mokyčiausių visų tau
tų specialistų, kurie per tris-_ 
dešimts ir keturiasdešimts 
metų praktikavo ir darė ban
dymus ant visokių ligų pa
cientų ligonių su svaigalais 
ir be svaigalų, priėjo prie iš
vados kad svaigalai neyra jo
kia medicina — gydykla, ga
lutinai yra visi .pasirašę ant 
protesto prieš visus kitus gy
dytojus ne specialistus šitos 
mokslo šakos, kurie dar vis 
siūlo savo pacientam alkoho
linius skysčius kaipo medici
ną ! Prieš tokius specialistus 
pratikavūsius gydytojus visi 
turėti? galvą palenkti ir sa
kyti :‘‘Jie turi tiesą, j u rei- 

šlausvti ir daryti kaip
jie moko! Ar daug randasi 
kurie taip daro ? visai mažas 
skaičius.

Užbaiga. Nors stengiausi 
išdėstyti kad žmonės dau
giausia per sunaudojimą, 
svaigalų tais septyniais šal
tiniais arba keliais prieina 
prie austojimo tikėjimo ir vi
sų kitų nedorybių, o priešin
gai per pilnąją abstinenciją 
ir jos septynis šaltinius prie 
kitu visu dorvbiu. Vienok to- «> *- »
Ii gražu negalima tvirtinti 
būk nebūtų jokių išėmimų 
nuoabelnos taisyklės. Nieks 
negali išbandyti ir tikrai iš
tirti visų žmonių dispozicijų 
(palinkimų), vieno asmens 
šakninė viešpataujanti yda 
būna puikybė, kito godulys- 
tė, trečio paleistuvystė, ket
virto pavydas, penkto rūsty
bė, šešto apsiryjimas, septin
to tinginiavimai Bet vienai 
ydai žmogus atsidavęs, jei 
nesusipras ir nesistengs pasi
taisyti iš tos ydos, ūmai pra
dės įpulti į žabangus visų ki
ti) ydų, nes jos visos kaipo 
žirnių virkščios pradalgėje 
susikabinusios laikosi .viena 
kitos, svaigalai visas traukte 
traukia į krūvą.

Mano nuomone būtų labai 
gera kad kas atsirastų su
teiktų lėšų šitą veikalėtfliro- 
šiurėlėje išleisti ar vienas ar 
keli susidėję.

Pilnokai lilaivinivlas

kia
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DETR0IT, MICH.
r

Didelės iškilmės
Z

Liepos 23 d. šv. Jurgio par. 
įvyko svarbiausios iškilmės. 
Ta buvo atsilankymas J. E., 
Lietuvos Arkivyskupo, J. Ma
tulevičiaus.

Iš'stoties J. E. patiko mūsų 
kleb. kun. Čižauskas, kun. Jo; 
naitis ir būrys parapijonų pa
puoštais automobiliais. Ant 
stoties keli reporteriai ėmė pa- 
veikslus^kurie buvo patalpinti 
visuose anglų laikraščiuose su 
dideliais aprašymais. Susirinkę 
parapijonys laukė prie kleboni
jos nulydėti J. E. Arkivyskupą 
į bažnyčią ant šv. mišių, kurios 
FMi\U lbKliIilingal uiiurKyios su 

asista. Per šv. mišias visa .baž
nyčia ėjo prie. šv. komunijos, ir 
pirm priimdami Švenčiausią, 
bučiavo Jį E. žiedą. Po mišių 
šv. J. E. pasakė įspūdingą pa
mokslą, ir suteikė palaiminimą.

Z

Vakare gi vaikučiai ir mergi
nos baltai pasipuošę ir visos 
draugijos su vėliavomis laukė 
prie klebonijos sutikti J. E. ir

lydėti ant- pamaldų. Inėjus į 
bažnyčią choras gražiai užgie
dojo “Ecce Sacerdos.” J. E. 
atkalbėjęs maldas atsisėdo ant 
sosto. Kun. Čižauskas gi paaiš
kino plačiau apie brangų sve
čią ir dėkojo Jam už atsilanky
mą. J. E. užlipęs ant sakyklos 
pasakė ilgą.ir įspūdingą pa
mokslą, kuris pasiliks mūsų šir
dyse ilgai, po kurio“suteikė pa- 
laiminimą švenčiausiu Sakra
mentu.

Po pamaldų visi parapijonvs 
susirinko bažnyčios svetainėn, 
kuri gan pilnai prisipildė, kad 
išgirdus prakalbą J. E. Pirm 
Jo kalbos kalbėjo ir svečias 
kun. J. Mačiulionis. Ją kalbi) 
visi atydžiai klausėsi, nesJreiU 
gai bet interesingai ir plačiai 
apie Lietuvą kalbėjo.

Ištikrnjų džiaugsmas yra 
kad tokia brangfypata ir mū
sų parapijos nepamiršo. Tai 
garbe priklauso mūsų kleb. 
kun. J. Čižauskui, kuris jau se
niai norėjo pakviesti tą brangu 
svečią.

DETR0IT, MICH.
Besilankant Detroite šiuos į- 

spūdžius teko man turėti.

^Liepos 23.d. čia atvyko labai 
mums mylimas dabartiniame 
gyvenime mūs tautos J. K. Ar- 
civvskupas J. Matulevičius. Iš 
ryto čia jis laikė Mišias, vaka
re vėl buvo įvestas iškilmingai 
iš klebonijos į bažnyčią, kur 
apsirengęs savo vyskupiškais 
rūbais, pasakė malonų pa
mokslą^ Visi klausytojai atv- 
džiai klausė, akyvai žiūrėjo j 
mūsų vyriausi tikybos apašta
lą. Linksmi skirstėsi jie išvy
dę nors kartą savo gyvenime. 
Ir dar kur, nagi čia, svetimoj 
padangėj. Kleb. kun. Čižaus- 
kas buvo prisirengęs iškilmin
gai svečią pasitikti. Bažnyčio
je asistavo du kunigai ir vie
nas klierikas, kurio neteko su
žinoti. Teko matyti ir angliš- 
kuose laikrašči
po paveikslai, sykiu buvo kleb. 
kun. Čižauskas ir dar vienas 
kunigas. Paveikslas buvo la
bai aiškus ypač kun. Čižausko 
kaipo Įžymaus asmens fiziškai. 
Tą visi) matęs maniau, kad vi
si lietuvių dvasiškiai ten daly
vavo. Pagalios nuvykęs Į lie
tuvių centrą susipažįstu su 
kun. Boreišiu. Sakiau jam, kad. 

