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GALS SVEČIAS
Ateinančią nedėlią, rugpj. 

22 d. So. Bostono lietuvių šv. 
*etro bažnyčioj sumą laikys 

Ekscelencija Arcivysku- 
Matulevičius. Prieš su- 
bus procesija, kurioj da- 
uti visi lietuviai yra 

i raginami.
I L šios progos karštai 

ragx Ime atvykti lietuvius iš 
visųsBostono apylinkių — iš 
Cheęsea’ų, W. Lvnn’o, Sa
lėm1*), Peabody, Hudson’o, 
Maynard’o, Nevrton Upper 
Falls ir kitų miesteliui ir tar
mių

Visi Į bažnyčią nesutilps, 
bet leidžiant į bažnyčią bus 
duodama pirmenybė iš toliau 
atvykusioms, rečiau Dievo 
žodį girdintiems lietuvių kal
boje.

Procesija ir lydėjimas 
augšto svečio į bažnyčią bus 
gatvėmis. Todėl tebūnie gat
vės aplink bažnyčią kupinos 
žmonių.

Procesija prasidės apie 10 
is ryto.
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10 DIENŲ Už 8 CENTU
EASTPORT, Me.—Enjer- 

 

son Kerniu,. 442 m. amžiaus, 
nuteistas atsėdėti 10 d 
kalėjime už pavogimą 
kvortos pieno, kainuojančios 
8c.

n n
us-

ŽIN-NELAIMĖ ANT GE 
KELIO

BERLIN. — Re/ensburg- 
Munich greitasis 
nusprudo nuo bė;
žuvo 12 žmoni ųj Apie .30 
žmonių sužeista.

kiny s 
į ir vietoj

IŠMOKS ANGlUšKAI PER
18

NEW YORfC. — Atvyko 

 

George ZagorAki, buvęs caro 
armijos karininkas. Jis no
ri pastoti į fį 
m i ja.
priimti, jei. per 18 dienų iš
moks angliškai. Dabar be 
rusiškos įkalbos jis moka 
francūzišliai, vokiškai, itališ
kai, gra/kiškai ir turkiškai. 
Jis yra^š didikų kilmes.

v. Valstijų ar- 
Karinė valdžia sutiko

Sveikiname Jo Ekscelenciją Arcivyskupą Jurgį Matulevičių 
ir jo garbingą palydovą prof. kunigą P. Bučį, atvykusiu įraovą proi. Kunigą 

Bostono apylinkes.

Apeliavol
-------- =------ - 11’^1 

1,000 ŽODŽIŲ, 1,000 LITŲ'

Mariampolyj leidžiamai^. | 
katalikų laikraštis “Šalti-^ 
nis,” laisves atsteigusios vai-" 
džios buvo įtartas valdžios į- j 
žeidime. Liepos 27 d. Tai
kos Teisėjas “Šaltinį” pri- 
pažino kaltu i r uždėjo pabau 
dos ],()()() litų. J kaltinimą ’ 
“Šaltinio’* straipsnio išimt .. <
10 sakinių, kur buvo r- • 
1,(MM) žodžių.

Išeina, kad ant kas žodž> 
pabaudos uždėta po litą.

“Šaltinis” apeliavo į augt 
tesni teismą.

1

A
V3Š

f ■ ■ >:
Jį '■< . .<

;
■■•'^3

.p'.;'.-,

iBa

*>

DAR PAMAŽINO
Daugelis jau be abejonė 

pamiršt* apie alijantų okupr • 
cine armiją Vokietijoj. O te . 
jos dar buvo 78,(MM) kareivii . 
Dabar iš ten atimta 8,000 ka
reivių. Sekančiame mėnesyj 
bus sumažinta iki 62,000.
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ARCIVYSKUPAS J. MATULEVIČIUS,

UDDYMAS TARP

is apsags

Arciv. Matulevičiaus palydovas, pasižymėjęs augštu 
gabia plunksna.'SUS

✓
-f,- - ■

kslu ir buvęs Vilniaus vyskupas, lankąs Amerikos lietuvių kolonijas,

EKSPLIOZIJA ITALIJOJ .
Italijoj, Bari mieste, ek: 

plioduojajičios medžiag- ' 
dirbtuvėj ištiko sprogimą 
Septyni darbininkai žuvo 
vietoj. j-. riy-jjŽa

žemčii
pažadejp $1,000 ra
ly kas turės laimės 

iŠ rasti.
____________________ f

ERACIJOS ANGLIJOJ
iglijoj kooperatyvin or- 
zacijų yra 1445. Narių 
apie 5,000,000. Kapita- 

cH. $430,000,000. Metinė 
v varta siekia $950,000,000.

Penki buvo sužeisti, o du vi
siškai nukauti. Tarp nušau
tųjų yra viena mergina. Šu- 
sišaudymas įvyko saliūne. 
Mergina nušauta iš netyčių. 
Ji ginče nebuvo įvelta. Sa
liūne buvo keturi žmones ir 
rerštininkai įbėgę tiesiog į 
juos ėmė šauti.

CIIICAGO. — Gayle B. 
Pickvvell, profesorius Nortli- 
western universiteto prana
šauja ankstybą rudenį. Sako, 
kad rudeniniai paukščiai iš 
šiaurės kraštų jau imą pasi
rodyti. O pietų kraštų pauk
ščiai, kurie vasarojo šiuose 
kraštuose ima neštis į pietus.

PAŠAUTI
Ne\v Yorke per

šių metų pusmetį pašauta 20 
policistų. Penki iš jų mirė 
nuo žaizdų. Kiti arba pa
sveiko arba sveiksta. Du po- 
bristu buvo du sykiu pašau
ti.

y .

pirmąjį
NEW YORK. — Italas 

Antonio de Palo prisipažino, 
kad kirviu užkapojo savo pa
čią. Taip daręs dėl jos gra
žumo.

■»

NKLAS PLAUKIKEI
nei jos pusėj prie Ang- 

s kanalo, toj vietoj kur 
^menkos vokietaitė pradėjo 

plaukti per kanalą į Anglijos 
pusę sumanyta jai pastatyti 
paminklą. Tas paminklas 
bus panašus į paminklą Ang
lijos pusėj kapitonui Webb, 
kurs pirmas iš vyrų perplau
kė per kanalą.

i

Trukšmingas plaukikės 
pasitikimasi

PASIŪLYMAS PLAUKIKEI
-CHICAGČ, III. — “Čiū- 

gamo” "magnatas Wrigley, 
per laikraštį Tribūne pasiū
lė, pagarsėjusiai plaukikei 
Gertrūdai Ederle $5,000, jpi 
ii perplauks tarpą tarp Salos 
Katalina ir Kalifornijos. 
Tarpas yra 23 mailių. Ka
dangi plaukėją negalėtų pa
daryti tiesios linijos, tai rei
kėtų plaukti daugiau kaip 23 
mailes. Bet kanalas tarp Sa
los Katalinos ir Kalifornijos 
smagesnis, negu Anglijos ka
nalas. Anglijos kanalas yra 
vis audringas, vanduo labai 
šaltas ir miglos dažnai užei
na. To visko nėra Katalinos 
kanale. T”? T-

Ciūgamo magnatas paga- 
tavas užmokėti visus plauki
kės iškaščius. Jis pagatavas 
išmokėti $5,000 visvien ar j1 
perplhuks ar ne.

GARSIOJI PLAUKĖJĄ 
TĖVŲ ŽEMĖJ

Garsioji amerikietė Gert- 
rude Ederle, vokiškos kilmės 
mergina, kuri perplaukė An
glijos kanalą, atvyko Vokie
tijon, tėvų gimtinėn. Atvyko 
kartu su tėvu ir dviem sese
rim. Jos pasitikmas buvo ne
paprastas. Nei karo metu ge
nerolai mūšiuose pasižymėję 
nebuvo liaudies taip sveiki
nami, kaip šta mergina, 
pirmutinė perplaukusi per 
Anglijos kanalą ir sumušusi 
rekordą. Miestelio Bissingen 
majoras maloniai amerikietę 
pasveikino, gaisrininkų be- 
nas grojo tautines melodijas, 
chorai dainavo tautines dai
nas^ minios šaukė “valio!” 
Iškilmingiausias momentas; 
tai susitikimas su bobute, 77 
m. amžiaus. Po išsibučiavi- 
mų bobutė tarė: “Niekuomet 
aš nesapnavau, kad Eder
le’ių vardas suskambės po 
visą pasaulį.”

Prie pasitikino pagarsėju
sios mergelės Bissingeno 
miestelio gyventojai stropiai 
rengėsi per dienas ir naktis.

Choras nuolat praktikavo, 
miesto taryba daug sykių po
sėdžiavo, benas grojo. Išdirb
tas buvo milžiniškas plaka
tas su užrašu “širdingas pa
sveikinimas” ir pakabytas 
didžiojoj gatvėj. 150 kiniškų 
lempų uždegta vakare.

Gertrūda yra buvusi tėvų 
žemėj 7 m. amžiaus būdama. 
Tai tada ji visus apylinkės 
vaikinus “bytino” laipioji
mu po medžius.

Kai ji Į didelį Stnttgarto 
miestą atvyko traukiniu, tai 
tūkstančiai žmonių buvo su
sirinkę prie stoties jos svei
kinti. Minios šaukė V-va- 
lio!”, kaip šimts perkūniji 
Šimtai bukietų ūžtelėjo ant 
jos, kai ją sveikino miesto 
atstovai ir atletiškų klubų 
delegatai. Stotis buvo iš
puošta vokiškomis ir ameri
koniškomis vėliavomis.

Iš stoties ji važiavo į Bis
singeno miestelį automobiliu- 
je. Tai jos buvo triumfai iš
kas važiavimas. Vi suosc 
miesteliuose per kuriuos tik 
ji važiavo, visi buvo sustoję 
laukti jos pravažiuojant ir

• v

KARALIUS IŠDALYS CARO 
LIEKANAS

Yra šnekama, kad Ispani
jos1 karalius Alfonsas bus pa
prašytas paskirstyti caro li
kusius turtus tarj) caro liku
sių giminių, Caro užrubeži- 
nių turtų esą $75,000,000 ver
tės. Caro likusios giminės 
tais turtais nepasidalina. Tai 
reikia tarpininko ir Ispani
jos karalius yra tokiu nužiū
rėtas.

LAIMĖJO ŠLAPIAS
LITTLE ROCK, Ark. — 

Jobu E. Martineau, kurs rie
šai prisipažino esąs šlapias, 
laimėjo nominaciją ant gu
bernatoriaus.

dabar atvykęs į Bostono apylinlsęs,

PER4MĖTUS x ..
* ' I

Chicagoj per 4 metus plė
šikų nukauta 360. IŠ jų 200 
nukauta tarpusaviniuose 
ginčuose ir 11)0 policistąi nu
kovė." Per pirmąjį šnų metų 
pusmetį nukauta 42 plėšiku.

Policija negali atsistebėti 
iš to, kad plėšikų drąsa ir 
skaičius nemažėja.

* ■ y"rcr h V■ 5_.

Jugo-Slavijosr princas JuL 
g u pa i <1 kalėjiman.
Bielgrade susiginčijo su Aus^ 
trijos kariniu atašė ir vyriš
kai skėlė jam žandan. Ir pa, 
sakė,"kad jis taip troškęs pa 
daryti karo metu Austrijos 
imperatoriui. Už tai daba; 
uždarytas Szeregado pilyje.

V
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KIEK AUKUOTA BAŽNY
ČIOMS

CHTCAGO. — Lutlier Lo- 
vejoy aprobavo, kiek perei
tais metais žmonės sudėjo 
bažnyčioms. Susekė, kad ka
talikai. žydai ir protestantai 
tikybų reikalams aukojo per
nai (1925) $648/60,000.

153 valandas išbu 
vo po žeme

IŠGELBĖJO DARBININKUS
SALĖM, Ky.—Penki dar

bininkai cinko kasykloj buri) 
užlieti vandeniu. Kasykla 
buvo po ežeru ir netikėtai ka
syklos lubos buvo pradurtos 
ir iš ežero vanduo ūžtelėjo 
kasyklom Pradėta pumpuo
ti vandenį. Bet pompa užsi-

kimšo purvais ir jau buvo 
inanvta, kad darbininkai ne- 
bu^ išgelbėti. Bet gelNTjimo 
darbas nebuvo sulaikytas ir 
visi darbininkai buvo išgel
bėti. Po žeme jie išbuvo 153 
valandas.

Anglijos unijos tu
ri daug bėdų

____________ ....... . ,-r 
k , • . r X - - -

kėjo. Todėl uni jos ėmė ban 
krutuoti ir krikli;

l *•

SUVARŽYS UNITAS
Anglijos ministerių kabi

netas ketina suvaržyti darbi
ninkų unijas. Ketina Įvesti 
tam tikrus Įstatymus. Svar
biausias daiktas būtų, tai pa
statymas pavojun unijų 
streikų fondų. Ketinama 
streikų fondus padaryti atsa- 
komingais laike kontrakto 
laužymo. Reiškia, jei pripa
žinta bus. kad unija laužė 
kontraktą, tai streiko fondas 
atsakys. Toliau ketinama su
varžyti pikietavimo teisės. 
Iš to pramatoma dideliausių 
gi nčų pa rJamente.

t <•

■j
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PERKŪNIJA TRENKĖ Į 
GAZOLINĄ

TOLEDO, Ohio. — Per 
kun i ja trenkė į gazolino ku 
bilus ir padegė juos. Sunai- 
kino 150.0ėj) galionų gazoli- • J 
no. Nuostolių už $200,000.

■ JI
*.JS

A

pasveikinti, 
apylinkių miesteliu) automo-• v E * /Diliai buvo išvązavę'jos pasi

 

likti ir^ie automobliai ją ly
dėjo. Visa procesija į tėviš
kę atpyškėjo vakare, kur 
jaunimai su liepsnuogančiais 
žibintuvais pasiliko pagarsė
jusią plaukikę.

issingeno

BAISI EKSPLIOZIJA 
Vengriją, amunicija dirl>- 

tuvėj. ties Budapešto miestu, 
ištiko baisi ekspliozija. Vie-> 
toj žuvo 80 žmonių, 500 žmo
nių sunkiai sužeista. Visa a- 
pylinkė. 40 mailių į visas pu
ses. visai išnaikinta. Išrodo, 
kaip po baisiausio mūšio. To-

UNIJOS BANKRUTUOJA
Anglijos jūreįyių unijos 

prezidentas pasakė, kad An
glijos darbininkų unijos atsi
rado baisioje padėtyję. Jos e- 
mč bankrutuoti ir irti. To* 
priežastis yna buvusi* gene- 
ralis streikas. Darbininkai 
jaučiasi apviltais genevali o 
streiko vedihiu i pasipiktino 
unijų vadais. Šimtai fukstan-

• _____________________ ►

SUSIRGO ČIČERINAS - į 
l Rusijos užsienio reikalo Vį| 
ministoris čičerin Iruvo besi • 
rengiąs vykti į Franci ją. 
ten norėjo vykti ne diplom 
kiniais reikalais, o ?*>*' 
Bet staiga visai susirgo ir p - 
galėjo išvažiuoti.

,.$1
* -r ^8
•••

kiamo. plote gyveno daug čių darbininkų tada paroiš- 
žmonių it* jų likimas dar ne- kė, jog jie daugiau į unijas 

, žinomas.

•k.

CENTRO VALDYBOS SUS * 
RINKIMAS ]

L. D. K S. Centro Valdybe 
priešseiminis susirinkimas bt f : ” 3 
ketvergo pakarę, rugpj. 19 < <1 
Visi Valdybos nariai privaL > ■ *1 
dalyvauti ir nevėlnoti rastrini - I 
tt

Drįstu priminti Kontrole f ’ 
Komisijai, kad * savo 
teiktųsi atlikti. x

Pirm. A. Vaisiaudšn | 
l - • '1

V «3

duoklių nemokės. Ir nemo-

y



į įva iriu amžių paroda, buvusi Št. Louis, Mo.

nišką, kuriame ir 
ripėjaina, kad kal-

mos visos galifcos past? “

nepažįstamus asmenis, kurių 
patikrinimui asmenybės, ini' 
liūnas policininkas pareika-

»QSJIŲTAR^I$sn 
Og SUOWA .

į Užsienių reikalų minlste- 
, Wa, be kitų sutarčių, baigia

prekybos sutarties 
ojektą §u Suomija. Sutar

us sudaroma didžiausio, pa- 
g principu.; : Arti

miausiu laiku sutarties pro
jektas bus įteiktas ministerių 
Kabinetui.
v :

? - -------------------fe. .
LIETUVIŠKAS radio va- 

į^ąrąsprahoje įvyks rudenį, 
.miestelėnams sugrįžus iš ku- 
rorb-.

> i ■ DOVANA,
Kauno miesto muziejus ga

vo iš Panevėžio mokytojų se
minarijos apie 600 įvairių 
lietuviškų audinių pavyzdžių 
§u aprašymais.
■; --r-—— '?•. ■ ■

TOMO FŽILINSKU) 
PAMINKLAS :

Lietuvos veikėjo ir seniau
sio mokytojo Tomo Ferdi
nando Žilinsjdo kape liepos 
8‘d? minint jo metines miri-

arčiau negailestingai paleido
• * * * ’ 1 • - ' 

ir į juos revolverių šūvius ir 
rezultate Kaveckas sužeistas 

avo patiekti jam jų doku-fį dešinę akį, Pocius į vidu
rius,. Piktadariai ramiai sau - 
pasiekė mišką, kuriame dr 
pasislėpė. Siejama, kad kal
bami piktdariai ramiai sau 
pasiekė ’..... ; ■“
pasislėpė.
barni piktadariai yra pabėgę 
kaliniai: diaįš Telšių kalėji
mo ir vienasVi Šiaulių.

Sulakymui Įių žmogžudžių
KriminalinėsJ^’olicijos deęla-^ 

pasisups.

mentus. Bet burto lemta taip, 
tad šie trys asmenys vieton 
dokumentų iš kišenių išsi
raukė revolverius ir į polici

ninkų Kanapiką paleido ke
is šūvius, iš kurių vienu šū

viu sužeistas Ten g va i į galvą, 
o kitais tik sukapotos jo drii-r 
oanos. Pastebėję tai vieti

niai gyventojai pil. Kaveckas 
Pranas ir Pocius Jonas pasi
leido bėgančius piktadarius 
vytis, bet šie prisileidę juos

MAŽINAMA KONSULATŲ 
/ SKAIČIUS
; Iš kitų mėtų užsienių rei- 
£alų ministerijos biudžeto 
sąmatos išbrauktos išlaidos 
konsulato Kopenhagoj ir 
naujai projektuotų konsula
tų Brazilijoj; ir Londone.

mo sukaktuves, atidengtas j 
paminklas. Atidengimo iš- į 
kilmėse dalyvavo daug sve-i 
čiiį, a. a. Žilinskio mokinių, 
ir šiaip žmonių.
’ ’ ■ < 

ŽENTAS NUKOVĖ UOŠVĮ
Anykščių valsčiuje ūkinin

kas rusas Ipolitas Jakiinovas 
Visockis, ųesulaukdamąs, ka
da mirs jo uošvis ir paves 
jam ūkį, nušovė jį miške ir 
pats tyčia susižeidė. Polici
jai pranešė, kad miške už
puolė plėšikai. Bet viskas iš
siaiškino.

KANKINIAI upę Leveną buvo' pastatytas
Švenčionių kalėjime sėdi medinis tiltas ir padarytas 

du lietuviai, kaltinami 1920 pilimas. Didžiojo karo me|u 
m. nušovę du lenkų karei- '

Tačiau jokių Įrodymų 
Greičiausia tai grynas 

kiek

V1US.
nėra.
lenkų priekabis prie 
veiklesniųjų lietuvių.

DR. BASANAVIČIUS 
RAGINIMAS

Gyvenąs Vilniuje mūsų at
gimimo tėvas dr. Basanavi
čius kreipiasi į Vilniaus 
krašto lietuvių mokytojus ir 
mokytojas, ragindamas rink
ti tautosakos turtus.

l; jA ~—t-------
AMERIKOS PROFESORIUS
< KAUNE
j Liepos 13 ir 14 d. Kaune 
yiešėjo Amerikos Jungt.
Valst. AlabainOs universiteto 
profesorius Grand Howe. Jis 
kęliauja po Baltijos valsty
bes rinkdamas medžiagą pa
kaitoms. Buvo V okieti j o j e, 
Lenkijoje ir'Vilnrifj'e'.' aAp4ė 
Vilnių profesorius pasakei, 
kad ten labai gražiai atro- 
idaneios bažnyčios, bet labai 
skurdžiai gyvena žmonės. Jis 
niekur tiek daug elegetų ne- 
njatęs- ’ ■ ! v

•' ■------;>■
p.SUOMIŲ MOKYTOJAI,

NEPAVYKO “GASTROLĖS”
Žinomas Vilniaus vagis 

Zaidmanas, pagarsėjęs savo 
“darbaig” Vilniuje, sumanė 
sayų amatą įę ĮČąune išmė
ginti. Bet vos Zaidmanas 
sjėjolslipti iš vagono’Kauno 
stotyje, tuoj pakliuvo į mūsų 
policijos rankas. Atsėdėjęs 
už perėjimą per sieną, jis bus 
grąžintas į Vilnių. i , _

įę Kauno miestą,
i ir u

i vainiką žuvų
___ os laisvę, 14 liėpos au

tomobiliais aplanke Mariam- 
polę, Vilkaviškį ir Kybartus. 
Liepos 15 d. per Kėdainius, 
Šiaulius ir Palangą nunyko 
| Klaipėdą, iš kur išvyko į

« ' ■*—■■111 - ■

: ŽEMĖS PERRŪŠIAVIMAS
-Birželio mėn. prasidėjęs 

gęmės perrūšiavimas eina la
bai uoliai visuose apskrityse. 
•Apskrityse veikia susiorga
nizavusios rūšiavimo komisi
jos. Rūšiavimas šiemet dar 
bebus baigtas.

* «

muose 
parlamėntirįėsrgrupės visuo
tinas susirinkimas. Dalyva
vo 20 frakcijų atstovų. Į val
dybą išrinktas pirmininkus 
— prof. A. Voldemaras, sek
retorium — dr. P. Raulinai- 
tis ir iždininku Z. Toliušis. 
Be to buvo iškeltas sumany
mas organizuoti Pabaltijo 
valst. tarpparlamentinę 
.jungą.

sa-

z

' LIETUVOS SEIMAS į 
tarptautinį priešalkoholinį 
kongresų Tartu deleguoja 
Seimo atstovų p. K. Ralį.

NEMUNO AUKA
Liepos 24 d. Nemune mau

dydamasis nuskendo meno 
mokyklos aukštesniojo sky
riaus klausytojas Bolius 
Trumpis, aktingas ir darbš
tus m. m. “Trijų skydų’’ kor- 
Įioracijos narys.

. - PALENGVINIMAS DANŲ 
i, GYVUMŲ ĮSIGYTI

Žemės ūkio ministerijų 
projektuoja duoti perkan
tiems per ūkio koperatyvų 
sąjungą pašalpas: buliui 
pirkti 
25%>.

VILNIUS — GRIUVĖSIAI

pašalpas:
iki 50% o karvei —

v. \

įlinkai perspėjo ne kartą, 
kad pavasarį Nemuno van
duo ir ledai stulpus nuneš. 
Ir iš tikrųjų, pavasarį dau
gelyje vietų vanduo suardė 
liniją. Dabar linija vėl tai
soma ir stulpai kasami vėl 
prie pat vieškelio. Pavasa
rį be abejo, pakilęs vanduo 
vėl pagadins liniją.

*

SUSIPAŽINK1T SU LIETUVOS VEIKĖJAU
Nei viena tauta negali kilti kultūroje i 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvil 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vi 
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvi! 
turi būtu ft

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie s/ 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 11 
pii-valo supažindinti savo vaikus su lietuvių ) Į 

gautos vadais. J ei taip nedaroma, tai reikia > 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- ų 
rikoj. ., ..... .
APIE; LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA JISLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS 

LIETUVOS ALBUMAS 
Veikalas ijiri 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai

v užimti paveikslais
Kaina $3.56. Užsisakykite

‘ \D A R B I N I N K A S ”
366 Wešt Brbadway South Boston, Mass.

Jrusai traukiantis tą tiltą su
degino, bet vokiečiai tais pa
čiais metais vėl buvo jį atsta
tę. Pagaliau 1919 metais 
bolševikai bėgant vėl jį su
degino.

Tą pačią vasarą Lietuvos 
kariuomenės sapiorų kuopa 
pastate čia vėl visai nauji til
tą. Tai buvo sapiorų kuopos 
pirmas pastatytas tiltas. Bet 
deja, įuikieno neprižiūrimas 
jis visai baigia irti, ypač 
įgriudis. kur pasidarė skyle 
'prie skylės. Stebėtina, kad 
iki sieliai neatsitiko jokios 
nelaimės, nes kiekvienam, 
kuris čia važiuoja, gresia pa
vojus. Tilto tai s vmu niekas 
nesirūpina, nors jo pltdėtis 
jau antri metai kaip nepa
kenčiama. Girdėti, kad me
džiaga jo remontuHš žiemos 
sukirsta kur tai miške trūni
ja. O gal laukiama kokios 
nelaimės ištiksiant, kad pra
dėti darbas, nes pas mus tas 

J dažnai praktikuojama.
*? « »■ * *■Į

Greta Lukšių, miestelio ran
dasi Zyplių dvaro centras. 

.J ąu juįtįį luotai,, kai mini
mam d\4trb centre įsteigta 
žemės ūkio mokykla, kurios 
vedėju yra agi'. J. Banaitis. 
Nuo rudens ketina atidaryti 
mergaitėms skylių. Ligšiol 
buvo vi(*n tik liernaičiains, 
kurių šiais metais lankė mo
kyklą apie 50. Minimas dva
ro centras stovi labai pato
gioj vietoj. Buvusi valdžia 
prie žemės ūkio mokyklos į- 
steigėjavų valomą punktą. 
Kaip teko patirti, senoji val
džia pasistengė prisiųsti va
lomam punktui visas maši
nas. Vietos ūkininkai prade
da suprasti javą valymo nau
dingumą. Nito 1 d. sausio’ 
mėn. s. m. įvairiomis maši
nomis buvo išvalyta iki 1 d. 
birželio įvairių javų 1035, 45 
centr. ir gauta grynų javų 

, 707, 30 et n. Vietos ūkinin
kai džiaugiasi ‘ žemės ūkio 
mokykla ir valomu punktu, 
gerai įvertindami buvusios 
valdžios nuopelnus. Be to. 
dvare yra veislinis bulius, 
jorkšyrų vi* i si ės kuilys ir ke
letą kiaulių.

I
I

PADAINUPIS, Garliavos 
v. Kaimo apylinkėse pasiro
dė vilkų. Jau nukentėjo ke
letas kumeliukų; kartais vil
kai užpuola ir žmones. Vie
tiniai šauliai tariasi padary
ti bendrą vilkų medžioklę.

S4 ■I i
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PRANCŪZAI VIEŠĖS 
KLAIPĖDOJE

Prancūzų jūros eskadra 
išplaukė atlankyti Pabaltijo 
valstybių. Rugpjūčio pabai
goje šie prancūzų karo laivai 
viešės Klaipėdoje.

AEROPLANO KATA
STROFA

Ties Vilniumi per aeropla
no katastrofą užsimušė lenkų

\ i

JOMARKAI NEBEĮVYKSTA
LAUKUVA v I(Taurag^ 

apskr.). Liepos mėn. 16 d. 
Laukuvoje turėjo būti “ško- 
pternos” jomąrkas. Žmonių 
tačiau suvažiavo visai ne
daug ir vietos, bei atvyku
sioms pirkliams nebebuvo iš 
ko pasirinkti pirkti, clel to 
joniarkas atidėtas kitam kar
tui.

Vilnius tik kelis metus pa-1 sekimą, 
buvęs lenkų okupantų ranko- j 
se, šiandieną atrodo kaip ]>o 
didžiausio maro arba žemės 
drebėjimo: namai kiaurais 
stogais, sienos purvinos, tvo
ros sugriautos, sunaikintos, 
sodai ir parkai įgauna pri
gimtinį vaizdą. Dabar vis 
dažniau pasikartoja namų 
balkonų sugriuvimas.

UŽTAT DYGSTA NAUJŲ 
SLAPTŲ “BRAVORŲ”
KVĖDARNA (Tauragės 

apskr.). Mūsų apylinkėj gy
vavęs slaptas bravorininkas 
ir smuklė susilaukė dabar 
naujo kaimyno — konkuren
to: slaptas bravorininkas. 
sako gaminąs geresnę nami
nę ir turįs todėl geresnį pasi-

KAZLŲ-RUDA, Mariam- 
polės apskr. Vietos Šaulių 
būrys gy vuoja jau antri me
tai. Pernai būrys daug ką 
buvo nuveikęs švietimo srity. 
Leido šapirografuotą laik
raštėlį “Šaulys,” surengė 
daug vakarėlių su vaidini
mais, rinko knygas ir ruošėsi 
įsitaisyti gana dielę bibliote
ką, ketino mokyti savo na
rius, kurie nemoka skaityti 
rašyti ir dar daug visokių, pū

a feattuipsk.).' tavo pradėjęs vę-
dyti. Švietimo darbą dirbo 
rinktoji švietimo komisija. 
Dabar, pasitraukus iš komi
sijos vienam veikliam nariui, 
būrys miega. Būrio prieša
kyje kiek laiko stovėjo pir
mininkas, turįs kai kurių y- 
dii. Tos ydos ir atšaldė šau
lius. Rikiuotes šauliai beveik 
nesimoko. Dabar išrinktas 
naujas būrio pirmininkas, 
tik labai jaunas.

ii
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JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JJEMS ?

- GRAŽIAU^ VAIKŲnL AKRASTĮ z

“Saulutė
*

t

AMATŲ PARODA
*• ’. Rugpūčio pabaigoje Lietu-
► Vos amatų ir smulkiosios ga-
’ mybos sąjunga organizuoja 
r Kaune amatų parodą. Paro- 

dos tikslas—supažindinti pi- 
į Rečius su amatininkų dirbi-

4 žiliais.
* M., -
5 AUKŠTŲJŲ KARININKŲ

• įtURSŲ IŠLEISTUVĖS
r Liepos 15 d. įvyko Vl-osios

, aukštesniųjų karininkų kur-
sų laidos išleistuvės. Išleis-
.jtuvese dalyvavo p. Respubli-

: >kos Prezidentas, kariuome-
:nės vadas gen. Žukauskas ir|sos įvežimą iš Vilniaus krąš- 

T _ V»_ > . v. z . i

BOMBOS KAREIVINĖSE
Lenkų kareivis Bulajus į- 

mete pro langų į Vėžių rajo
no kareivines dvi granatas, 
nuo kurių sprogimo sunkiai 
sužeistas vienas kareivis. Su
la jus pabėgo.

GYVULIŲ LIGOS
Vilniaus krašte šiuo metu 

siaučia limpamosios gyvulių 
ligos. Latvija gyvulių ir mė

dar daug svečių. _ to uždarė.
. .t » *- «. * • ■ • » * j« • z -

KAUNO ELEKTROS STOTIS 
savo lėšomis deda antrą auk
štą, miesto valdyba planus 
jau patvirtino ir statybos 
darbas jau eina.

^Pastebėtina, -kad, dėl lėšų 
stokos, statyba Kauno mies
te, palyginant su praeitai
siais metais, žymiai Sumažė
jo. ,

NAUJOS ŪKIO MOKYKLOS
Rudenį pradės veikti šios 

naujos mokyklos: aukštes
nioji pienininkystės ir gyvu
lininkystės mokykla Belve
dery ir žemesnioji žemės ūkio 
mokykla Kvieti skiliose. Re 
to, steigiama Balbierišky že
mesnioji žemės ūkio mokyk
la.

PALIŪNLšK IS, Pinia- 
vos vai. Dar prieš karų per

VELIUONA. Kauno aps. 
Telegrafo - telefono linija 
Kaunas- -Smalininkai pra
vesta prie to pat vardo vieš
kelio. Vieškelyje yra vietų, 
kurias kas pavasarį užlieja 
patvinęs Nemuno vanduo. 
Prie vokiečių telegrafo stul
pai tose vietose buvo statomi 
kiek toliau nuo vieškelio, kal
neliuose. Pereitų metų ru
denį mūsų valdininkai, taisy
dami tel 
jų, stul| 
vieškeli'

grafo, telefono lįni- 
is nukėlė prie pat 
, nors vietiniai ūki-

GIKONIŲ kaimas, Roza
limo valse. Tokio tamsaus 
ir nekultūringo kaimo tur 
būt nei su balana Derasi. Ge
gužinės rengiamos dėl biznio, 
o šįmet 20 birželio buvo su
ruoštos tam, kad turėti geros 
progos apkulti savo “prie
šus” už seniau padarytas 
nuoskaudas. Pastaruoju lai
ku ištiko labai apgailėtinas 
įvykis šiame kąinie. Netoli 
nuo Labos stoties yra dvaras 
kurio savininkas gyvena 
Lenkijoj,., Pastarasis parda
vė jį kąž kokiems ameriko
nams, kurie šiomis dienomis 
ir atvyko. Iki šiol gy venan
tis tame dvare Radauskas už
protestavo ir griežtai atsisa
kė jį apleisti. Vargšelis ma
nė apierikonus išvydęs smur
to keliu, todėl nuvykęs pas 
savo giminaitį Jonų Radaus
ką Gikoiiįuose, pavaišino jį 
ir dar kitą pilietį “baltąja’’ 
ir nusivežė pas save prikulti 
amerikonų. Bet šie nepasi
gailėdami taip juos “apibok- 
savo.” kad jų gyvybe yra 
rimtame pavojuje.