Spindulys nepasteliėjau jo vakar iškilmė-

J p
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“Jau treti Amerika dabar stipriausia'ša- * 
ijanti. Bet

“Kanada” taip Anferikos lie
tuvius nukamuoja, kad katras 
tik nueina į “Kanadą,” tas* vos 
gyvas sugrįžta. Kartais kiti 
turi ilgokai pagulėti iki atsi
gauna kaip “Kanada” juos pa
čiupinėja. —

Čia reikia pasakyti, kad Ka
nada” tarpe mūs lietuvių turi 
didelę Įtekmę, už tai čia lietu
viai Kanados “produktus” mo
ka i n vertint i.

Iš pikniko sėdome į “Rods- 
terj,” važiavome pamatyti Det- 

gražų parką. Grįžtant 
mačiau Detroit’o gražų miestą 
ir jo aukštus namus. Beje bu
vau pažiūrėti garsias Fordo 
dirbtuves. Nesigailiu ėjęs jų 
pažiūrėti. Atvykęs Į Clevelan-

se, jis man sako:
metai kaip esu nepriimamas į I h‘% ji nė vienos nebij 

X . . . _____ A J
tam panašias iškilmes.” Bet’ 
kaipo mokytas žmogus greit už
baigė kalbą, tik išėmęs iš stal
čiaus laišką nuo kun. Čiž.ausko, 
kurs buvo jam rašęs tame įvy
kyje. Iš laiško gali suprasti, 
kad kun. Čižauskas nenorėjo, 
kad kun. Boreiąis dalyvauti). 
Gaila, kad Aėr tos vienybės liei 
meilės, su kuria pats Kristus 
mums liepČmepersiskirti.

Tolimesni įspūdžiai
X

^Sekmadienio sulaukęs mano 
draugučiai sako: Važiubsųuej, 
pikni ką. Tą dieną buvo berods 
keturi piknikai įvairių srovių. 
Sėdome j gražų “Studebaker” 
ir leidomės Micliigano gerais 
keliais. Detroito lietuviai ren
gia piknikus Amerikos žemėje, 
bet ten tur būt ir Kanados pa
gerbimas. Man teko didelis iš
gąstis turėti. Vaikščiojant po 
pikniko mišką, mano draugai 
sako: ‘‘Štai jau ir Kanada.” 
Aš persigandau, norėjau bėgti, 
maniau, kad .tikrai yra Kana
da. Man sakė, kad nuvykęs į 
Kanadą turi turėti Amerikos 
pilietiškas popieras, o aš čia sy
kiu su savim neturėjau. Vėliau 
dasiprotėjau, kad kitką reiškia 
Kanada. Nuėjęs po žaliu ąžuo
lu išvydau didelį būrį lietuvių 
abiejų lyčių. Reikia pastebėti, 
kad ir merginų yra mylinčių 
“Kanadą.” Viena graži lietu
vaitė Įsižiūrėjo į mane ir sako: 
“Tai brač, kokis gražus vaiki
nukas su gražiais ūsiukais, ar 
ne iš kitur af važiavę*?” Alnnn

BOSTON'O DRAUGUI)
valdybų adresai

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

BOSTON, MASS.

Pirmininkas — V. Zalieckas,
514 E. Broądway, So. Boston, Mpss. 

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

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

Fin. Rašt. — Juozapas Vlnkevlčlus,
906 E. Broadvvay, So. Boston. Masa. 

Kasierius — Andriejus Zalieckas.
611 E. Fifth St., So. Ėoston. M a A. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionte,
906 E. Broadway. So. Boston, Mass. 

D. L, K. Keistučio Draugija talko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmi* 
nedėldien; kiekvieno mėnesio, po tai
meriu 694 IVoshlngton St., Boston, 
Mass. 1:30 vai. po pletij. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

DELNUOšIMčIįĮ
Mus prašo paaiškinti ar 

šiemet išmokama nuošimčiai 
už prinokusius Laisvės Pa
skolos bonų kuponus.

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

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

2622-16-th Street, N. W 
Washington, D. (J.

i

•>
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PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

Lietuvos Dūktom Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai

80UTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TeL K B. 6M8
BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

®sL Baoctton T180

Geresnis

v*

cigarėtasi Rankomis išrinkti mažesni,Vėsesnis
i •

»

, Pabandykit vieną, Jum patiks!

lengvesni 
lapai, Vartojami vietoj didelių, stambių lapų, reikalauja mažiau 
įkvėpimo ir nedaneša tiek šilumos prie lupų.

ŽVELNESNIS.LENGVESNIS cigaretas. Nauja džiovinimo 
tnefoda, prie dienos šviesos, padaro jį tinkamesnių cigaretu.

JVra labiau KVEPIANTIS ir PATENKINANTIS cigaretas. 
OLD GOLD cigaretuose vartojami turkiški ir naminiai 
įtaBaEai, moksliškai sudaryti, kad teiktų kvepiančiu rūkymo 
į»kybę.

Dabar Ne Seniau
^Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- 

Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- 
£»vos veikėjo paveikslą.

' Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
HRima priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin-

! kinį “Vakaro kaukės.”
“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- ; 

šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

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

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvi Alėja, 28 Nr. ;

draugas sako: ‘"Nusišluostyk 
lūpas, nes daug putų pasiliko 
geriant “kanadine.” O mer
ginai pasirodė, kad tai ūsai bu
vo ant mano lūpos. Buvo gali
ma pastebėti tos merginos di
delis nusilpnėjimas. Mat tie 
stiklai perdideli, -oras šiltas.* 
Tai kaip ištrokšta, tai perdaug 
“kanadinės” ima. Reikia ste
bėtis iš tokio smarkaus pikni
ko. Keli vyrai vos spėjo į stik
lines pilti ir statines atidarinė
ti. Vis tik girdėti sakant: 
“Skubyk, Dubvlaiti; skubyk,. 
Dubvlaiti.” Yra sakoma, kad

VERACKA IR VIšINSKASl
LIETUVIAI ADVOKATAI

cigaretas, 
vyručiai!

OLD GOLD/?
Naujas ir geresnis cigaretas * * 20 

SKARBINIS RŪKYMAS 
fidirMnin P. Lorillart Co., iatoiftoa 1780.

už 15c

» ■

Pirmininkė — Teklė Ašmenskfenė,
98 G Street, Šo. Boston. Mass. 

TeL Sonth Boston 4474-M. 
Vice-Pirm. — Zofija KįSIenfi,

59 Gatės St, 80. Boston, Mass. 
Prpt- Raštininkė — Ona Siaurienė,

4© E. 7t£ tt, So. Boston, Mass. 1 
- .Telephonk SfflUh .Bffitan *
tn. Raštininkė — Brpnbila

29 Gould St. W. Roobui 
Iždininkė — Ona Staniulį

105 tV. ath St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarį — Ūbi Mizglrcteofc

1512 CcJumbla Rd., So. Bostpn, Mass. 
Draugija aavo tpslrinklmns talko kas 

antrų utarntnką kiekvienų mėnesi 
Visais d r-jos prikalate kreipkitės | pro

tokolų rpšttainkę laišku ar telefonu. 
<:30 vųkare, pobateytlųėj svetainėj. 
Fifth St., So. Boston, Mass.

< X
gv. JONO EV. BL. PA8ELP. 

DRAUGUOS VALDYBOS 
ANTRASAI

Pirmininkas — M. žioba.
539 E. Seventh St. So. Boston. Man. 
Telephone South Boston M52-R.

Vice-Pirmininkaš — J. četrauakas,
17 Vale St.. Šouth Boaton. Mass. 

Prot. Ra&tinlųjuis — J. Gllneckte.
5 Tbomaa Pk., Senth Boston, Mes*. 

FJn. RaStlninkas — M. teikis.
40 U arine &oa<1. So. Boston, SSttsg. 

Karterius — Ą. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay. So. Booton, Mass. 

Tvarkdarys — J. Zaikis.
• Winfteld St.. So. Berton. Mass. 

Draugija raito sūri rinkimus kas trečią 
nedėidieoj kiekvieno mžnerio, 2-rą va* 
landą po p*etw parapijos salPJ. 492 K. 
Ssrenth St, to. Boston. Mase.
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J< r p IjDKS. lft kp. turėjo mėnesi
nį susįrinkimąjiepos ^ d. At- 
S11ah1l6 pnsčtrnfls pariii
Čiųs.. Nutartą siųsti atstovą į 
Seimą ir : išrinktas delegatu 
Ąątąąąs Domeika ir Jonas Ste- 

Linkime jiems ąeuąc 
gerų pasekmių.

-am " ‘ Su.
!

LĄWHKMCE, MASS.
Vos tik apleido “Palangą’’ 

So. Boston’o jaunimas po vad,i 
gerb. kun. Strakausko, kai 
mergaitės pasipuošusios su kas
pinais ir pritaikintoms sukne
lėms užėmė jų vietą.

Prieš išvažiuojant nedėliojo 
aplankė juos svečiai iš Bostono: 
gerb. kun., Urbonavičius, varg. 
M. Kprbaūskas su žmona, ža- 
^a'slijbidis yiheųkąs,;^. Rūta,- 
aptiekorius Juozas G rilevičius, 
taipgi Vincukas Kaįišius, kuris 
dirba “Boston Post” redakci
joj-

Dalyvavo da Kyburių šeimy
nai, p. Aukštikalnių ir Buzevi- 
čių šeimyna.

Gaspadinės viršminėto jauni- 
pio buvo p-nios Aukštikalnienė,' 
Strakauskienė ir k.’ a * 4' •

Palangos Juze

nigą, idant , kunigas. išgelbėtų 
nuo prapulties.
. Sąjungietėt, grąžiai darbuo
jasi. 19 d. birželio A L. Ę. ę. 
Moterų Sąjungos 45 kp. buvo

iš sekančių: 
nevičius/Up 
Jeskelevičius, p-lė Sideravičiu- 
tė, -P^lė Bronė-Braškiutū. Pas
taroji. čia ^tudijuųja piešimą. 
tĮi nupiešė , “Birutės” kalną 
“Palangoje,”
. - * I < 1 ♦

" - rS. Kudelįenėyra geros veikėjos 
dėl savo organižacijds. - /

- Mį d. birželio vakare rastas 
negyvas sirikoje gulintis Al Zu- 
Ipnas. Spėjama, kad tai buvo

surengus pikniką. Publikos pri- širdies liga. „ ... V
27 d. .birželio rastas lenkas

skiepe pasikoręs su stora vir-į (, N- P-jDr-jos suairiakiiue^at-
sirinko gan. skaitlipgas būrelis. 
Diena buvo, graži, visi buvo 
linksmi, vaikščiodami po žalią 
pievą. Liejosi Lietuvos daine-- 
lės. Muzika buvo gera, prisi
šoko kiek kas norėjo, buvo gar
džių valgių, buvo ir lietuviškų 
sūrių, skanių gėriiąą ir visokių 
laimėjimų, žodžiu sakant, buvo 
labai linksma dėlto kad. nebuvo 
nei vieno bolševiko, nebuvo 
kam triukšmo sukelti. Reikia

silankė, klebenąs kun. Yirųiaiis- 
kis užkyiesti mergaičių, mergįį 
nų, kad pasitiktų, arcivyskupą 
priešakyje bažnyčios su baltais 
rūbais iėjii ženkleliais. i