KRETINGA. Liepos męn. 
6 d. Kulių rniest., Kretingos 
apskr. stovėdamas ant posto 
policininkas Kanapikas Mi
kas pastebėjo einančius tris

z

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

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

gus privalo būt žmogum. Kad tolino išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas. ’ \

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turipio ge
rų knvgu:
DANGAUS KARALIENĖ

v •

LIAI

žinių mėgėjams tinka 
PASAULĮ________

io skaitymėliai

i.
M

I

1.00
\ *
N A

X

$1.50

.45

.15

<

$1.00

Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR __________________________

«• -. tz
- Bkonon^nio turinio įdomi knygutė TURTO NORMA______________

- > r politinio pobūdžio "
BOIASViZM^b—

iA GeografKRUONĖ AP
. * - ' ■ Lengvo

TMrilPI
’ . Ka$ užsisakys visas čia paminėtas knygks 

$6.00 vertes ant syk ir atsiųs money order’į, čekį 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 

>paštu visas knygas tik už $5.(Xk Galima užsisa
kyti ir po Vieną.

’ ' Siųsdami užsakymus adresuokite f
0 DARBININKAS”366 W. Broadway z South Boston, Mass.

.45 

.45
>

f

4 1

*



•<

Taupykit Leibelius

|Del Brangių Dovan
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Bašo ISABELLE KAY

✓
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimą 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomąs kožnai Lietuvei šeiminiukeL

Projektas naujiems Suv. Valstiją Augščiausiojo Teismo rūmams Washingtone. 1 Tie na
mai ineinarį valdžios programų pastatyta valdiškų namų už $5Q,000,000. To programojeon- 
gresas dar neužgynė. x l

J?

Puošta ^įešas vakaras. Vai
dinta “Nesjpriešink” ir “Či
gonės atsilankymas.” Vaka
ras visai pavyko. Publikos 
buvo daug.

Virimo Receptas^
Smetoninės ziųėsyra ger:i< liinlas »ln- 

dėjimni sykiu daržovių ir pieno prie 
..pniažitito valgymo ir yra taip malstin- 
•_<<s kad su duona ir sviestu jos gali 
udaryti vyriausi valui arini vakarienę, 

.tas taipgi galima duoti bnlijono pun
deliuose. apibarstant labai smulkiai ka
puotu iM'truškotn. S-'kantis recentas 
užtenkamas dėl šešių ypatų. Tas re- 
.vptns buvo toks geras k.a<l šimtai šei
mininkių ’i nuolat naudoja.

SMETONINfi ZVI’F.
2 puodukai daržovių kamblių
2 puodukai daržovių vandens
2 šaukštai sviesto
Vienas ašiimtdali- šaukštuko pipiru 
I’.i'kis babkavų lapų 
2^jMto<lukai evapirated pieno
2 šaukštai miltų
1 šaukštukas druskos
1 šaukštukas trintų svogūną.
Sutarpink vielinius skanradoj. sudėk 

svogimus ir šmfitk palengva )>er pen
kias miliutas : dadėk miltus, nuolat mai
šyk iki burbuliuos. Padėk palengva pi«'- 
ną. oi mieštų daržovių vandeniu, nuolat 
maišant iki ojitirštės. Sudėk daržovių 
kambliu', ir iiž.-konj ir plak vieliniu 
meni oriu ir'.-i kimininių plaktuku. Pu
tos susidarę šinme pr<H-t*se tusiuos už
sidėt sknr.ii ant Smetonos ar pieno zil- 
pių. I»;iok į stalų ttto.i <il grūzdais, tra
piais krekiai- ar džiovinta duona.

Virti'vės Reikaluose

NAMINE APTIEKA

1 v-
PERNARAVA, Kėdainią 

apskr. Vietos šaulių būrys, 
y* * perrinkus valdybai, atgijo ir 

*N' 'uoliai pradėjo veiktu Nutar- 
‘ ta įsteigti- savišalpos sekciją, 

tam reikalui išrinkta ir val-v>4

, < dyba. Susirūpinta, naujų 
< narių priėmimu ir rikiuotės 
* painokomis. Birželio 6 *su-

» ■ ............. " r- į ' ė

GELVONYS, Ukmergės 
^pskr. Mūsų apylinkėje šie
met labai gražiai atbodo va
sarojus,' ypač žirniai, avižos 
ir miežiai; dobilai gi visai iš
šalo. Tikimasi gero derliaus, 
blika liko patenkinta ir pa
geidauja dažniau ką nors a- 
pie mums draugingą suomių 
tautą' išgirsti.

'VIEVIS, Trakų apskr, 
Liepos 4 d. iš Žaslių ątvažia- 
yo lenktu organizacijos Žaslių 
tuopos “Po chodnia” artis
tai ir suruošė lenkišką vaka
rėlį. Vaidinimai buvo Vie
vio miestelio vieno ūkininko 
kluone, šokiai buvo kitur. 
Kiek laiko pašokus, į šokių 
salę kažkokį valkatos Įmetė 
pro langą didžiausį puodą 

aukso.” Puodas Įkrito, šo
kant valsą, į pat ratelio vi
durį ir sprogęs aptaškė daug 
valso šokėjų. Tuoj pakilo 
didžiausias triukšmas: kas 
per duris, kas pro alngą be- 

, go, o dauguma, užsispaudę 
nosis, bėgiojo iš kampo Į 
kampą, negalėdami išbėgti, 
nes nuo publikos bėgimo bu- 
vo užkimštos visos durys. 
Vieni spaudėsi vidun, išgirdę 
triukšmą, kiti iš vidaus oran, 
Publika keikdamosi išbėgio
jo namo.

•
BALKŪNAT, Miroslavo v. 

Gal nerasi Lietuvoje kito to
kio tamsaus ir visais atžvil
giais atsilikusio kampelio, 

^elio, kaip mūsų kraštas.
' čia buvo

V • /t

ŽEM. KALVARIJA (Ma
žeikių apskr.). Šiemet į “Di
džiuosius Kalvarijos” atlai
dus suplaukė nepaprastai 
daug žmonių. Atlaidai pra
sidėjo liepos 2 d. Į atlaidus 
atėjo 8 maldininku kompani
jos. Kai kurios atėjo nepa
prastai gražiai. Tėvai Mari
jonai P. Andžiulis ir J. Til
vytis laikė misijas per 5 die
nas pasakė 17 pamokslų, ku
rių nepaprastai daug žmonių 
klausėsi. Liepos 3 d. atvažia
vo J. E. Telšių vyskupas J. 
Staugaitis, kurį pasitiko 20 
su viršum raiteliu, vaizduo- 
j ančių senovės karžygius, 
taip pat pasitiko ir bažnyti
nė procesija su tūkstantine 
žmonių minia. Pašventinęs 
du nauju varpu ir suteikęs 
sutvirtinimo sakramentą lie
pos 4d. vakarą išvažiavo at
gal į Telšius. Šv. Komuni
ją priėmė atlaidų metu 40,- 
000 su viršum, o kunigų lie
pos 4 d. buvo 53. Liepos 4 
d. po pamaldi] visos kompa
nijos iškeliavo namo. Bažny
čia ir Kelių Kryžiaus Koply
čios buvo papuoštos vaini
kais Tr žalumynais.

/

visi šeimynos nariai turi ap- 
sipažinti su iodo pavojingu
mu. *

Borinė rūgštis (boric acid) 
yra parankiausias antisepti
kas. Reikia maišyti šaukštu
ką Į pante vandens. Su'tuo 
skystimu gailina plauti žaiz
das. gerklę, ir akis.

- Nereikia laikyti “bichlor- 
ide of inercuiy” ir karboli- 

’ nes rūgšties namuose, nes y- 
ra perdaug pavojingi ir jų 

ir galima 
. Yra daugelis 

atsitikimų kuomet žmonės 
geria tuos vaistus per klaidą 

i ir netikėtai miršta.

šaukštukas “aromatie ex- 
tract of cascara” lengvai pa- 
liuosuoja vidurius. Ricinos 
aliejus (castor oil) jau stip
resnis vaistas, ir vidurius ge
rai išvysti ja.

šaukštukas ‘ ‘ bicarbonate 
of soda.’’ Į stiklą karšto van
dens palengvins vidurių 
skaų^prmą. Galima vartoti 
“bicarbonate of soda sudegi-

i. organi- 
us stmug/kursus. Bet ka- 
cokiais sumetimais mo- 
ih iškėlė į kitą kaimą, 

oar vaikai dėl tolumo (ar- 
.imiausios mok. 3—4 klm.) 
negali eiti mokyklon ir lieka 
bemoksliai. Kaimų jauni
mas lankęs sitaug. kursus, 
dabar pasitenkino “gužynė
mis” ir degtine.

Apylinkėj org-jų jokių nė- 
-a. Laikraščių beveik neskai
toma. ‘ ’ r v

Šio kaimo gyventoji; tarpe 
yra keli mokytojai ir aukš
tesniųjų mokyklų mokslei
vių, bet jie į tokį savo kaimo 
jaunimo moralinį nupuolimą 
visai nereaguoja.

Žemė čia nebloga ir dauge
lis ū-kų gyvena pasiturinčiai. 
50 margi; daro vidutiniai a- 
pie 4,000 litų apyvartos me- 

laiko 6 darbo arklius, 
O r .ž. karves ir t. t.

eliai labai blogi. Šiemet 
■ėlyvo pavasario javai 
č vasarojus) gana blogi, 
inkai norėtų steigt pie

ninę, bet, esant blogam su- 
sisiekitnui, tas kol kas ne
įvykdoma, nepaisant, kad a- 
pvlinkėj daug \yra pieno ir 
pieninė galėtų gerai laikytis.

ANYKŠČIAI, Utenos- ap, 
^tj^os B’B.'PaŠvintupiot ai- 

mo rastas svirne pasikoręs iš 
po nakties pil. A. Bylevičius 
60 m. amžiaus. Pasikorimo 
priežastis nežinoma.

— Mūsų apylinkėj dėl šla
pio rudens rugių mažai kas i- 
sėjo, o įsėti daug blogesni už 
praeitų metų. Vasarojus.pu
sėtinas. Pievos šiemet žėlė ir 
dabar, pasitaikius gražiam 
orui, valomos.

Suomių ministerių kabine
tas nutarė atlyginti 25,050 
suomių markių Lietuvos pi
liečiui Platonui Jankauskui 
už nuostolius 1918 m. Jis 
kviečiamas pats arba per Įga
liotini atsiimti pinigus iš suo
mių valstybės iždo.

/
Lietuvos sutartis su Ame

rikos Jungtinėmis Valstybė
mis apie nusikaltėlių išdavi
mą registruota Tautų Sąjun
gos sekretoriate.

Dr. Matthias Nicoll, Jr., 
New York’o Valstybės Svei
katos Viršininkas, davė se
kančius patarimus kaslink 
naminės aptiekos.

Dr. Nicoll pirmiausia pa
taria šeimininkei peržiūrėti 
visus Surinktuosius vaistus 
ir tuoj išmesti visus nereika
lingus vaistus. Paprastai 
vaistai labai greitai susi
krauna. Kuomet apsergame 
ir kreipiamės prie gydytojo 
jis. užsako mums kokius nors 
vaistus. Kad nors ir užbai- v’(4on patartina i 
giame tuos vaistus bet bon- sodas,
kute arba baksuką neišmeta
me, laikome, tikėdami, 1.....
jeigu ta liga vęl .atsikartotų 
galėsime patys išsigydyti, 
kad ta pačia liga antrą sykį 
pas gydytoją nereikės eiti. 
Klaidinga yra taip daryti, 
nes turime suprasti, kad-tik 
gydytojas žino ką daryti 
žmogui apsirgus.

- “Kaikurie daiktai,” sako 
Dr. Nicoll, “privalo būti 
kiekvie name name. Kaip tai 
—sugeriamoji vata, ir paklo
tas medinių krapštukų dan
tims krapštyti. Iš tų dviejų 
galima padaryti mažus vati- 
mūs^epetukus. Reikia pa
imti krapštuką ir ant vieno 
galo apvynioti truputį vatos. 
Toki šepetukai vartojami te
pant įvairius vaistus, juos 
tuoj po vartojimo galima nu
mesti. Reikia irgi turėti va
tinių liandažų. vieno arba 
dviejų colių platumo, “žino 
oxide” limpančių plėstrų, 
įlenkiu jardų ilgumo ir vie
no ir pusės colių platumo, ir 
gazinio audeklo. Visus rei
kia lakyti užlipdytus.

Pudruotas “zinc Stearate” 
vartojamas visoki<*ms odos 
suerzinimams ir nudegi- 

į mams. Reikia visuomet tu
rėti iodo (jodine), kuris var
tojamas aptepimui mažų 
žaizdų, sutinimų ir nikstelė- 
jimų. Visuomet reikia su 
vata dėti ant žaizdos ir nie
kuomet nepilti. Jodas yra 
nuodingas, ir reikia atsaZ 
giai laikyti ypatingoj bonku- 
tėj arba ypatingoj vietoj ir

mui, įmerkiant vatos i skys
timą ir dedant ant žaizdos.

Salietra (s\veet spirite of 
niter) sumažina karšti. Rei
kia duoti 15 lašukų vandeny
je kas dviejoms arba Trims 
valandoms, bet geriausia 
šaukti gydytoją kuomet 
karštis pasirodo.

Dėl tolesnių informacijų 
reikia kreiptis prie gydyto jo. 
Jis geriausia supranta tave 
irvo šeimynos reikalavimus. 
Su namine aptieka reikia at
siminti du dalyku, tai yra, 
kiekvieną bonkutę ir baksu- 
ką užvardinti arba kaip nors 
pažymėti, ir nei vieną neim
ti i rankas pakol neperskai
tysi kas ant viršaus yra už- 
fašyta. Sekant tuos patari
mus išvengsi visus nelaimin
gus atsitikimus. (F. L. I. S.)

T Kauną atvažiavo švedų 
teisių profesorius Brusovi- 
cas. Jis susipažįsta su Lie
tuvos valstybės tvarka ir 
konstitucija. Rudenį prof. 
Brusovicas laikys Švedijoj 
paskaitas apie Pabaltos val- 
stvbiu sutvarkymą.

PLEIKIAI, Tv^rų valse. 
Iš 4 j 5 d. liepos nusišovė at
sargos Įeit. Liudas f)am- 
brauskas. Prieš nusišausiant 
parašė motinai laišką, nuro
dydamas įvairias gyvenimo 
sunkumo pr i ežast i s.

z ■■ ■ ■■ ■■

VARNIAI. Liepos 9 d. 
Varniuose per turgų pasiro
dė platinimas netikri; penk
linių monetų, padirbtų iš alu- 
minigtts. Didumas lygus tik-

t* 4fr. J» 4
k »»

Indijonai priima baltų vaikų į išsūniūs. Vaikas yra Oosmo- 
politan laikraščio redaktoriaus sūnus. Jam vardas duotas ‘ ‘ On- 
istah-Poka,” tai yra vaikiukas-veršiukas. Vaikas yra 11 m. 
amžiaus. *
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Neapleiskite Savo 
Kūdikių

Svarbiausia priežastis jpenkos vaikų sveikatos y- 
ra netikęs ir neganėtinas maistas. Kada kūdikis 
mažas, jis prižiūrimas, dažnai sveriamas ir aty- 
džiai dabojamas. Bet paaugus, tėvai jį apleidžia. 
O turėtų daboti ir atydžiai prižiūrėti, kaip kūdikį.

-Daktarai, darydami bandymus, rado kad konden
suotas pienas yra vertės maistas būdavojimui vai
ku sveikatos.

Yra daug įvairiu būdu, kuriais 
galite vartoti Standard ar 

Challenge Condensed Pieną,. Kur 
tik reikia pieno ir cukraus sykiu, 
vartokite ten tų rūšių pienų. Duo
kite jį vaikams ir šeimynai dary
damos keiksus, kepsnius, pudin
gus, sosus, košeles, pasigardžia
vimus ir kitaip. Vaikams duoki
te taip kaip jie mėgsta. Vartoki
te kavoje, koko ar šokolade. Lai
kykite ant ledo blešinukę visados.

r
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RODYKLĖ No. 42

DYKAI
Taupydami leibelius blešinių gaunate brangių 
dovanų. Kiekvienas leibelis turi didelę vertę. 
Ant paveikslo čia matote gražų ir naudingų 

šaukštukų. Galit gaut už 
20 leibelių.Pradėkit tau
pyt šiandien ir neškit 
leibeLus į arčiausių 
vaną* krautuvę/ 
adresus žemiau. , 
rėkite ten išstatytų 

'delį pasirinkimų įvairių 
dovanų. Rasit daug nau
dingų namams dalykų.

Kepant pyragaičius su sviestu reikia 
turėti j»>čią i:e|>erknrštą. Pyragai t>e 
sviesto reikalauju greito karšto Įiečlnus. 
Kepant pyrag-iičius |s*člus turi Imti už- 
šildytas greitai prie vidutiniškos tem- 
ĮH'raturos. jai niolnsai nandojamn. |>y- 
mgni iškeps <’ar greičiau.

Kad nepaj::o<lą obuoliai pjaustant, 
naudok sidabrini |>ellj.

Perspaudu- lemeną ar orantR) tuoj 
nuvalyk spitu-tiivą. Tas Išvengs nerei
kalingo truso vėlinu.

Stoikų mazgotė reiklu išskalbi karš
toj sodos solhieljoj Ir išplaut karštame 
vandenyj jw> kiekvieno naudojimo.

žemuogių gėrimą pnsluinlnk dnptlnnt 
blskj vynuogių skystimo, kanono skyn
imo Ir arbatos.

|H>dnnt J stiklus. rhnbarhų'^lJtatjok 
liek pat Ir miknius Hr visai mažai van
denio. .1) taipgi galima sudėti nevirti) 
"r n<*sid<llnti).

spalva pilkesnė ir

> t I

1

Naminiai Pasigelbėjimai
Kultas šilkas ir satinas geriau Išsilai

kys jei suvyniosi juos j ^nC-lyntj jMipierJ 
išvengi m u i pa geltona vinto.

Saugus įimtas laikys nuodus nuo pa
naudojimo vietoj va'isti; įkišant spilku- 
ty ar fonografo adatij iš vidaus arba 
apačios korko kad sntaigalis išlystu iier 
virŠŲ.

Baltą milinę kepurę galinta Išvalyt 
padarius iš nrrotv root ir magnesla k<>\ 
šę. sumaišant su šaltu vandenin Ir už- \ 
tepant ant kejiurės ar skrybėlės. T*'sk 
visai išdžiūti, tada nutrink.

Skalbiant šviesiai gelsvas langines 
krakmolu reikia nudažyt arbata arba 
kava.

Sidabrini krepšelį pamerk nmslionko- 
se įh'i- naktį, rytą nuplauk drungname 
vandenyj ir nušluostyk sausai minkštu 
skaruliu, ir išrodys gnužns.

Nudegus pirštą. uždqk ant tos vietos 
tuoj miltų ir skausmo*nejausi. Miltai 
apsaugo skausmą nuo šalto oro.

Tauki) plėnims galima nuimt nito vil
nonio patiesalo trinant tvirtai su kio- 
forme padažytu skaruliu.

Grožės Patarimai
Itmige (veido dažai) galima pirkti 

dviejos.' fortuose, pudrą ir kietą. .lą 
iiiHidoti reikia prie šviesos. Ir reikia už
dėt biskj pudros ant tą vietą pirm te
pant. Konge reikia naudot labai ma
žai. J langelis mėgštiKimmlot biskį ■*ol<l 
< reain ant mlos pirm rotigv «epant. įtei
kia žiūrėti ją pasirenkant, nes Ji ski
riasi ir pritaikoma prie natūralus spal
vos. Visi aiisldažymul reiklu pirma nu
valyt natuhmjiit roki ensint. Garo mau
dymas yTii gerai. n<*s visai atidaro >m!os 
skylutes. .Geriausia (msltnrt su vaisti
ninku apie tai kuri rauge geriausia 
Jums.

Ypatiška Sveikata
Vanduo yra vienas iš svarbiausią da

lyką duodančią žmogui sveikatą, žmo
gaus kūnas susidmla iš 7<> nu«»š. svorio 
vandens. Reikia kasdien sunaudoti 
l>cnt šešis stiklus vandenio. Tas nerrfS- 
fcln knd tnl turi Imti grynas vanduo, ga
ilina sunaudot arbatos, kavos Ir sodų 
pavidale. Faktas yra kad skystimai Iš
eina plrmlnu Iš vidin^lą negu tirštimai. 
Gvriansln yra gerti vandeni pirmiausia 
Iš ryto Ir pnskiatisin vakare. Ihtktantl 
pataria išgert šalto varnietis stiklą tik 
atsikėlus, ir tiek imt vakare šilto einant 
gulti. Tas pagelbėk užallkyt kūno si
stemą geroje švaria padėtyj;

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Jei Kims relknllnzl |>u«alelinl Ir >ėk ritelės. ar putrinė*, prabėkite

šiandien laupyti leibpitua Ktnndanl Ir Chaliengo Pieno įleiei Jų brangią pre
mijų apnrt gavimo zerlęnslo plono Ir c tikram*. Būtinai nUoiklt pa* naro gro- 
sernlnkų ir paprafiykit to gero pieno. V Ui groųerntakal parduoda JJ. ' z
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Mūsų Boston’o Premijų Krautuv& Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq. 

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS 
FALE RIVER, MASS.

14—3rd Street, arti Bedford St. 
NRW HAVEN, CONN.

105 Temple Street, arti Crown Street 
brhmubpob'U conn.

105 Congreas Street, arti Mala Street 
PROVIDBNCH, R. I.

49 Abom Street, arti IVashfngton St.

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- i 
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t t, o be 
to. dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslų. • |

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, j 
gauna priedo įdomių 160 pusi, knygų “špionažo paslap- Į 
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- j 
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam penkias naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam t 
už juos preųmneratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metam* 13 litų, pusei j 

metų 7 lt 50e. ir trims mėnesiams 3 lt T5c. Užsieny dvi- į 
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- | 
tuvoje.

“TRIMITO” adresas: Kaunas, LaMa Alėja, 96II*. j 
MeeoeeeeeeoeeeeeeMmeeMeMMeųeeeMaaeMeeOTMM*
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Streikas ir boikotas

PRENUMERATOS KAINA
Metams........ r................................
Bosten’e Ir apylinkėse ...............
Užsieny...........................................

gia, kad mūsų balsas visai 
ateičiaijautilo. Teisingas li
kimas sudarys aplinkybes ir 

. mes vėl naujai prabilsim.’ 
“Lauksim to teisingojo li

kimo.” i

Tai mat kokie slapukai sto
vi dabar Lietuvos vyriausy
bės priešakyje. .Pas juos 
slapta diplomatija, nors kol 
valdžioj nebuvo, jie dėjosi 
baisiais slaptosios diplomati
jos priešininkais.

(THB W0RKIR)

Published every TUKSDAY and B’RIDAYi 
—-------by------ ■----

JOSKPH’S LTTHUANIAN B. Or ABSOCIATION OF LABOS
second-class matter Sept 12.1915 at the post afflce »t Boston, Mąss. 

nnAtr the Xct Qf MUVM A iaw*

for muiline at spėriai rate of-pastoge pwrf<5e4 for in Sertfcn 1108 
▲et of October 8, 1917, aathorized oa July 12, 1918"

SUBSCRIPTION KATES:
................................  $4-50
and suburbs .......................$4.50
countries yearly............... $5.50

‘DARBININKAS”
tray South Boston, Mąss.
Telephone South Bostoa-0620 \

fcer metas išmoka net $30,000,000.7 Tie miMjto&i
tenka visiškai už dyką, be jokio ja prisidėjimo

prie ąag&ų gamybos.
. JĮ&riHninkai stovi už tai, kad Anglijos kasyklas paimtu 

valdžią 1savo rankas ir tada nereikštų mokėti raudos didikams. 
Tękiame atsitikme angliakasių algos galėtų būt didesnės. Tei
sybė .padalinus sakytus trisdešimt milijonų dolerių tarpe ang- 
lįakasių, jie ne po daug tegautų — gal padidėtų po porų šimtų 
dpleHg per metus. Medžiaginiu žvilgsniu du šimtu dolerių dar- 
bnainkants be abejonės raiškia. Bet svarbiausia tai prasišalin
tų šmulių erzmimasis.iš fakte, kad niekadarbiąi didikai negaus 
uždyką cfidžių pinigų.
- Taip dalykams esant Anglijos angliakasiai ras karštos pa
ramos Amerikos darbininkų tarpe.

BESIŽVALGANT

viai imcsielenai, išsibarstę i 
įvairias partijas, negalėjo 
daug balsų duoti socialdemo
kratams, federantams ar bol
ševikams. Iš to matome, kad 
ne vienas tūkstantis ūkinin
kų balsavo ir už socialdemo
kratus. Socialdemokratai, 
galima sakyti, dabar valdžioj 
vadovauja. Dėl to paliuosuo- 
jami nuo bausmės bolševikai, 
dėl to papūtė nauji vėjai, ir 
mes gauname pasiklausyti 
rusiškai dainuojamo interna
cionalo. Bet ar bus tinka
mai rūpinami žemės ūkio ir 
ūkininkų reikalai, — labui ir 
labai abejojame?’

Streikas ir boikotas yra įrankiai kokiam nors tikslui at- 
ti.
Nėra Amerikoj lietuvio, kurs nežinotų kas streikas yra ir 

kaip jis dažnai darbininkų vartojamas savo būviui pagerinti 
gly Su boikotu mes nesame taip susipažinę. Boikoto yra daug re- 
Bč čiau tepasigaunama, negu streiko. Su boikotu amerikiečiai gal 
i--, labiausia susipažinę nuo kartais perdidelio kokių nors daiktų 

pabrangimo. Kartais kiaušiniai pabrangsta ir gaspadinės ta- 
By da sujunda ir užboikotuoja kiaušinius, tai yra nustoja jų pirk- 

tį tol, kol atpigs. Panašiai boikotuoti galima bile ką ir bile 
B' kokiems tikslams. Antai indėnai ir kyniečiai dažnai pasigau- 
iL na boikoto prieš europiečius. Užboikotuoja viską, kas iš Eu- 

ropos atgabenama, kad išsireikalauti arba apginti kokius nors 
savo reikalus. Indijoj yra partija kovojanti už Indijos visišką 

fe- neprigulmybę nuo Anglijos. Kovojant už neprigulmybę indė- 
L nai kartais paskelbia boikotą visoms iš Anglijos atgabentoms 

prekėms.
v? Aišku, kad kaip streiku taip ir boikotu galima pasiekti 
tikslo. Žinoma, pasiseka tada, kada streikas ir boikotas pavyks

ią ta įvykinti.

N . Aišku, kad streiką užvesti daug lengvinų, negu boikotą. 
§- JE>irmame atsitikime turi reikalą su suorganizuotais arba jei ir 

neorganizuotais, tai bent vienos klesos žmonėmis. Kas kita 
yra su boikotu, šimto procentų streiką iškelti šiais laikais ci- 
vilizuotame krašte yra menkas “triksas,” bet šimto nuošimčių 

f; boikotą įvykinti būtų didelis “triksas.” Prie boikoto žmonės 
j- nepripratę ir paprastai prie boikoto kviečiama neorganizuota į- 

ėraiti minia.
>to galios išmėginimas dabar eina Meksikcg. 
katalikai negalėjo sukelti; Paskelbė genėrali

y, ~ Valdžiai yra mažas skirtumas ar generalis streikas ar ge- 
neralis boikotas. Vienas ar kitas, jei tik nusisenka, tai val- 
džia ir atsiduria prie sienos ir turi kapituliuoti, arba nusileisti. 
Generalis boikotas arba generalis streikas lygiai pražūtingas 
baltai, raudonai ar kitokiai valdžiai Kaip generlio streiko, 
taip ir generalio boikoto griebiamasi tik kraštutiniame atsiti
kime ir tik atkaklios valdžios daleidžia dalykus prie tokio sto
vio, kad priseina griebtis vieno ar kito ginklo. Yra tiesiog 
patžudystė varyti dalykus iki tokio laipsnio kad iššaukiama iš 
tam tikrų visuomenės sluogsnių generalis boikotas arba gene
ralis streikas.

Streikas senai yra pripažintas, kad tai abiem pusėm aštrus 
ginklas — jis kerta priešininkams, bet nepalieka nepažeidęs nei 
Vartojančio tą ginklą. Boikotas tuo žvilgsniu dar keblesnis 
ginklas. Savieji čia turi dažnai tiek nukentėti, kiek ir prieši- 

į Trinkai. Meksikoj pavyzdžiui katalikai raginam pirktis tik to 
be ko negalima gyvasties užlaikyti. Aišku, kad jei žmonės 

į mažina pirkimus, tai nukenčia ir katalikai biznieriai, čia iš 
a dalės šiek tiek pataisoma bizniuojant vien su katalikais biz

nieriais. Bet toli gražu visų keblumų tuomi neapeisi.

Taigi kad iš vienos pusės boikotu perdaug savųjų nepažei. 
dus ir iš kitos pusės, kad kuolabiausia priešininkui opiausion 
pusėn tvojus reikia atsargaus dalyko suplenavimo ir gabios pro
pagandos.
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Darbininkų atstovai iš Anglijos
Anglijos angliakasių unija atsiuntė į Suv. Valstijas dele

gacijų supažindinti šios šalies darbininkiją su Anglijos anglia- 
kasių streiko padėtimi ir parinkti aukų kovojantiems angliaka- 
ižams už būvio pagerinimą.

^*5. Anglios angliakasiai streikuoja nuo gegužio 1 d. š. m. Nors 
y. streikuojančių darbininkų padėtis yra labai sunki, nors Ang- 
p Kja dėl streiko kenčia, gabenasi anglių iš kitų kraštų, bet strei- 

nebaigiama. Ateina žiema, anglių dar labiau prireiks,' o 
fe |ad streikas pasibaigtų iki atšals, galimybės nesimato, 
aky P w». .   ._ j _____________ . - -
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Yra galima ir darbininkams su savo reikalavimais ir griež- 
pereiti ribas. Kartais ir darbininkai gali pasirodyti 

f Anglijos angliakasiai tokie nėra. Jų algos buvo
pmnkos ir dar tas pačias norėta apkarpyti ir darbo valandas no- 

į $tma pailginti.

, Anglijos angliakasyklų kompanijų teipgi 
R-č IL Anglijos anglių kasyklos yra ypatingoje padėtyj 
i — įtasyklos yra didikų, kunigaikščių valdomose ženiėše

kaltin 
ėtyje. ^TJen 
1,2 j irkina-

1 ponijos kasyklas randavoja. Kompanijos per metus kasyklų 
> «avininirfun< išmoka milžiniškas randas. Yra aprokuota, kad 
iį ^asyklų kompanijos didikams ir JranigaiHčUHM ui randavo^ 
Į®'"v/*
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DVASINIS LIETUVOS 
SKURDAS

Mes amerikiečiai padejuo
jame, kad mūsų dvasinis bei 
kultūrinis gyvenimas silpnas 
tėra. Kartu tikime,1 kad Lie
tuvoje tas viskas kitaip sto
vi. Žinoma, ten tas stovi ge
riau, bet ir jie toje srityje 
nusiskundžia.

Štai Kauno “Lietuvyje,” 
tautininkų organe randame 
šitokių nusiskundimų:

“Imsiu pav. Žemaičius. 
Didesnės nešvaros ir nekul
tūringumo, turi būti, nieka
me pasauly neužtiksi, kaip 
Žemaičiuose. O dėl ko jie to
kie? — Dėl fo, kad tamsūs. 
Juk tamsus žmogus mažai 
kuo tesiskiria nuo gyvulio, 
(lyvulys .nežino nei dvasinio 
bendravimo, nei meno, nei ki
tą kultūros dalykų. Jis, ga
lą gale, pasitenkina tvartu. 
Tamsus žmogus netoli nuo tu 
reikalvimą tėra nužengęs, 
niekas jam daugiau ir teni- 
PH

“Tačiau provincija turi 
šviesuoliij ir apsitrynusių 
žmonių, kurie puikiai su
pranta kultūros reikalą ir jos 
reikšmę. Reikia pasakyti, 
kad ir šitie žmonės yra apsi
leidę, apskųrdę, užmigę. Pro
vincija buvo gana judri ]>er 
rinkimus. Dabar tylu, jei no
ri, galvą Į sieną duok!
“Šitokiais negražiais bruo

žais te]xlamas provincijos 
šviesuomenę, turiu galvoje 
jos sustinginui, suriigimą, 
apsileidimą literatūros—me
no dalykuose. Laikraščių ji 
neskaito, meno literatūros ir
gi neskaito (visai neskaito), 
šiek tiek tiktai domisi ‘poli
tika,’ nes nuo jos pareina 
karjera....

“Štai imsiu provincijos 
centrą — Žemaičių sostinę 
Telšius, pradėjusius atgyti, 
kultūrėti ir judrėti. Pavyz
džiui, toks atsitikimas. Visą 
pirmąją liepos mėn. pusę 
kasdien lankau visus Telšių 
knygynus, ieškodamas ‘Pra
dų ir žygių,’ ‘Mokyklos ir 
gyvenimo’ ir kitų nesenai iš 
spaudos išėjusių, bet inteli
gentui labai svarbių, raštų. 
Jų nėra. Jų nė nebus. Kny
gynai atsisako jų pai*sisiųs- 
dinti, sako, vis tiek jų niekas 
nepirks... Knygynus iš dalies 
pateisinu: be reikalo neverta 
apsunkinti mūsų taip ‘pro
tingai’ tvarkomų su Telšiais 
susisiekimo priemonių. Ant
ra, pasakysiu — neturim i- 
deališko knygyno, kuris 
stengtųsi ne tik biznį varyti, 
bet drauge knygas skleisti, 
aptarnauti judresniuosius in

vo menp jr Jitei^tfiros gy^e 
nimu domėjimąsi. Gaila, ne 
turim žmogaus, netnrim 
draugiją kvsiiioa griėtaine

laikyti savais. Dabar visi su 
dūšia ir kūnu parsidavę biz
niui, užmiršę tąutos ir vals
tybės gyvatos tvirtinimą, ap
snūdę pasenę!