Pereitose pamaldose N. P. 
Dr-jos turiningą pamokslą apie 
kuklumą ii- keletą' gražių ]>a- 
vyzdžių pasakė kun. Strakaus-

ve. ‘ Priežastis nežinomą. |
; i . • Tv ’’ -J «-»•■ * - .' |

. . --- --------------------------- -r— > 1 1

LAWRENCE, MASS. '
A. L. R. K. Fed. skyr. susi

rinkime po vad. dvas. vad. kun. 
Virmauskio, kun. Juro, pirm. 
1C A. Venčiaus nutarė būtinai 
turėti skanius pietus “Palan- kas iš So. Bostono.

kūinų girias indomaudainus 
kas išdtys savo šiaudines pa
mirkyti- Ir ką! Kalnas apgųlj 
Jas svietelio, ntū+prieiti ntgŪT 
|ima kad išgirsti ką tokio 
“Garso-’ redl Zujus kalbėjo. 
Chorai dainas taip-iiužtraukė, 
kad. net miglos sudrebėjo. Tai 
Vilnių apdainavo sudėtiniai 
-Apreiškimo .P; Švč. ir Nevvark, 
N. J. parapijų chorai. Daina
vo ir paskirai kelioliką dainų, 
k. t. “Dzimdzi-drimdzi” ir ki
tas.

I Kalbėjo artistas J. Vaičkus

' . BBOOKtJlffl'H. Y
VISKO PO'SĖSKI

«> Į ’

! Išvašiuyfinas Vilniaus Aąšlai-'
- . ’ "d

’ Rugpjūčio- 1Q;‘tirštbs miglos 
siautė ore, kart-kaltėmis kriid 
lašai. Dangus tartum liūdi* 
kad lenkai lietuvius skaudžiai 
pačiame Vilniuje ir visam už
grobtam lietuvių apgyventam 
krašte.

Lietuvos kraštų vaduotos
tvąrkyba nusiminus mano, kad ir vice-konsulas Daužvardis.

tai daug daugiau 
Buvo laukiama na! 
blikos. Į>abąr suvažią 
>airijotai, o su maža iši 
Ai visi katalikai, 
patrijotai Lietuvos myiSi

« .1

’ F ''
t

susideda iš katalikų
■ 1 ’ ’r

/
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WORCEST£R, MASS.
. Vietos laisvamaniai pereitų 
metą taip įsidrąsino, kad net 
2,200 AVorcesterio ifėtuvių var- 

—3—du pasiuntė Lietuvon valdžiai 
rezolruciją reikalaudami, kad 
Būtų visi- prasi kaltei lai iš kalė
jimų paliuosuoti, kad būtų at
skirta bažnyčia nuo Valstybės 
ir tikėjimas iš nįekyklų praša
lintas. s. TaLmat kiek drąsos: ir 

/pajcąįigjas; . prie, to kątajjkij 
ljr>* <S|?-'is■ *-.,iriA7z^‘i*Trt»r»' ir1
/ . ......ujikaĮs darbuotis. Mąt: 
kada-vandeni sudrumsčia." tai 
jau tadadaūg lengviau žuvį pa
gauti. Man atrodo, kad jūs- vy
ručiai perto! norite nužengti ir 
perdaug apžioti. Ateis laikas, 
kada tos maskos reikės nuplėš
ti ir tada pamatysime jūsų vei
dus.

Čia “muitininkai” taip ėmė 
“farizėjų” neapkęsti, kad net 
ąnt gatvės “muitininkas” “fa- 
rizėjui”' tiesiog spjauja slyvo
mis į veidą.
„Čia viena “muitininkė” nu- 
ėjo.atląrikyti ligęriį’ Tūlą lai
ką pasėdėjus- eidama į namus 
pažvelgė i krepšį, pamatė, kad 
žuvo $15.00. Sugrįžo į tą patį 
namą, pagriebė šeimininkę už 
sprando ir nutempė pas tėvelį, 
reikalaudama pinigų. Šeimi
ninkė ašarodama aiškinosi, kad 
ji jokių pinigų visai nematė.. 
“Muitininke*’ nuėjus į samus 
pinigus “rado” po “niatrasu.” 
Pasirodė, kad moteris turėjo 
nekaltai nukentėti. Tai mat 
visgi daugiau “pažangos.”

Pipiras

r

t

Siuvėjai grįžo darban su 
jimu

Pagalins jau grįžo šio 
2 d. siuvėjai į darbą su 1 
jimu $2.00 vyrams, kurie gi 
na ligi $40.00 savaitinės 
kurie gauna viršaus $0.06, 
I>o $1.00 ir moterys po $L(N 
Dar pasiliko streike Karveliu 
Urbono siuvykla, kurios s 
jai reikalauja atgrąžinti 
iniaus numuštus $2.00.

Darbai eina pusėtinai, bet^ 

darbininkus pusėtinai spau
džia. Reikalauja daug darbo 
padaryti. .a

Kriaučius
* * » 4, '

t '

Lietuvių darbininkų 12 kp.’ 
rengia išvažiavimą ant 29 šio 
mėnesio Forest Park giribse. - 
Žada paruošti programą.

* • •
• *

Artistas J. Dikinis apleido 
laisvą Ajnerikos šalį ir išvydo 
i Tėvvnę Lietuvą. ' ’
*• v » t •

fe A <: ' •
. ►

Arkivyskupas- Matule viltis, 
aplankė Brooklyno katalikui, 
bažnyčiose pasakė gražias pa
mokas. Žmonių kupinos bažny
čios buvo, nors šiokių dienų va
karais. !

♦ • *

. - K.un- . . Praugelįs }_Įa^^ 
Brookiyn ’e su parodos rštet^. 
lais. Iš privačio pasikalbėju 
n 10 teko patirti, kad paroda 
v y k s t a g< - ra i. ,J a u 1,5(K) chorifir 
tų dalyvaus iš Įvairių miestų, 
išitos parodos organizatorinių 
faktinai yra kun. Draugeliu 
nors jis nesigiria, bet taip yrą. 
Ųžtad laisvamaniai taip jį peį- 
kia. Jeigu čion būtų Meksiką, 
tai laisvamaniai tuoj šitą taur 
tos kėlėją deportuotų. į

žinyg
v . f'l

<

PHILADELPHIA, PA.
Vakare, 26-to liepos iškilmių^ 

gai tapo įvestas j šv. Jurgių- 
bažnvč-ia Jo Ekscelencija arla- 
vyskupas Matulevičius. Kas- 
link iškilmės, ka'ųM> tokios, tai 
turiu pasakyti, kad ji nebuvę 
grandijozė, bet ir ne prasta, 
Vienok man m* apie tą rūpi. A$ 
noriu pasakyti, kad šv. Jurgių 
parapijos vargonininkas, Vi^ 
kauskas nors dar ir visišką} 
jaunas vyras, bet yra “ sipąrT* 
— žino, kaip matyt gerai 
pročius Bažnyčios, nes įeiną 
arkivyskupui i l>ažnyčią,r 
puikiai išlavintas choras ui 
traukė pagarbos himną: ‘ 
Sacerdos Magnus!..” Ve 
nigas Didelis!..

z

b

*

visokiais

■

HUDSON, MASS.
Nors čia lietuvių yra ir tikrų 

tėvynainių, bet laisvųjų kaip ir 
visur taip ir čia atsiranda ir 
serga svetimomis bėdomis. Štai 
per “Jjaisvę” ir “Vilnį” ver
kia dėl buvusio misijonierįaus. 
CfirJi misijonierius afvažiavo 
neprašytas ir laimėjo iš tokio 
mažo būrelio gerų tėvynainių 
keletą šimtų dolerių.' Bet jūs 
Trockio ir Bimbos pasekėjai 
nieko negaunate, už tai vietos 
lietuvius Šmeižiate* • w '
būdais. Nieko gero neturite, 
blaškotės taip kaip žvirbliai j>o 
•žagarus^ jūs Dievo negripažįs-

& P-LĖ M. KAŠĖTAITĖ

j

LOWELL, MASS.
>

■ Subatoj po pietų prasidės šokiai 
ir trauksis iki . vėlumos nakties.

’ Griež atsižymėjusi Žvingilo orkes
trą, iš So. Boston’o. Jaunimui ge
riausi proga pasišokti. Bus toni- 
ko ir šaltakošės

Nedėlioj, suvažiuos bosai iš visos Naujo
sios Anglijos, bus turiningas programas. 
Yra pakviestos žymios dainininkės: p-lės 
M. Kašėtaitė, J. Narinkaitė. M. Arlaus- 
kaitė; vis tai rytiniu miestų lakštutės.

Taip- pat ir chorai $v. Juozapo, Lowel|, 
Mass. p. R. Ainorio vedamas. Šv. Cicili- 

Jos, Lawrence, Nass. p. J. Banio vedamas 
ir Nashua N. H. Bus tr kitokių papyldy- 
mų kurie nepaminėti.-

Kelrodis: Iš Lowell io 
paimt Lakeveiv gatve- 
karį ir važiuot iki Milte 
Cąrner, paeiti į kairę i 
kaina ir pilgMkį^ 111

Važiuojant automobi
liais, Lakeview Avo, iki 
Milte Corner po kairę' ir

♦ t s? r**” • ’

į kalnę. -

.Bus iškabintos Lietu- 
Vos VeliaVOV.

•• •

DETROIT, MICH.
LDKS. 72 kuopos mė 

ausi rink imas bnsl5<L 
čio. tuoj po sumos, m 
kambaryje, Nr. 6. N<ų»ainii 
ų|silankyti, nes bus 
Svarstymų kas link /ė i n 

 

pat katrie užsrlrk/< su 

 

eiais. tai meldžiu kie 
ateiti užsimokė



X*

i

CAMBRIDGE f

Puiki

X

Rengėja'

J .

»
I

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

lioj bus behdras visiems pik
nikas.

Visos LDKS.’ kuopos iš- 
anksto rengkitės į tas pramo
gas.

4
*

Dvieju šeimynų nauJAs mintas, 
vieta. Vartota gerlausis niateri.jolas ir 
darbas. lengvos išlygos. Telefonas 
Borter 1528. ( Rp. 30-20)

• v
1S-

Telefonas: South Boston 476S

DR. BALABAN 
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOŠ 
CHIRURGAS IR PRIE GI.MDY.XlO 
351 Dorchester St., S. Boston 
arti Anilrevv Sų. Tel. S. R. 44708

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynėse, nei gražių stambių plau
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

Ritffles
pleiskanų mirtinas priešas tą__
jumi padarys.— švelniai
j ghlvos odą per sąuaitę ar 
dešimtį dienų 'Įaiko, RuTfles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininką šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
1 laboratorija.

F. AD. RICHTER & CO. / 
_ Berry and So. 5th Sts. ~ £

Brooklyn, K. Y. * į

Padaužaf

Grybaitė, akdmpaniuos sesutė 
Onutė. Dar gal bus ir iš So. 
Boston’o.