“Imu antrą pavyzdi. Tel
šiai sujungti su Šiauliais ge
ležinkeliu. Rodos supranta
me, kad patogesnio susisieki
mo negali būti! Tai begali
nis krašto laimėjimas! Pato
gus ir greitas susisiekimas 
yra didžiausias kultūros 
veiksnys! Bet mes... dievaž 
dėl ko tuo traukiniu, tuo pa
togumu nesinaudojamo! — 
Paštų kartkartėmis tebeve- 
žioja kalamaškoj per Sėdą. 
Tirkšlius, Mažeikius... Sakau 
— kartkartėmis, nes paštas j 
Telšius ateina ne kiekvieną 
dieną ir ne taip jau spėriai. 
Pav., penktadienio laikraš
čius gauname antradieny... 
tiražu! Va ir kultūringa! O 
traukinys tų pačių dieną 
ateina, bet juo, dėl kokių tai 
kontraktų su pašto veižoto- 
ju, niekas nesinaudoja, nors 
visuomenės reikalas labai 
nukenčia*!? mūsų paštų stato 
į be galo juokingų padėtį!

“Be to, rodos, ir policija 
‘negalinti’ traukiniu naudo
tis, ir užuot areštuotus ketu
rias valandas vežus vagone, 
turi arkliais vežti į Šiaulius 
‘šalia bėgių...’ ”

Taigi vaizdas nekoks.

v •

REIŠKIA NEPASITENKI
NIMĄ

Lietuvos Ūkininkų Parti
ja buvusi opozicijoj prieš 
krikščionių demokratų val
džią ir rėmusi dabartinę liau
dininkų ir socijaldemokratų 
valdžią, ėmė rodyti pastaro-l Jau buvo “Darbininke” 
sios darbams nepasitenkini-Iminėta, kad Lietuvos naujoji 
mą. Savo laikraštyje “Ūki-1 vyriausybe beatsteigdama vi- 
ninkų Balsas” šitaip prabi-lsokias laisves ėmė laikraščius 
lo: j konfiskuoti. Pačioj pradžioj

savo viešpatavimo konfiska
vo keletą leidinių, kairiųjų 
[išleistų, o dabar konfiskavo 
katalikų “Šaltinį.” Kaulio 
“Rytas” apie tą nukentėjtį
sį laikraštį štai ką parašė:

“Naujų valdovą konfis
kuotas ‘šaltinis’ (No. 20 iš 
liepos mėn. 2L d.) eina iš 

r Mariampolūs, kas savaite 
kartą; turi visada gražių 
skaitymų ir vaizdelių ir ka
talikiškajai bei 1 ūietuvą my- 
linčiajai mūsų kaimo visuo
menei ypač labai tinka. Me
tams kainuoja 12 litų, vie
nam mėnesiui 1 lt. Adminis
tracijos adresas: Vytauto gt. 
19, Maįciampolė.

“ ‘Šaltinis pirmą kart pra
dėjo eiti 1906 metais Seinuo
se, kurie <tebar lenkų oku
puoti, savaitraštis. LigūlįĮ-? 
džiojo karo ‘Šaltinis’ buvo 
populariausias, labiausiai

APIE NUKENTĖJUSI 
“ŠALTINĮ”

J au buvo
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LIETUVIŲ LAIKRAŠČIO 
ŽLUGIMAS

Klaipėdoj ėjo lietuvių lai
kraštis vardu “Klaipėdos Ži
nios. ” Kaip tik Lietuvoj 
naujai valdžiai atsidarė du
rys, tai “Klaipėdos Žinios” 
sustojo. Kaikurie mato ta
me ypatingą supuolimą.Kau- 
no “Lietuvis” rašo šitaip:

“Labai ir labai gaila, kad 
vyriausybė dar ligšiol viešai 
nepaskelbė, kokia kaina 
Klaųjėdos krašto lietuvių di
džiausius priešus ji j>adarė 
savo draugais. Ši }>aslaptis 
ir duoda gandams pamato, 
kad ‘Klaipėdos Žinių’ mirtis 
yra tos kompensacijos daly
tė, ąrba bent negeistinas ak
muo, kuris šalinamas nuo ta
ko. valančio prie dviejų ‘da
bartinių draugų dirbtinio 
draugiškumo.’

“Pagyvensim — pamaty
sim. Faktas įvykęs.—‘Klaip. 
Žin.’ buvo, kovojo ir šiandien 
jų nėra. Iš atsisveikinimo 
nematyti, kad jos sustojo pa
čios savais norais, kad joms 
nusib<xk> valstybinis darbas. 
Užuot sustojusios jos turėjo 
tapti nuolatiniu dienraščiu, 
nes jos visai teisingai alsi-

X

I

“Naujoji valdžia, socialde-| 
mokratų spiriama, išleido I 
amnestijos Įstatymą, kuris j 
paliuosuoja nuo teismo iri 
bausmės visus bolševikus. I 
Pasiremiant šiuo amnestijos I 
įstatymu šio mėnesio gale Į 
bus paleisti iš kalėjimų apie I 
šimtų bolševikų. Bolševikai, I 
paprastai, sodinami Į kalėji- Į 
mą už kurstymų sukilti, nu-1 
vesti esamąją valdžių ir įves- Į 
ti sovietų valdžių kokia yra Į 
Rusijoj, už platinimų holše- Į 
vikiškų atsišaukimų, už lai
kymą ir nešiojimą ginklų. I 
Dabar šitie ponai bus iš ka
lėjimų paleisti. Kad atsidė
koti už tokią malonę jie išė- Į 
ję į laisvę su dviguba ener-1 
gija tęs savo pradėtąjį kurs- Į 
tymo ir ardymo darbų. I

“Jau dabar girdime nusi-| 
skundimų, kad darbininkai I 
nebenori dirbti, ko tai žvil- 
gosi, ko tai laukia. Jau kar
tais girdime dainuojant ru
siškai internacionalą.
“Visa tai rodo, kad-su nau

ja valdžia papūtė nauji vė
jai: pakėlė galvas visokio 
plauko bolševikai ir bolševi- 
kėliai ir stengiasi drumsti 
kiek tik Įmanydami, nors 
dauguma gyventojų ir net 
patys darbininkai šnairomis 
į juos žiūri, nes jaučia, kad 
tų kurstytojų judrumas daž
niausiai priklauso nuo to. 
kiek jie gauna iš Maskvos at
lyginimo.

“šio mėnesio galo paleis
tieji iš kalėjimų kurstytoji] Į 
skaičių padidins keliomis de
šimtimis, o gal ir visu šimtu 
agitatorių. Ką darys naujo
ji valdžia, kai tie internacio- i 
nalo garbintojai susiorgani-j 
zavę sudarys pavojų mūsų 
valstybei, — tuo tarpu dar 
nežinome. Bet jau dabar drą- j 
šiai ir neabejodami galime 
pasakyti, kad amnestuojami’ 
bolševikai žymiai sustiprins1 
tvarkos ramybės ardytojų ei
les. O kiekviena netvarka, 
kiekviena suirutė ar pertvar
ka blogiausiai atsiliepia į ū- 
kininką. Kiekvienas sąmo
ningas ūkininkas yra ir bus 
didžiausias ramios ir pasto
vios tvarkos šalininkas.

“Renkant šį Seimų už so
cialdemokratus, federantus 
ir bolševikus paduota dau
giau kaip pustrečio šimto

mylimą^ skaitomas ir išsi
platinęs laikraštis Jisai tu
rėjo virš 15,000 ėmėjų ir lei- ’ 
dėjams davė pelno. Ligi šiol, 
rodos, nesame turėję laikra
ščio su tokiu tiražu. Didžiau
sias jo tikslas buvo kovu su 
carizmu ir lietuvių tautinės 
sąmonės stiprinimas.

“Savo skaitytojams davė 
priedų: 1) ‘šaltinėlį,’ skiria
mų vaikams, 2) ‘Vainikėlį’— 
paaugusiems ir'3) ‘Artojų’ 
— ūkininkams.

“Jisai savo tikslų atsiekė. 
Rusu carizmas parblokštas, 
Lietuva laisva ir nepriklau
soma.

I

“Didžiojo karo metu kurį 
laiką ėjo iš Vilniaus. Dabar 
ano ‘Šaltinio’ {laibą tęsia 
Alariampolė je leidžiamas tuo 
pat vardu laikraštis šiomis 
dienomis štai priėmęs naujų 
‘kovos krikštų.’ Įteikia pa
sakyti, kad ir rusu valdžia ei. 
mintį Seinuose ‘šaltini’ nuo
lat bausdavo ir dažnai kon
fiskuodavo, v jisai tiesa jai 
akysna bėrė ir gana. Naujas 
‘šaltinis,’ matyti, drąsiai 
taip pat kovos už tiesą, ne
žiūrint pastangų tą jo darbų 
trukdyti.”

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems ger^ raštų mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmą ir 
antrą tomą

APMĄSTYMAI

visiems metams ir šventėms
Dydis 5X7|£ colią, aailiais kietais - 
•darais, po 500 su viršų  tu puslap1, 
da aiški Tikrai naudiag' 
ypač dievotiem žznon&m.

A Išpirklte -pašte.
'Order” ir Shjskite: 4

* * Darbininkas’ *
966 W. Broadvray, So. BostoD,

FEDERACIJOS XVI-JO KONGRESO, L. D. K. S. XI-JL 
IR LIETUVOS VYČIŲ XIV-JO, SEIMU PR06RAM0 

INFORMACIJOS ‘
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me to, kq reilcalarija teisin
gas teisin ^umąsir žna^išku- 

msKTegu prietainaaidžiaa-

1- ■ i--V

nėra. ly ic^tėlčnai ne 
lietuviai už Keinvįškbs sąra- 
šus toebalsKVoA o vien lietu-

Minėtų organizacijų seimai, šįmet įvyksta rugpiūčio 24, 25 
ir 26 dd. šv. Jurgio parap. naujos mokyklos Auditorium, Water- 
bury, Connecticut.

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

2. Trečiadieny rugp. 25 d. 9 vai. ryte, pontifikali 
Mišias laikys Jo Ekscelencija Arkivyskupas Jurgis Mat 
čius, pamokslą sakys gerb. kun. Prof. Dr. Pranas Bučys. 
lyvaus Jo Eksc. Hartfordo vyskupas Jonas Nilan, D. D. 1 
šv. Mišių Seimų dalyviai “in corpore” priims šv. Komi 
Lygiai 8:15 vai. vakale L. Vyčių 7-tos kp. skaitlingas (70 
nu) choras, stato scenoje dviejų aktų muzikalį kurinį “Į . 
VYNĮ*;.” žodžiai L. šimučio, muzika A. Aleksio. Solistams ir 
chorui akompanuos Di Vito orkestrą.

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

i 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 Lfut- 

Įkiutę, 129 Cfongress Avenue.
Muzikai bei dainininkai pasiryžę seimuose dalyvauti, nuo- 

| širdžiai yra kviečiami savo talentais papuošti mūsų vakarų (pir- 
. šiame reikale meldžiame adreuuo-

Visus laiškus ir telegramas Seimams reikia siųsti: 46 Oon- 
grm Aven OareofRev. J. Valantiejus, Vaterbury, Conn.
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~ • V .4. .

šv.

feM? •-•*■ ,*~£b *#

1



f 'V’

Neveikiamas ir stoka iniciaį-

no. Man 
lijp aš nu-

z •t

? ^u 'dirbti ir patys' pakeltrr
37 Hartford Avenue

190 Van Buren Street

9258 Oardoni Avenue

Federacijos klausimu

Kap. Amūndseno pasitikimas O šioj, Norvegijos sostinėj. Po kaire 
ant pečių per minią, v Kap. Amundsen yra šiaurės ašigalio tyrėjas.

I” _ . ..
platinimo laikraščio “Darbi- 
11 i nko. ” iVc tearkiet is

I ■

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

KUN. J. BAKŠYS
46 Congrese Avenne

KUN. G. M. ČESNA

90A Lawrence Street

t 
I
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Beveik nerasi inteligento 
arba šiek tiek apsiskaičiusio 
žmogaus, kuris nųtko nežino
tą apie tą garsų Europoje ir 
plačiam pasaulyje- vyrą — 
Joną Bosko. Jis gyveno tais 
laikais (1815-1888) kada itin 
vakarų Europoje siautė ko- 

. vos, vaidai, neapykanta, iš
tvirkimas ; kada įniršusios 
gyvenimo bangos, griovė ir 
ardė visa, kas tik buvo kil
nu, šventa, didinga. Liūdna 
ir tamsi buvo ateitis. Bet 
Dievo Apvaizda davė kun. 
Bosko, kuris supratęs tolai- 
kinio gyvenimo klaidas, ėmė
si darbo. J o darbo laukas — 
jaunimas. Kun. Bosko ėjo į 
patį vargingiausią, apleistą 
ir paniekintą darbo žmonių 
jaunimą, nes jis lengviausia 
paskęsta gyveninio purvuose. 
Jis jiems kūrė mokyklas, 
auklėjimo ir amatų įstaigas. 
Kad tas darbas eitų plačia 
vaga, įkūrė Sleziečių Kon
gregaciją. Kiekvienam dide
liam darbui igvvendinti rei- 
kia daug pajėgų, reikia pla
čios visuomenės pritarimo, 
paramos. Tat Įkūrė Salezie
čiams remti Draugiją ir ją 
pa vadi i įo ’ S a lez ieč iii Ben dra - 
darbių Sąjunga.

Saleziečiai per trumpą lai
ką plačiai išsiplėtojo. Šian
dien jie yra 49 šalyse ir turi 
apie 1000 institutų. Pernai 
skaitlinėse taip atrodė: 1 
kardinolas (tai buvo Kaljie- 
ras, šį pavasarį miręs, buvo 
pirmasis kun. Bosko misijo- 
iierius pietinėje Ameriko- 

vysku’7 arei vyskupų ir 
i. k unigąs. 2056

_ 1627 broliai. 'UžlaiL.. 
) oratorijų, 116 prieglaudų 
irtingiems moksleiviams 

amatininkams, 103 profe- 
.onalius institutus, kaip tai: 

siuvėjų, kurpių, stalių, kal
vių ir kitokių; 40 žemes ūkio 
mokyklų. 193 kolegijų, pensi- 
jonatus, bendrabučius, 280 
pradžios mokyklų, 119 gim
nazijų. 8 liciejus, 4 mokyto
jų seminarijas. 9 teknikos ir 
23 komercijos mokyklas ir 
101 namą kitokių įstaigų.

Lygiai tokiais pat pama
tais įkūrė Marijos Dukterų 
Draugiją kurios vadinamos 
“Sesutės Salezietės.'’ Jų 
toks pat skaičius kaip ir Sa
leziečių ii- tas pat tikslas.

.Jis tuo dar nepasitenkino.
/ Jo kilni širdis troško, kad ir 

( daugeliui laukinių žmonių 
švystelėtų saulutės spindu
liai. kad ir jiems būtų nuneš
ta išganingoji Naujiena-E- 
vangelija. 1875 metais iš
siuntė pirmąjį misijonierių 
būrelį susidedantį tik iš de
šimties žmonių. Dabar po 50 
metu nuo to atsitikimo, jau 
siunčiama 240 asmenų i visas 
pasaulio šalis. Dabar Misijų 
stočių yra 29, misijonierių 
abiejų lyčių; 1314, misijonie
rių įstaigų užlaikomų jauni
mui 1077. jų mokinių 112.- 
819.

Šiemet surengtoji Turine. 
Italijoj, Misijų paroda pra
lenkė visas kada nors buvu
sias pa rodąs ir pernykščių 
Vatikano parodą, ne tik eks
ponatų gausumu, bet pavyz
dinga tvarka ir retais ir 
brangiais rinkiniais. Ta iš
kalbinga paroda parodė pa- 
saulini, kiek daug yra pada
rę misi jonivriai, ne tik pel 
nydarni dangui sielas, bet

SALEZIEČIAI IR LIETUVIAI
" « .V J ,

tarnaudami mokslui, kultū
rai ir civilizacijai.

Daugeli/ misijonierių yra 
pasižymėję nepaprastu mok
slingumu. Jų tarpe rasi as
tronomų, geologų, filologų ir 
kit. Valdžios, pasauliniai u- 
niversitetai, teikia jiems do
vanai observatorijas ir kitus 
mokslui reikalingus įran
kius. Tik daugelis misijonie
rių yra labai kuklūs, jie ne
nori būti žinomi ^pasauliui, 
netrokšta pasaulinės garbės. 
Vienas man pažįstamas mi- 
sijonierius Crespi po vienu 
mokslišku veikalu, kad ir 
verčiamas nepadėjo savo pa
vardės.

i Matote kaip Saleziečių or
ganizacija yra įsišakojus: ji 
apima visas sritis gyvenimui 
reikalingas. Todėl jie yra vi
sur labai pageidaujami. Ga
lima numanyti, koks turėjo 
būti didelis Saleziečių Kon
gregacijos Įkūrėjas. Tiek 
daug kliūčių, net nuo artimų 
žmonių, bet jis jas nugalėjo 
ir sukūrė gana tobulą orga
nizaciją. Jis tikrai buvo.žy
mus kunigas, savo rūšies po
litikas, gilus pedagogas — 
auklėtojas, naujųjų laikų 
šventasis.