Kalbės didžiai gerbiami sve\ 
čiai J. E. Arcivyskupas Matu
levičius- ir kun. prof. Bučvs.-

Tikietus šiai iškilmingai va
karienei pasirūpinkite įsigyti 
išanksto. Galima gauti pas gas- 
padines ir gaspadorių Al. Po- 
temhergą. nes tame valuire ne
bus parduodami.

Kviečia skaitlingai atsilan
kyti

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

VINCENT A. JENKINS 
_ __ One Stato Street------

■
Boston, Mass. 

Telephone Main 0845

Santorini vnlkanas^^ut vi -iš- sa^ CfraikijAi prigūlin&ę* t jrlfag*vulkanas nuo senai 1
‘buvo užgesęs, bet nuo,vąisarao mčn. š. m. vėl atsivėrė ir vis ve ikia. Per tą laiką pridarė daug 
žalos ir žuvo nemažai žmonių. j.

JUOZAS CUNYS
LIETUVIS

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

T

žalos ir žuvo nemažai žųUmin.

UE

DR, ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, 
nuo 1:4d iki b.*20 po plot ir nuo 7 
iki 0 vakare, šventų dienų pagal su
sitarimų. 4 ’ '

norėdamas eiti prie stalo, nes

RENGIASI
greitą. penktadienį vaka- 
įį. Petrobažnytinėje sve- 

jįeję buvo susirinkimas vi- 
talįkiškų draugijų ats- 

ų kaslink priėmimo Lie- 
os arkivyskupo J o Eksce- 

Jurgio Matulę vi-

kleK kun. K. UTbo- 
perstatė dalyką ir 

ė, kad ši priėmimo iš- 
aė pasiliks istoriška So. 

no lietuvių katalikų.

?>Visų ‘draugijų valdybos 
yvaus. Kiekvienai bus 

‘drta vieta bažnyčioje, 
eneraliu mai-šalka 

j Kaz. Arųbi;oza.

Iškilmių tvarka 
b> -Visų draugijų valdybos ir 

učiai sutiks arkivyskupą 
rie klebonijos ir maišuos 

ta gatve iki C, paskui C 
W. 5th St. ir į bažnyčią, 

f‘Pontifikaiinės šv. mišios, 
ias atnašaus Arkivvsku-v 

pas Matulevičius prasidės 11 
’įjal. rugpj. 22 d.

. Visos katalikės moterys 
įjparapijos rengiasi išpuošti 
^bažnyčią. Išpuošimo pienai 
yra paduoti puošimo archi- 

;-tektui, kuris galutinai išdirbs 
pienus. Bažnyčia bus gra
ižiau išpuošta, negu per šv.
Kalėdas. Tam reikės praleis
ti keletą šimtu doleriu.

Po vadovyste M. Kar
bausko choras rengia muzi- 
yftalinį progrnmo dalį?

aiškiai matėsi ja veide vaikų 
nedėkingumo išraiška, bet 
tolerrfų^ing^as *^^įVetftra^ 
nas giliai paslėpęs ' ‘ 
įAąĮsavo širdy sėdo ir vąlgė. 
Siirifetas savo organizacijos te- 
vį^Sgtimyeiksluose kiųkvie^ 
np bario štuboj laiko, o 
branguatfienelis neturėjo 
tos nė prie garbės'stalo. 7
‘Po visko buvo traukia t 

paveikslai visos grupės ir T*ė 
vas M. Norkūnas jaunimo 
meilės vedamas nors ant že- 
mės.atsisedęs kartu nusifoto
grafavo. k

* Gaila kad seni veikėjai ig
noruojami. Tas gali būt pa
vojinga. Jei seni patyrę ne-

- i ' x’ - 7; *'
Kaziihieto seserų vienuolių 
rūbus, .

Vyksta į iškilmes p-nios 
ves, jauni iškryps ir pakriks.. Savilįonienė, Lukoševičienė, 

£ z» zV z*» -1 « - - — - z-.. . — — -

BLAIVININKŲ SEIMAS
« « - - »• ' ■ ' '? ' * . ' *

"Pilnųjų Blaivininkų sei
mas įvyks Rugsėjo 6,1926, S. 
Boston’e, Mass. šv. Petro lie
tuviu parapijos salėj. J>ra: 
sidės iškilmingomis Švento
mis mišiomis. Visi raginami 
skaitlingai šiam© seime daly
vauti. Kuopom teikite kuo- 
daųgiausia delegatų atsiųsti 
Vieta-, privažiavimui paran
ki. Seimas bus išklimingas. 
didelis ir svarbus. Blaivinin
kai prašomi daryti naudingi] 
įnešimų seimui. Kuopos ne
galinčios delegatų atsiųsti, 
teatsiunčia savo įnešimų.

J. Svirskas,-

Piln. BĮ. Centro Pirm.

PRANEŠIMAS .
DORCHESTER’to lietuvhinrs. kad ’yį
sldur? nauja lietuUška InuVriu' ir grv< .,-1; 
sernė. Laikoma visokios uičsos, ftvto- į 
ginusios lr; geriausios. Jautieua. kiaulle* i •>'_ 
na. aviena, veršiena ir t. t. Visokių 
kjlbasų arba-dešrų, kam tik ko reika~» 
liiųja. Prašom užeiti ir,pai Uertūfl-' ar, 
teisybė. A.Uklmeskad busite iiŽgauAdtn- 
tj. Mes initaruaujiun. kurhmis reika
linga. Priimam orderius, atvežant Į na
rtus j laikų. Be to. dar bus ir telefo
nas, tai vėliaus galima duot, užsakymas* 
teelfonu ir gaubite greitų patarnu\inaų._ 
Krautuvė ruudaal: 749 \Vajsidugtou SU. 
Krautuve randasi: 740 \Va*dngton KL, 
prieš Aslimont St., Savininkas C. PET. 
HAITIS. (Rp.Tr—1,3^

--- --------------
- v.

S i)ENTISTA»

Babinskienė, Strakauskienė, 
p-les Elena Kiburiutė ir Ona 
Kavoliutė, sykiu su South 
Bostonietėms važiuoja Wor- 
cesterietė poni Stočkienė, ku
rios duktė Elena irgi priims 
habitą.

PAREIŠKIMAS
LDKS. 1-mos kuopos'susi- 

rinkime, laikytame Liepos 29 
d. šių metų, nutarta pareikš
ti per L. D. K. S. organą 
“Darbininką” šitokį pfireiš
kimą :

Kadangi Jonas Jaroša L. 
D. K. S. Naujosios Anglijos 
Apskričio suvažiavime Nash- 
uoj, N. H. gegužio 23 .d. šių 
metu, būdamas suvažiavimo 
vedėju ignoravo teisėtai iš
rinktus L. I). K. S. l-mo§ios 
kuopos delegatus,

Kadangi jis tiems delega
tams nedavė balso,

Kadangi jis tuos delegatus 
pats įžeidinėjo ir leido ki
tiems įžeidinėti ir net visą 
pirmąją T, D K. S kuopą- 
žeminti,

Kadangi jis L. D. K. S. 
1-mosios kuopos Įnešimus 
pavadino vieno asmens įne
šimais, '

Kadangi jis ąiats buvo ta
me kuopos susirinkime, ku
riame delegatai į apskritį bu
vo išrinkti ir įnešimai pada
ryti,

Kadangi jis į kuopos susi
rinkimą po suvažiavimo ne
atėjo ir nebuvo galima parei
kalauti pasiaiškinimo,

Kadangi į pakvietimą laiš
ku ateiti pasiaiškinti kubpos 
susirinkime vėl neatėjo ir vi
są kuopą ignoravo.

Tai L. D. K. S .J-moji kuo
pa pareiškia, kad su Jonu 
Jarošu nieko bendro neturi.

Pirm J. Guzeričius, 
Rašt. V. Ta moli ūnas 
Ižd. V. Valatka 
Fin. Rašt. P. Morkus

/

LINKSMA NAUJIENA
Ateinantį sekmadienį rug

pjūčio 15. So. Bostonietės, 
p-lės Bronė Lukoševičiui e, 
Elena Savilioniutė ir Domi
cėlė Babinskiutė priims Šv.

PIKNIKAS PUSĖTINAI 
PAVYKO

Montelloj, Romuvos parke 
rengtasis Vilniaus lietuvių 
naudai piknikas pusėtinai 
pavyko. Geriausia piknike 
•pasirodė Norwoodiečiai, nes 
iš Nor\voodo daugiausia pik
nike buvo. Buvo teipgi Nor- 
yvoodo lietuvių klebonas kun. 
Taškūnas. So. Bostoniečių 
nedaug tebuvo. Mat patys 
So. Bostoniečiai buvo suren- 

. gę net du oavo pikniku?

LDKS. 1-mos kuopos lei
džiamas laikrodukas dar ne
išleistas. Priežastis tame, 
kad dar ne visi tikietai ir pi
nigai sugrąžyti. Taigi ati
dėtas ant sekančio kuopos su
sirinkimo. Turintieji tikie- 
tų malonėkit ir pinigus ir ti- 
kietus sugrąžyti tiem katrie

PLIKOS GALVOS 
DYKA ŽEMĖ.

STORAS DĖL BUČERNĖS 
BIZNIO

ADVOKATAS

D.

>1

Valdyba
. I

% '

Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spaudą 

Leoną? Xm

(8EYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 W. Broadway, S. Boston
V AL. 9 Iki 9 TEL. S. B. 4000

jums davė.
♦

JONAS PRALGAUSKAS
Spocialistns Kokanclų amatų: Rentini
nio. Popieravimo. Kalsomavimo ir Vi
daus Išpuošimo. 4<> ARMANDINE ST.. 
I tORUIJESTER, MASS. Tel. Genova 
101)4. (L.30. Rp.3.11)

SIUVĖJA t
Siuvu visokius drnpunus. teipgi !<n.« X 
nori puslnioklntf sinti—pumokinu, c 
ir petrlnas sukerpu. X
P. stanoelaitė! 

282 \V. THIRD ST., SO BOSTON $ 
Prie F Street

Valdyba

pas jį kreiptu
OFISO IR GYVENIMO AMSRABAS:

j 820 E. Sizth St., So. Boston, Mass. Tel 8. B. 4486

1

VASARINĖ MOKYKLA
So. Bostono lietuvių kata
rų mokykla pasibaigs šią 
vditę penktadieni.
Penktadienio vakare šv. 
ėtro parapijos svetainėje, 
:30 vai. vakare bus vakarė

ms, surengtas mokyklos moki
nu. Bus statoma operetė 

‘^Paslaptis.” Jame dalyvaus 
gabiausios jėgos, iš vaikų 

rpo. Sykiu bus j r dainų, 
kių, duetų etc.

VYČIŲ 17 TOS KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadieny, rugpj. 8 d. po 
aitrų mišių trys Husai jauni- 
orfūo lietuvių šv. Ihdro 

yčios išpyškėjo į Palan- 
Lawrence, Mass. Mat po- 

mėnesių atgal, L. V. 17 kp. 
Hutarė turėti privatinį išva- 
iavimą. Erdvioj ir sveika- 

tfcngoj Palangoj jaunimas 
Apspito ežerą. Kas maudytis, 

s irstytis, kiti pasisamdę 
klius jodinėjo po pušyną. 

Apie 4 vai. vakare visi susi- 
o pietų, kuriuos Law- 
e’o šeimininkės skaniai 

ino. Apsėdo trys il- 
usi stalai ir ketvirtas gar

ės stalas, kur buvo y pati n- 
užkvietimais pakviesti 
Mi’o, Canjbridge'io ir 

awrence’o kunigai.
* Po gerokų užkandžių pra- 

io programėlis (spy- 
Vedė kun. Strakaus- 

kviesdai n as žy m i ausi us 
us ir ki Kis narius pa
ti savo mii\is. Vieni pa

 

liške linkėjimu^ jauninufi, 

 

i satyriškai~išsi reikšdami 
r, atsisėda. Kalbėjo ir N. 