Tenka apgailėti, kad dar 
Lietuvoje mes neturime Sa
leziečių. O jie šiais laikais* 
būtų labai ir labai naudingi 
Lietuvai. Nes išmokydama 
jaunuolius amato, duotų 
jiems į raukas duonos kąsnį 
ir padarytų laimingais, o vėl 
sayo stebėtina auklėjimo si- 

/stenla paskatintu kitus uo- 
-■“■L-. •• • > ‘JTVi- 1 #

nių” Nr. ir jau atiduoti 
spaudai. (Reikia tikėtis, kad 
įsigijus Centralinei Salezie
čių spaustuvei Turine lietu
viškąjį raidyną, greit pasiro
dys spaudoje). Tie spauzdi- 
iiiai bus veltui siuntinėjami 
pageidaujantiems. Taip pat 
verčiama ir rašoma knygos. 
Paveikslėliai lietuviškais pa
rašais jau yra išėję iš spau
dos#

Tu Saleziečiams, Salezie
čiai Lietuvai, Lietuva gi 
Kristui.

Visais reikalais ar siun
čiant aukas, rašyti šiuo adre
su: Lietuvių Saleziečių Rei
kalų Vedėjui, kun. A. Skei
viui . I’ollegio . Manfredini, 
Estė (Padova), Italia.

Este,
1926. VII. 27.

dorovę, mokslingumą ir ne
vienas trūnijantis talentas 
sužibėtų ant Lietuvos padan
gės. .. Tai]>, saleziečių Lie
tuvoje nėra, bet yra lietuvių 
saleziečių užsienyje, Italijo
je, kurie dideliais žingsniais 
varo paruošiamąjį darbą ir 
uoliai ruošiasi į Lietuvą 
apaštalauti. Lietuvių Sale
ziečių yra trys kunigai ir vie
nas misijonierius Ameriko
je; vienas studentas ir peii- 
<i baigusieji naujokyną klie
rikai; 2 naujokai; 6 šaunūs 
amatininkai; 8 moksleiviai. 
Be to šį rudenį dar didelis 
mrys žada atvykti amatų ir 
jeiidrojo mokslo mokytis.

Dabar reiktų daugiau vi
suomenei sukrusti ir pavary
ti propagandą, kad salezie
čiai greičiau į Lietuvą par
vyktų.

Vis dėlto, toji ranga užsie
nyje* nėra jau taip lengvas 
dalykas. * Mat daugelis jau
nuolių yra neturtingi ir neiš
tesi savęs užlaikyti, o gražių 
norų pas juos netrūksta. Tat 
Lietuvių Centrui tenka pa
kelti daug rūpesnio, kad kaip 
nors pasiekus pageidaujamą
jį tikslą. J is norėtų, kad atei
tų jam i pagelba lietuvių vi
suomenė, kad toji •visuome
nė burtus į Lietuvių Salezie
čių Bendradarbių Sąjungą, 
kuriai Popiežių yra suteikta 
daug didelių dvasinių malc^ 
nių ir privilegijų.

Lietuvių Saleziečių Cent
ras norėdamas plačiau supa
žindinti lietuviškąją visuo
menę su kun. Bosko dvasia ir 
veikalais, rūpinasi išplatinti 
spaudą.

Vra jau parašyti lietuvių 
kalba dveji Saleziečių įstatai

Artinantis A. L. R. K. Fe
deracijos Seimui, mums ka
talikams, vienasis svarbiau
sių klausimų turi būti tai jos 
bu jojimas. Federacija ap

ima arba turėtų apimti kiek
vieną ar tai idėjinę ar pašel- 
pinę katalikišką organizaci
ją, nes tai yra vienintelis ry
šys, kuris, suriša visą katali
kišką visuomenę vienon krū
von. Tokion krūvon visiems 
katalikams susispietus po 
Federacijos vėliava, jau 
mums pavojus nebegręstų iš 
laisvamanių pusės. Kadangi 
mūsų Tėvynė Lietuva nuo 
karo laikų nuvargyta. Tan
kiai prisieina jiems šauktis 

. svarbiuose reikaluose pas 
bro|ius amerikiečius pinigiš- 
kos paramos, be kurių nieko 
svarbesnio negalima nuveik
ti. Taigi turint mums tokį 
stiprų katalikų sąryšį po pla
čiąją Ameriką lietuvių išei
vijoje, atvažiavusiems iš Lie
tuvos katalikų kalbėtojams 
del svarbių reikalų tą darbą 
būtų galima vary ti." *1 y' ?

Pažvelgus iš Federacijos 
nuveiktų darbų tik stebėtis 
reikia iš katalikų duosnumo. 
Kiek aukų yra sulinkta tė
vynei Lietuvai į vai rems rei
kalams, kiek neturtingų mo
ksleivių yra sušelpta dar ir 
dabar šelpiama. J r šiandie
na per jos paramą daugelis 
iš jų yra baigę aukštus moks
lus, tikri yra profesionalai, 
geri Lietuvos patrijotai ir 
gerais praktikuojančiais ka
talikais pasilikę. Atsiminki
te, kad tie suaukoti katalikų 
pinigai, su kuriais jie buvo ir 
yra šelpiami neturtingi ino-

ksleiviai, tai ne dovana jiems 
buvo, bet tik paskolą; kada 
jie mokslą užbaigę atsistojo į 
gyvenimą, jie tą gautą iš Fe
deracijos paramą grąžins da
limis ii- Federacija su tais 
gautais iš jų pinigais galės 
šelpti kitus neturtingus mo
ksleivius. Tokiu būdu duo
da progą neturtingiems mo
ksleiviams aukštesnius moks- 
Is pasiekti. Mes daugiau tu
rime kreipti domės į inoks- 
leivus ne tik čia Amerikoj, 
bet tankiai matome atsišau
kimus ir mūsij tėvynėj Lietu
voj. Pasitaiko ir labai gabių 
jaunų moksleivų, kurie vai
kų metus turi o eiles rašo kad 
malonu skaityti. O mokslų 
tolinus negali eiti, ba neturi 
iš km

Bet kas svarbiausia yra 
šiame pasaulyje tai spauda. 
Nors ir geriausius užmany
mus turėsi, o jeigu tau spau
da nepritars, tai tavo užma
nymai niekais nueis. . Taigi 
mums kątalikams didžiausia; 
priedermė yra platyti katali
kišką spaudą. Kada bus mū
sų katalikų spauda visur iš- 
platyta, tada mums katali
kams negręs pavojus iš lais
vamanių pUsės. Asai gal ne
kirsiu pasakęs, kad Federa
cija savo seime turėtų dau
giau domės kreipti į išplati
nimą spaudos, ypač “Darbi
ninko.” Ant Fed. Seimo pri
važiuoja daug dvasiškių, nuo 
kurių priklauso visas katali
kiškas veikimas sykiu ir 
spaudos išplatinimas. Jie ga
lėtu nutarti prisidėti prie iš- I , • Z z -y—v 1 ‘

Gerbtinoji “Darbininko” 
Administracija:—

Šiuonii pranešu, kad jūsų 
dovaną—maldaknygę “pul
kim ant Kelių” gavau, už ku
lią tariu širdingiausią ačiū. 
Aš nesitikėjau tokios bran
gios dovanos ir nemislijau, 
kad yra tokių žmonių, kurie 
galėtų man tokią malonę su
teikti. Taigi dar kartą išta
riu ačiū ir linkiu geriausios 
kloties. Lai Dievas atlygina 
už jūsų parodytą prielanku
mą.

Dardanešu, kad Tamstų 
laiškas mane surami: 
sunku ir apsakyt, ka: 
džiugau iš netikėtos jūsų už
uojautos. Iš džiaugsmo aš 
net apsiverkiau.

Atsišaukiu į visus lietu
vius, kad remtūmėte “Darbi
ninką” ir jo darbininkus, ku
rie nepažįstamam ligos su
spaustam darbininkui palan
kumo parodė.

Viso gero velijantis
Jonas Šešlauskas, 

Kings County Hospital 
Ward 52, Brooklyn, N. Y.

Ilgoji

Pulk. Theodore . 
pirmu sykiu po karo 
tęs uniforma praleisti vakacį* 
jas Plattsburgo kareivinėse.

PRAŠYMAS
Kas turite “Darbininko” 57 

num. 1924 metų, tai labai pjrą< 
šom atsiųsti, mes užmokėsimą 
25c. Malonėkite paskubėti. 
‘ ‘D-KO.’ ’ IdMINIBTRACJL 

366 West Broadway 
So. Boston, Mass.

DARBININKĄ” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE

2521 Chicago Avenne

The Lithuanian Store

877 Cambridge Street,

Waterbury, Conn.

Sioux City, IowS

Cambridge 41, Mass.

Newark, New Jersey

Detroit, Michigan

K. A. VENCIUS
Lawrence, Massachusetts

ir pirmasis “Zaleziečių ŽL jai ramuma ir džiaugsmą.

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėju plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

atsiminta jo nuopelnai ir jo gimtinėj 
de Merico — Meksikos Išli

Apie Meksiką ir jos gyventojus

PRANEŠIMAS
LDKS. Conn. Apskričio 

kuopoms

LDKS. Coliu. Apskričio 
ekstra • susirinkimas įvyks 
Rugpiūčio (August) 22-trą 
dįeųą,. 1926 m. Šv. Kazimie
ro parapijinėj svetainėj ant 
St. John St., Ne\v Haven, Ct.

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

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

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

LDKS. Conn. Apskr. Rast.
3/. Blažau skaito

* Tf------------------------
^SARGŪS PO GRI

PO, DIDELIO PERSIŠAL
DYMO IR INFLUENZOS

Jei jūs jaučiatės silpnas, ner- 
vuotas ir visai niekam neti
kęs, jus privalote paklausyti ' 
persergėjimų.

Stni yra nauja gyduolė kuri veikia la
bai gerai kilios*' atsitikimuose. Jei jūsų 

.daktaras dar nėra jums Jos užrašęs. tik 
nueikite pas aptiekorių ir pratikite bu
lei}. ji vadinasi Nuga-Tone. Vartokite 
imt |x»rą dletiŲ ir jns nusisieliėsite. kaip 
greitai jus atginisite savo sveikatą ir 
stiprumą. Musą skaitytojui gali nealie. 
joti. Ih'I tuojau bandykit*' tą gyduolę. 
Nuga-Ton*'. ties jie suras, kad tai yra 
labai geras prirengimas kuris itlimla- 
voja stiprumą, nervus, kraują ir patį 
kūną. Ji teikia atšviežinanti miegą, 
suteikia gerą :i|*etifą. stimuliuoja ke
penis, reguliuoja vidurius ir žarnas la
bui gerai. Išdirbėjai Nuga-T«»ti*' žla<>. 
labai gerai, kad ji st/teikia jums tiek

• dnng g*T*> Ir Jie Įsakė visiems aptiek**- 
rirrnH duoti jums garnį Iją arba pinigus 
grąžinti, jei jus netižgitnėdlns. Žiūrėki
te gurantiją niit {nikeli**. -Rekomenduo
jama. garantuojama ir parduodama pus 
visus aptiekorius.

k
Ieškok Dievų savyje ir at

rasi Jį... Su .Tuo atrasi ramu
mų... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sic-

MEKSIKA ĮGIJA NEPRIGULMYBĘ

Kai Ispanijos valdžia Meksikoj apsidirbo su dviem suki* 
limais ir jų vadais, tai tikėjosi padarius galą visiems maištams. 
Teisybe po to greit maištų nebuvo ir ramybė viešpatavo. Bet 
slapta neprigulmybės idėjos ir maišto kėlimas brendo. Tas 
dėjosi daugiausia ne sostinėj ir dideliuose miestuose, kaip šiais 
laikais kad dedasi, bet kaimuose ir apleistuose sodžiuose.

Tuo tarpu ir pačioje Ispanijoj papūtė kitoks vėjas. Inkvi
zicija tapo panaikinta, žodžio laisvė padidėjo. Tas atsiliepė ir 
kolonijose ir Meksikoj.

INDIJONAS STOJA PRIEŠAKIN
Kai žinoma Meksikoj nedaroma ypatingo skirtumo tarp 

indi jonų ir ispanų. Todėl gabiam indijonui nesunku prasimuš
ti. Tai tuo kartu Ispanijos karališkoj armijoj buvo smarkus 
karininkas indijonas Iturbide. šitasai tad indijonas karinin
kas stojo vadu visuotinam revoliuciniam judėjimui už nepri- 
gylmybę. Karališkosios pusės šalininkų nedaug tesirado ir at
siskyrimas nuo Ispanijos atsitiko be ypatingų pastangų.

Tuo tarpu Meksikai buvo paskirtas naujas vice-karalius. 
Tai Iturbide ji pasitikdamas Vera Cruzoj pareiškė jam, kad jo 
jau nebereikia. Vice-karalius grįžo atgal į Ispaniją, o Iturbride 
grįžo | Meksikos sostinę, kur su didžiausiu triukšmu buvo su
tiktas.

Tokiu būdu Ispanija valdžiusi Meksiką per 300 metų pa
galios jos neteko. < .•

Meksikiečių džiaugsmas po atsiskyrimo nuo Ispanjios bu
vo didelis. Vadas Iturbide įgijo daug sekėjų ir dideli popule- 
rumą. Buvo priimta vėliava trijų spalvų--baBa» Ža&air raudo*

na. Balta stovi už tyrybę, žalia už vienybę ir raudona už nepri* >2 
gulmybę. Herbas priimtas erelis ant kaktaus krūmo tupįs ir įri- 
kandęs gyvatę, primalančią senovės aztekų-indijonų pasaką S* 
pie susiginčijusių genčių susitaikymą.

Netruko, vienok, entuziazmas išnykti, reikėjo nutarti fcoū 
kia įsteigti valdžia. Nuomonės susiskaldę — vieni stojo už 
publiką, kiti už monarkiją. Nusileidimų nedarė nei viena puaė

Tokiame atsitikime ambitiškas Iturbide paėmė valdžią j| 
savo rankas. Tas atsitiko 1822 m. Jis mėgo puotas, bal 
ceremonijas ir geidė būti karalium. Tai ilgai nesvyravo ir 
siskelbė Meksikos imperatorium. Bet viešpatavo neilgai, 
keletą mėnesių. Prieš jį susidarė griežta partija ir jį nudri 
jo — jis buvo nuverstas nuo sosto ir sušaudytas. Kai pikta 
atslūgo, 
namo 
tojus.

Po to Meksikoj sekė labai audringi laikai. Buvo 
ta respublika, bet valdžia negalėjo įsigalėti ir tvarkos 
ti. Valdžią nulemdavo ginklai,' o nė balsavimai. Būdavo ril 
kimri, bet stipriai partijai pasistačius prieš išrinktą 
reikėdavo pastarajai trauktis. Jei kartais stiprioji pa] 
kimus pralaimėdavo, tai vistiek nesitraukdavo iŠ ofisą if 
rinktu valdžiai neužleisdavo.

Be tų vidujinių bėdą prisidėjo ir išlaukinės.

Vera Crusoj, kur Ispanijos karališka armija išsėdu, 
smarkus vadas Santa Auna. Jam tai vadovaujant 
armija buvo sutrempta. Aišku, kad tokis vadas patapo 
tautos didvyriu ir 1833 m. jis buvo išrinktas prezidentu, 
valdė Metriką diktatoriški ir laikėsi prie valdiki
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vo suslriDkimtM laiko tM

Pabandykit vieną,

f-

Mass.

Mass.

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

Si mergina yra Mary Bickers 
iš Wšshingtono. Ji yra augš- 
toi kilmės ir keletą kartų yTa 
pabėgusi su savo sužieduotiniu. 
Ji galop slapta Baltimorėj su
situokė su Henry L. J. de Si- 
bour, pagarsėjusiu atletu.

Budavojimas observacijos . 
punkto raistuose. Tas punktas 
turi būt aukščiau augščiausių- 
jų medžių. Iš tokios augštybės 
galima daryti reikalingas ob- 
servacijas.

Drengi)*
antrą ntarnlnlcą kiekvieną menes) 

Visais dr-Joe reikalais kreipkitės | pro
tokolą raštininke laHkn ar telefonu. 
*130 vąkare, pobalnytinčj svetainėj, 
Fifth St.. So. Boston, Mass.

Pilnųjų. 'Blaivininkų sąi 
mas įvyks Rugsėjo 6,1926,'S

Pirmininkas —>1J. žloba,
539 E. Seventh St, Šo. Boston, Ma» 
Telephone South Boston S552-R.

Vice-Pirmininkas — J. feetrauBkas, 
17 Vale S|., South Boston. Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineckte. 
S Thomas Pk., South Boston.

Fin. Raštininkas — M. fielkis, 
40 Marine lįoad, So. Boston,

Kasteriąs — Ą. NandŽtanas, 
885 B. Broadway, So. Boston,

Tvarkdarys — J. ZatMk,
T IVInfield St. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedšldlenj ktekrieno mOneelo. 2-rą va
landą po pietą, parapijos salfij, 492 8. 
Steventh St. So. Boston. Mase.

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Tekle ĄšmenskienB, 

98 G Street. So. Boston. Mass. 
Tei. South Boston 4474-M.

Vice-Pirm. — Zofija KėSenC,
50 Gatės St., So. Boston. Mass.