, pirmininkas K. Viesulą, 
ila kad Vyčių Tėvas M. 

Norkūnas neturėjo čionai 
pasidžiaugti savo 

bo vaisiais. Kuomet visi 
gū, tai jis užmirštas prie 

ėjo. Kas tai pasto
jęs, paprašė prie paskuti-

CAMBRIDGE, MASS.
Svarbus pranešimas

Gerbiamieji nariai L.
K. S. 8 kuopos, malonėkit 
pribūti į susirinkimą, kuris 
bus utarninke, Rugpjūčio 10 
d. 7:30 v. v. pdbažnytinėj sa
lėj, nes turim daug svarbių 
reikalų. Bus atstovo rinki
mas į seimą ir svarstymas į- 
nešimų dėl labo Organizaci
jos.

CAMBRIDGE, MASS.
Nepaprasta vakarienė

Rugpiūčio 16, 1926 Cain- 
bridge’iuje lankysis .J. E. Arci- 
vvskupas Matulevičius. Bažny
čioj bus pamaldos 4 vai. vaka
re. Po pamaldų šventys mo
kyklos kambarius. Mat jau šį 
rudenį atsidarys parapijinė 
mokykla.

Po visų ceremonijų bus vie
ša vakarienė svetainėse. .1. E. 
Arcivyskupui pagerbti. Val
gant, grieš Kasparui orkestrą. 
Pavalgius, prasidės įvairus 
programas. Dainuos p-lė M.

J

PASKUTINIS LEIDINYS
Pil-madienį išėjo paskuti

nis leidinys Bijūnėlis^” So. 
Bostono liiFtF'vasarines ^mo
kyklos laikraštis. Jame ran
dasi gražių raštelių ir pieši
niu. '

ANTRAS DARBININKŲ 
PIKNIKAS

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

Apskritys rengia antrą 
pikniką—Lowellyje, Vvtau- 
to,‘Darže, rugpj. 28 ir 29 die
nomis š. m. Sukatoje pirmo
je pikniko dienoje bus šokiai 
visiems, kurie juos mėgsta. 
Paimta gerajnuzika iš South 
Bostono. Ant rytojaus nedė

| SKAITYMELIAI | 
g NAUJA KNYGA | 
| Joje telpa daugiau kaip | 
| 1QO trumpų pasakaičių |

150 pusi. 45 centai g 
DARBININIAS B

366 Broadvay, Bottot 27, Mau g

TRUMPI

Aš Tekle Buržaite. po vyru Gierdžiu- 
nien?, pa ieškau savo brolio Jono Bur
bos. Pirmiau gyveno Eruest. Pa. Buvo 
už bosų anglių kasyklose. Jis pats al
kas kits meldžiu duoti žinių ant žemiau 
paduoto. Adreso. Turiu svarbu reikalų,

LITHUANLA. Kiaulių apskr.. Zeime 
lio paštas, Teki? Glerdžiunlenfi. (?)
■ ■■ ..--..J

Bostono. Ant rytojaus ne<le- LeonasXUI

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

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

Taipgi priimam ir moterų rūbus plauti, prasyti ir taisyti, o 
ypatingai Silkines moterų sukneles padarom kai naujas.

Todėl lietuviai ir lietuvaites ateikito pas mane o įsitikįsit, 
kad Ms apgarsinimas yra teisingas.

Valandas kasdien nuo 8 vai. rjrte iki 8 vai. vakare

344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSYON, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS 1

.4

Tex Rickard prizinių imtynių promoteris su savo sužieduo
tine. Jis ją ves rugsėjo mėn. tuoj po Dempsey-Tunney fight’o.

DORCESTERY, dvi Btulms po S šeh 
inynns. 17 Ir 1<S kambarių. Yra visi Įtai
symai. Naujos mados maudynės, elek
tra. škalbvnės, abeji peėiai ir užpnkn 
linini piazai. Randų neša S2.S8OJM. 
j>er metus. Kaina tik po Slo.SOO. $3. 
500.00 nii|M*rka abi stabas. Kreipkitės 
greitai, nes šį mėnesį turi būti parduo 
los. Agentų prašau nesikreipti. Savi
ninkai gyvena. 72 Sumner St.. Dorches- 
;or.. (Rp.«—13)

PARSIDUODA NAMAS
DORCHESTER—3 šeimynų 15 kam

barių medinis namas su- visom palšom. 
Vjeta dėl trijų karų garadžio. Reinių 
neša j mėnesį S114.:1O. Kaina $12.200. 
F’. A. ŽALEI'KAS. One Stale St.. Bos 
ton. ltoojn 408. Tel. Main 08-45 arba 
Gal. 5337. ' (Rp.O—13)

Lietuvos 
r 

ženklai
' Geras tėvynainis privalo 

turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra Indomu su Jųti 
snstpažlntt Juos gulima 
vartoti kaip atvirutes. Šan
kiai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 oetUų.

“DARBIND^AS 
.. 366 W. Broadway 

S. Boston, Mass.

DR. J. 8. UUlObS41

Ofiso Telefonas UnJverstts 8831
ReeblenoIJos TeL Unlverslry 888

D. A. ZALETBKAS
Oratorius ir Balaamuotojas 

Gyvenimo Anfrotas t 
448 Oambrtdge 8L. Onmbrldife. Mass.

t

Tel. Brockton M12
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(OUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Main St, Montello, Mass.

(Kampas Broad 8treet)

ABLDECTHJYSDA
A. L KAPOČIUS

201 Broadway, 8o. Boston
CKMvto” narney 
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