Prot Raštininke — Ona šinurienč. 
443 E- 7th 9t, So. Boston, Mmb. 
Telephone South Boston 8422-B.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Nėra kilnesnės misijos už 

laikraštininko misiją. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakfinai laimindavo 
krikščionių karžygių kardins ir* 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X
---------- -

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.

eta, kad indijonų kvie- 
arba kukurūzai, yra A- 

nikos vietinis produktas.
Kolumbo Amerikos at

radimą, pirmieji šalies gy
ventojai augino kornus. Kad 

senoviškose kyniečių 
knygose vartojimas kornų 
minėta, ir komų grūdai bu- 
vo rasti senoviškuose namuo- 

Atėnuose, "bet amžiais 
Amerikos radimą kor- 

tebuvo žinomi Europoje, 
st pirmieji kolonistai 
mo Massachusetts ir 
ia valstijose jie rado, 

kad indijonai augino kornus 
gamino įvairius valgius iš 

Indijonai juos pamoki- 
no kaip pasėti, auginti ir 
artoti. Senoviškose dienose 

tik spatas ir matikas buvo 
vartojama, bet vėliaus Ang- 
*iaįįvedė kitus įrankius. Kor- 
nai buyo svarbiausi javai 

urmų jų kolonistų, pristatė 
maisto žmogui ir gyvuliui.
$ ;> • ■ y

Kornų produkcijos vaka
rinis judėjimas prasidėjo 

ttuoj po Revoliucijos karo. 
.Tuoj kornus pradėjo ekspor- 

Šiądien Suv. Valsty- 
3&es augina beveik tris-ket- 
yirtdalius kormy produkci- 

s. ...Amerikos komų pro- 
Mukcija šiądien gali lygintis 
šųbile pasaulio javų produk- 

1924 m. kornų produ
kuota 2,436,513,000 bušelių, 

oinet visa Europa produ- 
avo 521,283,000 bušelių ir 

Ąfrika 444,000 bušelių. Tais 
ačiais metais 105,012,000 

akrų žemės buvo vartojama 
rnų auginimui, ūkių vertė 

» $2,405,468,000.
... y

kornai geriaūs 
a įvairiose vietose, tose 

daugiausia komų ali
nama. Dalis žemės, kuri 

^prasideda Ohio valstybėj ir 
į vakarus iki Mis^ouri 

'ir tolinus vadinta “kornų 
| juosta.”

Paprastai Naujos Angli- 
Jos valstijose vienas akras 

ristato nito 42-43 bušelių 
lų, kuomet lova iki 28 
lių, Missouri 26 bušelių. 

Er Nebraska 22 bušelių. Pa- 
i apie vienas akras pri

stato 28 bušelius komų. Kor- 
reikalauja augštos tem- 
tūros per dieną ir naktį 

per augimo sezoną.

i Komų auginimas “kornų 
loštoj ” susideda iš 150 arba 

dienų. Kartais mažiaus 
Sienų jeigu ruduo šaltas, 

ų rūšys mainosi su se- 
seno ilgumu. Kaikurios pie
šų, rūšys reikalauja apie 180 

ų-nuo pasodinimo iki su- 
ndimo, kuomet šiaurAiose 

k apie 90 dienų. Pastangos 
tos auginti tokius kornus 

e 1 reikalauja trumpesnį 
Komai beveik neau- 

kur vasaros temperatūra 
ė už 66 laipsnius F ar

ia kuomet nakties tempera- 
per tris vasaros mėne- 

mažesnė už 55 laips- 
F.
įprastai, pietų Texas 
us pradeda sodinti vasa- 

■T d., ir po biskį vėliaus į 
ius. Nuo vasario l d. į 

suręs, pasodinta apie 13 
pirų ant dienos, pakol iki 

ės 1 d. jau kornus pra- 
sodinti centralinėj Ne- 
oj, šiaurių Illinois ir 
l?j Ohio. “Komų juos- 

’ sodinimas prasideda a- 
gegužės 15 dieną.

<•
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Plačiausios ir pragaištin
giausios komų ligos yra su
puvimo ir kūlės ligos. Jau 
surasta kūlės išnaikinimo bū
dai, bet komų supuvimą ne
gali kontroliuoti gydant sėk
las. Patartina atsargiai iš
rinkti sėklas dėl pasodinimo. 
Tik reikia imti sėklas tų kor
iui; kurie aiškiai syeiki. Ar
ba kitu būdu, kas antrais me
tais pasodinti kitus javus 
apart komų ir gerai ir der
lingai užlaikyti žemę, dedant 
kalkes ir fosforą kuomet rei
kalinga, kas pagelbėskontro- 
liuoti tas ligas.

Kornai paprastai parduo
ti ir pirkti sulig įvairių laips
nių. Valstybių grūdų
saikų reikalauja jog
tarpvalstijinis / pardavimas 
kornų turi būti parduotas su
lig laipsnių ir žemdirbystės 
sekretorius tuos laipsnius 
turi paskirti. Kiemuose pir
kėjai nusprendžia laipsnius, 
bet dideliose' vietose kornus 
laipsniuoja * peržiūrėtojai, 
kurie turi leidimus iš Suv. 
Valstybių Žemdirbystės De
partamento, 'bet juos samdo 
valstybių arba įvairių preky
viečių grūdų biržos. Federa- 
liai laipsniai priguli nuo pa
dėjimų ir rūšies. Geriausi 
kornai laipsniuoti No. 1 ir ei
na žemm iki No. 6.

Kornų prekės nlažiau- 
sios užderė j ima laikais. Ūki
ninkams nevertėtų laikyti 
kornus iki po užderėjimo lai
ko dėl augštesnių kainų, nes 
turėtų atsiminti, jog laikyti 
kornus turi užmokėti už lai
kymą ir pergabenimą ir ne- 
sykį visoki insektki ir žiurkės 
užpuolė kornus.
r Komai užima svarbią vie- 
tą, Suv. .-Valstybių istorijoj; 
Nei vienas paveikslas mūsų 
tautiško gyvenimo nepilnas 
kuris nepažymi kornus kai
po svarbiausią faktorių mū
sų tautiško išsivystymo ir 
turto. Prieš balto žmogaus 
atsiradimą Amerikoj, indijo
nai vartojo kornus kaipo 
svarbiausią maistą ir po tam 
baltas žmogus irgi pradėjo 
vartoti. Ir pirmieji kolonis
tai išnyktų jeigu nebūtų dėl 
komų.’ (F.’ L. T. S.)

Suakmenėjusių medžių liekanos, rastos Gilboa, N. Y. Yra 
a-prokuojama, kad tie medžiai augo 100,000,000 metų tam atgal.

v , .. . ,

valo prisiųsti sayo kuopos 
stovį ir kiek turi iš viso na
rių. Tą reikės padaryti prieš 
seimą. Prie to kurios kuo-
pos da turi centro laimėjimo' 'Boston e, Mass. šv. Petrolie- 
knygeles ant < $15.00, auksų, 
lai prieš seimą prisiunčia pi
nigus arba knygutes sugrą
žinti, nes turėsime seime su
žinoti kas laimės dovaną.

V. J. Blavackas, 
' B. S. C. Rąšt.

onifh CoT'nrio nius kalno prieš seimą uar apie □eimą siun.ia eentro ra5tinfn. v ,L 
I Blavackas. 104 Dorchester 
St., Worcester, Mass., arba 
.Blaivininkų Seimui, 50 W. 
6th St.. So. Boston, Mass.

Visų kuopų nariai, kurie 
da ši metą nemokėjo į centrą 
po 25 centus, galės seime da
lyvauti kaipo svečiai ir turės 
patariamą balsą. Taigi ku
rios kuopos esate skolingos 
centrui ^malonėkite užsimokė
ti nevėliaus kaip pabaigoje 
rugpiūčio mėli, ir tokiu būdu 
mes išvengsime nesmagumų. 
Prie to kiekviena kuopa pri-

Piln. Blaivininkų 16-tas 
Seimas bus 6 d. rugsėjo 
(Labor Day) Šv. Petro pa
rapijos salėje, So. Boston, 
Mass., 9 vai. ryte. Bus iškil
mingos šv. mišios. Laike mi
šių vietinės kuopos nariai ir 
narės eis prie šv. komunijos 
in corpore. Prie to prašome 
ir visų kuopų atstovus sykiu 
dalyvauti. Po pamaldų tuo- 
jaus prasidės sesijos. Kuo
pos, kurios negalės prisiųsti 
savo atstovus, lai savo ineši-

PILN. BLAIVININKU
- KUOPŲ'LOMEI

Šiuomi pranešame visoms 
kuopoms, kad Centro Valdy
bos rūpesčiu tapo, išleista 
nauja knygelė ‘‘Alkoholiz
mas pavojingas.” Minėtą 
veikalą veide iš lotynų kal
bos centro d v. vadas gerb. 
kun. 1\ P. Saurusaitis. Mi
nėtų knygelių kiekviena kuo
pa gali gauti centro raštinė
je. Mes tų knygelių atspauz- 
dinome apie llOOOdr jos ga
lima pardavinėti po 5 cen
tus nežiūrint į uždarbi, nes 

i tai yra tikras Blaivininkų 
maistas ir da pirmą kart lie
tuvių kalboje. Pelnas skiria
mas blaivybės platinimui.

B. S. C. Bašt.

tuvių parapijos ^alėj. Pra
sidės iškilmingomis švento
mis mišiomis. Visi raginami 
skaitlingai šiame seime daly
vauti. Kuopos teikitės kuo- 
daugiausia delegatų atsiųsti. 
Vieta privažiavimui paran
ki. Seimas bus išklimingas, 
didelis ir svarbus. Blaivinin
kai prašomi daryti naudingų 
inešimų seimui. Kuopos ne
galinčios delegatų atsiųsti, 
teatsiunčia savo inešilnų.

J. Svirskas, 
Piln. BĮ. Centro Pirm.

fiOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.

Pirmininkas — V. Zalleckas,
514 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Vlce-Plrmlnlnkas — Povilas Buka,
95 C Street. So. Boston. Mass. 

Prot Rašt- — Antanas Macejnnaa,
450 E. Saveofh St., So, Boston, Mass. 

Fin. Rašt — Juozapa* VtnkevtSua.
006 E. Broadway, So. Boston. Mass. 

Karterius — Andriejų? Zalleckas.
611 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionla,
906 E. Broadway, So. Boston, Mase. 

D. K K. Keistučio Draugija laiko Baro 
mėnesinius susirinkimus kas pirma 
nedėldlenj kiekvieno mgneslo, po r» 
merių 694 IVasblngton 'St., Boston. 
Mass. 1:30 vai. po pietą.* Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naują narių prie musą drau
gijos prirašyti.

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
CENTRO VALDYBOS

ANTRAŠAI
Dvas. Vadas — Kun. P. P. Saurusaitis,

2334 So. Oakle.v Avė., Chicugo, III. 
Garbčs Pirm. ■—Kun. A. Petraitis,

105«Main St., Athol. Mass. 
Pirmininkas — J. Svirskas,

JO4 Doreliester St, IVoreester. Mass.
I Virė Pirmininkas — A. Zaveckas, •

177 Vindsor St.. Cambridge. Mass. 
IĮ Vice-Pirmininkafs — .T. Tatulis,

44 Barclay St.. \Vorcester, Mass." 
Iždininkė — 4). Sidabrienė,

6 Commontvoaltli A\K.
I Vorcoster. Mass.
Iždo globėjas — Kun. F. Strakauskas,

50 IV. 6tli St.. So. Boston. Mass. 
Iždo gloliėja — Marcelė Bakšiutė.

38 Coral Street, Vorcester. Mass. 
Raštininkas — V. J. Blavackas,

104 Dorcsester St.. IVorcester. Mass. 
Prieš seimą su svarbiais reikalais teik
sitės kreitis sekančiais antrašais.

B. S. C. RaXt. .

VARGONININKŲ SEIMAS

Amerikos Lietuvių R. v 
Vargoninkų Sąjunga 
Tiia« šįmet bus Rugpi< 
d., Philadelphia, Pa. Šv 
zimiero parapijos svetain7 
324 Wharton St., pi^ną 
landą po pi et.

J. Jankus, pirmininkas 
259 No. Fifth St., 
Brooklyn, N. Y.

ROKIŠKIS. Liepos m. 11 
d. atvykęs iš Kauno žinomas 
šauliu veikėjas majoras Sa
rau skas, valse, valdybos bu
te laikė paskaitą apie Suomi
ją ir jų šaulių sąjungą. Pu-

Jum patiks!
/ ! /

Pamėgimas iš 
pirmo sykio!

-OLD GOLD
Naujas ir geresnis cigaretas * *

SKARBIN1S RŪKYMAS

Jono Rinito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, - 
juokingų, rimtų, bet 
visients visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalės
Apdaruose $150, be apdarų $100 

"DARBrinNKAS>
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juį mūšį va^ieius naudingais 

 

Bažnyčiai, tautui m visuomenei, 
gi detroitięciųterpe, randa

si žmonių siė gemomis širdimis, 
Įrurie norėdami branginti sesu
čių nuopelnus ir parodyti joms 
savo užuojautą bei dėkingumą, 
pereitais metais pastangomis-- 
kun. J. Čižausko tapo suorgą- 

.nizuotas Šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjų skyrius, kuris 
pęr tą trumpą laiką atliko daug 
prakilnaus darbo labui sesučių, 
yįiae daug darbuotasi, kad pa
darius daugiau pelno pastaty
mui sesutėms pranciškietėms 
motiniško namo. Iki šiol buvo 
rengiami įvairūs vakarai ir lie
pos 12-tą tam tikslui buvo su
rengtas piknikas. Nors pikni
kas nebuvo toks pasekmingas, 
kaip kad tikėtasi, vienok su iš- 
laimėjimu padaryta virš $300. 
Išleistas “radio,” kurį laimėjo 
p-lė llelen Josis, 307 N. Con- 
gress St., Kenoslia, Wis. Gi 
nedėlioję liepos 25 d. mūsų sky
riaus įvyko susirinkimas. Iš
duoti įvairūs raportai ir nutar- 
ia •surengi? • vakarą: rudeniop, i 
pelnas bus skiriamas pusė pa-

, rapijai ir pusė vienųlynui. Su-. 
‘-ūkimas .buvo gyvas, pilųas 

mi^iimįjrlįįparireįški- 
/eiklesnių darbuotojų gali- 

s, na suprasti, kad yra noras 
* irbti kodaugiausia sesučių 
| raudai.
ę

E

tikars pelas! Visi buvo kviesi 
ti per laiškus, .telefonus arba 
ypatiškai. " .

Laiškas rašytas kun. Čižaus- 
ko parodytas Tamsiai per kun. 
Boreišį nepu.vp pakvietimas \jo 
paties, bet buvo tiktai prašy
mas pagarsinti jo parapijoje a- 
piė pribuvimą arkivyskupo. 
Kadangi buvo kviestas į iškil
mes per telefoną atsakyta: 
“Negalėsiu būti, nes vaikus tu-

yra antras tikras Įaiėląs! Nė 
treti metai, bet jau penkti me
tai kaip kun. Boredsis ir visi ku
nigai lietuviai be išimties ir pa
žiūrų būna kviečiami prieš 
kiekvienas mažiausias iškil
mes, bet jei kas nenori daly
vauti tai ne kun. Čižausko kai-; 
tė. Jis visur važiuojiTdalyvau-i 
ii, kas tik jį kviečia. ^akiįneri^ J^'aikiv.^

Detroitiętią ke Bepaprast ai įspūdingą ir pa-

Bažnyčia ; 
puošta gėlė 
Žmonių prisi 
čia. Minios ’ 
stojo bažnyčių iš visų pusių ir 
norėjo pamatytiems * svarbias 
iškilmes.. 1
; PriešsuteikilHtiSu'fv’irfiūiinb

. .1-^. .. ■ - »t S

riu mokinti, vakare gi vestu- torinis įvykis 
ves turėsiu.” Arkiv. J. Ma

Žodžiai kun. Boreišio:.“Jau Pr. Bučys.

NEW HAVEN, CONN.
Rugpjūčio 5 d. š. m. mūsų ko-, 

lonijos lietuvių katalikų gyve- 
inime įvyko didelės svarbos is- 

s. Atsilankė J. E. 
Arkiv. J. Matulevičius ir prof.

Jo E. Arkiv. šutei-

ke nepaprastai įspūdingą ir pa
mokinantį pamokslą pritaikin
tą’dėl vaikelių. Vaikelių jau
nos Širdys liko pripildytos tais 
aukso žodžiais, kurie* sužadino 
didelę ųieilę prie.Sutvėrėjo.

Antrą pamokslą pasakė vi
siems. Aiškino svarbą katali-

x

• »

kąlbd^
ekyienas

Ar

tįiola br pak 
su min

bų-

ges,^rie
Tie įspūdingi pani 
dils i^^klausytojų 
gyvenimą. Nors 
tebuvo laiko.dė 
prie tų iškibniųj 
vo atlikta su di i-. ■ .
ir pasišventiiųiū Č
^Šv.E&zįmiepąe 

niingai'ųžgiedpjo 
dus,” 'J, B.tAlkiv^Mėtū^viČiiii
Įeinant į bažnyčią.; Ųž išdavi
ni iną choro * garbe - priklauso 
varg. V. Burduliui. Didžiausia 
garbė priklauso vietiniam-kie

ki] tikėjimo ir gražiai nupiešė bonui kun. V. P. Karkauskui ir

■ - .--1 •

sesutėms 
lių prie Sutvirtinimo Sakra
mento tokiame trumpame lai
ke.

Rugpj.j 1 d. įvyko Vyčių, 
Conn. apskričio draugiškas iš
važiavimas prie Double Beach 
vandenų. Iš ryto,oras, atrodė 
lietingas ir gąsdinantis, "bet 
jaunimas nekreipė atydos ant 
to ir visi anksti atsikėlė rengės 
i išvažiavimų. Waterbųry’o ir 
Hartford”o vyčiai pasisamdė 
didelius vežimus, arba “bu- 
sus'” na o privačių automobi
lių kad privažiavo tai net pieva 
juoditvo.. Vietiniai vyčiai taip
gi skaitlirtgaf susirinko. ,

Neapsakomai linksma darės 
matant jaunimą, taip draugiš
kai ir linksmai klaiką pralei-

Milžiniškas
i
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Įvyks Subatoj ir Nedelioj
t ' i. * u < r ' i * ' 5 <

■A

• r V .

- B. P.

J

f

*€■

dalyvauti iškilmėse.
♦

r
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jxo. oz svečias ra- 
šydamas apie iškiliuos Arki- 
▼yskiųjo pfrimn?, kad ,ne visi 
kunigai lietuviai buv<* kviesti

Tas yni

i

veiwpaimt 
karį ir;
Corner 
kaina tfjįdknįkas. |

DETROIT, MICH.
f Mūsų geras, nary s 72 kuopos

L. D. K. Sąjungos, Bronius Iš- 
ganaitis buvo sunkiai apsirgęs. 
Prisiėjo eiti ant operacijos. 
Apendikas tapo jam išpjautas. 
Dabar jau pasveiksta. Gerb. 
mūši] daktaras Juozas Jonikai- 
tiš darė operaciją. Jis nesenai 
sugrįžęs iš Lietuvos po vakaci- 
jų. * Dabar lietuviai turi gerą 
ir teisingą daktarą. Užtad vė
linant kauto garsiam Detroito 
daktarui 72 kuopos nariui ge
ros kloties.

V. J./fim rast.
• ♦ *

Detroite randasi trys parapi
jos. Iš tų trijų parapijų pir
mutinė parapija šv. Jurgio. 
Šita parapija labai gražiai gy
vuoja, užtad kad turim gerą 
dvasios vadą lrtęb. kum J.. Ci- 
žauską. Per keletą mėtų labai 
daug skolos atjnokėta jter mū
sų klebono pasidarbavimą. Ji
sai stengias visaip būdais su
mažinti skolą. Nepasigailėda
mas savo darbo pridėti eina po 
stubas, renka kas met ir maži
na. skolą. Dabar ir-gi pradėta, 
didinti parapijos mokykla, kttr 
galės <laug vaikų sutilpti. į Už-.v 7 » ♦
tad |abar patepi jonai įlžiąų?. 
gias turėdami gerą kleboną.

V V. J.
i .■ . .........................

DETROIT, MICH.

mečiui

*-Darb.” No. 62 Svečias
i ' _.’Vf uMi •< a.

P-Lfi M. KASžTAlTfi

LOVVELL. MASS;

Subatoj po pietų prasidės šokiai > 
ir trauksis iki vėlumos nakties. 
Griež atsižynėjusį Žvingilo orkos-

•e* * * «* • ‘ * * e

tra, iš So.Bostoft’o. Jaunimui ge- 
riausi proga pasišokti. Bus' toni- 
ko ir šaltakošes

vieni- y- 
»>v

relės gražiai vaikštinėjo. ’ 
lhbai seniai ja
skaitlingai buvo suvaži 
tarpe savęs draugiškai ! 
praleido. Tarpe svečių" 
matytis gerb. kuri. J? Vali 
jus, kun. 'V. P. 
ionip. Aleksis ir p-riia 

ri$, taip-gi buvo svečių 
liriiėsnių kolonijų. Pr. B 
lis išBaltimore, Md., ku 
važiavo pas brolį vietinį* var] 
V. Burdulį atostogas praleisi 
ir adv. K. Česnulis iš

Laike išvažiavimo buvftiį^į 
vairių lenktynių, nors tos 
tynęs buvo greitu laiku sūri 
tos, pavyko kogeriausiai, ries 
kiekvienos kuopos buvo laimi 
tojų. ' .'į

Lenktynes sekantys laimėjo 
Mergaičių — 75 mastų bėgim 
laimėjo M. Jakaitė iš Ilartiąn 
50 mastų bėgimą V. Medeliui 
iš New llaven; aukšto šokim 
— M. Jakaitė, Ilartford, bohk 
rinkimą — M. Jakaitė, Hari 
ford.

Vyrų: 100 mastų bėgimą- 
J. Kankalis, AVaterbury; 75m® 
siu "bėgimą A. Breiva, Watei 
bary; maiše bėgimas — P.'Mt 
delis, Ncw lljaven; 3 kojų bėgi 
mas — P. ir J. Medeliai, Ne' 
llaven; aukšto šokimo — 
Radzevičius iš AVaterbury.

Taipgi buvo ir ln doorbas 
bąli, AVaterbury gavo 7, Hari 
ford. 3. ’ '

Abelnai visos dretros įšpo 
džiai buvo labai geri, viską 
pavyl^Q kuogėriausia. Pažaidą 
pakvėpavę tyru oru, pasimau 
dę, visi skirstėsi draugiškai 
namus. ••:<{'*

Būtų malonu ir tankiausma 
tvti jaunimą taip draugiška 
suyažiavdš. •" ' 1

ATSKAITA

Aukos Jonui Juškui. Okšilio kaime 
Šimoniu vai. ii- pašto, Panevėžiu apėsi 
Jis yra netekęs rankos ir jam paremi 
aukojo šie: L

1\. Kukonis klttOO.
Po Sū.oo; A. Simanavičius, J. Poška 

1’. liaukas. U. Moškeliutė. '4į
I’o ag.OO: Kun. K. la-bonavičius, A 

l’i'voriunas. P. Poška. K. Pužas, P. A 
(loiuavičius. G. I laukis. J. Srutas, A 
Smiili. •
'■p<> si.tHi; J. P.tĮzas. A. Ambrozas, F 

Lauriii<s‘. J. Jasioiiaitė. Kx Vaičiuftlu 
.ė. i’. Buzas. A. P.alžys, J. Minof, A 
Bačiulis. S. VVolkevičius. A. Kapečka 
C. t’hzsuni. A. čebatoriatiskis. A. tfdįįb 
tas. 1.. Jurėnas. .1. Moniktrs. J. Morrfs 
J. Strazdas. I >. PJancerztiuski. T. Bfi 
lūšis, K. Zalotskienė. G. Gužaųskiiį R
Zulotms, M. Peltrf. • ‘

Po 5«k-.: <’. Praitis. K. Čepaitis, A 
Varžin<kaitė. J. Kasiulis. \V. Copitė, K 
Vilkas. B. Mikėnas. K. Vaiuis. L 
kauskas. G. Koski. P.. Makovicz, A 
Stibis, k. Vilutaitė, J. Kalimbrausk&F 
.1. Kiškis. V. Višinskaitis. J. Massuk. L 
Br.itisau, \V. Poneli. J. Zikyi. „

I'o : A. Smičiuims. Au jactesr, M 
Žilinskaitė. M. Zupkauskas. J. Btfneyi 
čins. J. Gal.n-k^s. J. Pamatas.
minas. V. Gaigalas. E. I»uaeh. S. itefe 
liukas. J. Milaika. J. 1 Misevičius, F..B* 
eevivius. W. Bacevičius. P. Bakansin- 
kas. S. S. Biel. I». II imtis. L, šūki*. 
\V. Smitii. Fauros. O. Sriijetaitė, P. 
kahittskaiiė, J. Mikšis. J. Žyilas, 
t'lttaitė.

\ iso latsi aukotojų vardu surinkta 
SS7.C1O. S <1. S*> c. išlaiinėta ant jo yar 
tlo vestinių Britrhton. Mass. Jur£?O rV» 
ko lie]>os lo<l. 1 įėji! m. lšlahltj susldaat* 
$15.15. Pasiųsta j l.iflttvi, SSl.lŠt" ' 

,t<< ki"in<ir<i Simą 
Pirmininkas rinkimo t

*
Reikia taip gyventi, fa 

kiekvieną vakarykščią 
galėtumei prisiminti supas 
tenkinimu ir džiaugsmu, jį 

Didžiausia Dievo bažnyS 
žemoje yra žmogaus sielą.,

Nedelioj, mažiuos busai iš visos Naujo
sios Anglijos, bus turiningas programas. 
Yra pakviestos žymios dainininkės: p-lės 
M. Kašėtaitė, J. Narinkaitė. M. Arlaus
kaitė; vis tai rytinių miestų lakstutės. 
Taip-pat ir chorai Šv. Juozapo, Lowell, 

Įfass. p. R. Ainorio vedamas. Švt Cicili- 
jos, Lawrence, Mass. p. J. Banio vedamas 
įr Nashua N. H. Bus ir kitokių pa^rldy- 
mq kiH,ie nepaminėti

Važiu 
lįais, L 
-Nįlls Corner po kpirę įr 
į kalną. ''S 7/

n .1
Llįus iškabintos Lietu 
vos Vėliavos.

L 1 t

ALBUMAS '♦ ♦
Retoj lietuvių 

rasi kokio nors albumo, 
toj lietuvių šeimynoj 
Lietuvos Albumą, 
Lietuvon didžiųjų 
vaizdai ir jų gyvenimų 
mai. Kiekvienas 1 
tikru lietuviu, patriotu pi 
lo turėti tą Lietuvos

Kaina tS.50.
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Ten buvęs

■ iv •

GAMBRIDGE
Pulki

X

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

SIUVĖJA
s

LDKS. 1-mos kuopos, būtų 
pareikalavo iš visų kuopų iš
mesti tuos narius, kurie tame 
suvažiavime dalyvavo ir ėmė

Aš Teklė Rtiržaitė. įx> vyru Glerclžlii- 
nienė. jmie&ksui savo brolio Jono I’.iir- 
?.<>s. Pirmiau gyveno Ernest, Pn. Buvo 
už bosą miglių kasyklos*'. Jis pats ar 
kas kits meldžiu duoti žinią :tnt žemiau 
paduoto adreso. Turiu svarbų reikalą.

LITHUANIA. Kiaulių apskr.. Žeime 
lio paštas. Teklė tlferdžiunlenė. (?)

Valdyba

Ev. Dr-ja turėjo 
Codman framoj. 
buvo labai daug, biznis ėjo 
pusėtinai, išleista daug lietu-

ir
X ; į 

jO

PARSIDUOTA f ARMELĖ
7 kambarių naujas namas, barni5, vištl- 
ninkai etc., 5 akeriai žemės su sodu. 
Parsiduoda už prieinam:} kainą. I>el 
platesnių informacijų kreipkitės: North 
Jload. Oak St., Box 152, Bedford. Mass.

(Kp.i::.i7)

UŽyardžiu 
” kutužsi- 

' 5^*-c ? » "<

sakus. Trys žmonės buvo už- tilpusi \ ^Parbinpiko” 
mušti ir 60'sužeista. Perku- 62 LDKS. l-moąios .kp. ,S|.

SS. pė

gSJnvu visokius dmpnnas, telp-gt kn.< 
2 nori paMmoklntl «hrt!—pnmokinu, 
j Ir petrlnaa tnkerpn.

į P. 8TANCELAITĖ 
5282 W. TH1RD ST, SO BOSTON 
i Prie F Street

NUSISEKĖ
Pereita nėdėlia šv. Jono V k

pikniką
Žmonių

X

:
, Mūs kuopa; iafk 

vo susirinkime rugpj J i0 d. 
š. m. perskaičius strąipsnU

pfeĮ sa- aktyvumo ncbalsavimo

NEPAPRASTAS BARGE-
- NAS

Gražiausioj vietoj Dorchėstery
Esu priversta*- greitai parduoti )ti 

kambarių namą su stebini lieut ir kitais 
naujos mados įtaisymais. Laimi dide
lis kiemas pilnas vaisinių nusižių. Vie
ta dėl garadžių. Prašau tik Ssūoo. .\lort- 
gičių yfa Kreipkitės pas savi
ninką. <>5 Cttsliing Avė. Visai i»rš<* 
Upliam’s Corner. (Agentų prašau nesi
kreipkite).) —

FARMA PARDAVIMUI
Parsiduoda Sotttbboro farnta. ' Ge- 

riausis s.-zoim pirkinys. -i:» akrai. 
karvės, trys arkliai. <W> vištų, didelis 
rKnlnas su ivairais medžiais. Turi Imt 
parduotas mojau, nepraleiskit progos. 
Kreipkitės: M. ASELBEKIAN. \\'<><h|- 
laud Purk. Southboro. Mass. (Rp.i:$-2(>)

AUDRA SU PERKŪNIJA

Smarki aūdra šų baišja 
perkūnija aplanke' New, 
Yorką ir paliko žyniiusi ped-

YRIS KARAS VOKIEČIŲ 
* FILMOSE

karas ne kartą 
ra rody tas filmose. Tos 
š vis buvo iš alijantų 

Ypač pagarsėjo vai- 
“ Big Parade.n Nors 

•amerikonų produkcija, 
i be Įžeidimo vokiečių, be 

neapykantos prieš vo-

r viena vokiečių fil- 
^-kompaiija rengia vaiz

di j Į Karą filmose iš 
į pusės. Bet taip-gi 

atsižvelgimu i alijantų 
N^bus alijantai i- 

ami ir nebus keliama 
^apykantos. “ B i g Parade * ’ 
Tėjo pasisekimo Vokieti- 

&j, nors tai amerikoniškas 
i'vaizdavimas. Vokiečių 

šmpanija stengiasi iš vokie-

S *5 > - . «
*9 1

ASrrRADgyrs, RUGpgcoio n

nija trenkė į apie; 100 namų 
ir sukėlė 1(^, gaisrų.^ Žaibai 
zigzagavo aplink skyserape- 
riu bokštus per dvi valandi, 
Lietus lijo toks, kokio niekas 
neatsimęna. Užliejo .gatves ir 
geležinkelių tunelius'. Ppže- 
miniai traukiniai negalėjo* 
eiti. O tas dėjosi vakare, ka
da žmonės iš darbų buvd pa
leisti.Todėl susikimšimas po
žemiuose buvo pragariškas. 
Nuostolių už apie $1,500,000.

UŽPUOLĖ* FARMERĮ
BRTSTOL, N. J. — Far- 

meris Krank Travers sėdėjo 
rašės karą taip atvaiz-į va^are su savo l)ernu.
i, kad tos filmos būtų.po- P’uviaus ir netikėtai pasiro- 

Įaleriškos Amerikoj, kaip (^(l Penki vyrai.
Parade” yra popiile-'kę cine šaudyti. 

Įskas Vokietijoj. .........
ii, tai filmų gamini-j 

v,prižiūrės Anglijos ir A- 
iferikos artistai, šie prižiū- 

kad neineitų nieko tokio, 
£s alijantus Įžeistų.

Nieko nesa- 
Bernas ga- 

Ka(lne- ivo kulką Į koją, o farmervs 
liko sveikas. Abu — ir far
merys ir bernas nežino už
puolimo priežasties, nes jie 
sakosi jokių priešų neturi. - 

Piktadariai pasislėpė miš
ke.

į BEPROČIŲ SKAIČIUS 
KYNIJOJ

^Aprobuota, kad Kynijtfj 
sėlių yra 1,341,600. 
s*prieglaudų nėra. Tik
irios misijos yra Įstei- 

įsios prieglaudas. Pamišč- 
ten novijami už menkiau- 

ą prasikaltimą. O pamišė-
£ paprastas prasikaltimas

-• _Ą -Į 7) V* ' * J
maisto. Kai

liai gydomi. O 
gydymo būdas indomus. 

dama akmuo ant kruti-
i ir taip laikęmas pamišė- 

Jei neateina į protą, tai 
lėgtas paliekama nugaiš-

f .----------------------------

MEDINKOJIS BANDĖ 
DRAIVERIUOTI

PROVIDENCE, R. L — 
A. T). Stefano, medinkojis, 
bandė draivyti automobilių. 
Bet buvo suareštuotas ir nu
baustas.

APIE DŽIOVĄ
Bostono tuberkuliozo (džio

vos) Są junga rengia prakal
bai apie tai 'įbaipr išvengti 
džiovos. Prakalbos bus sere- 
doj rugpj. 18 d. Citv Point’e. 
Kalbės Dr. Welch iš Carney 
ITospital.

PRIEINAMIAUSI
JL. Vyčitį 17-tos kuopęs METINE KAINA J

14.- . ..............
‘ Veltui statysite bažnyčias,^ 
veltui rengsite misijas, .kursiten 
mokyklas/', darysite visoki 
rūšies-gerus darbus
sų rūpesčiai ėis niekais, jei :ne| 
mokėsite vartoti; apsiginamojo 
ir puolamojo • ginklo — geroą 
katalikiškos spaudos.—-Pijus X 
--------- >------- :-------------------- -

nįėnesims" ir priešseiminis 
susirinkimas įvykfc ketvergo 
vakare rugpjūčio 19 d. 8 vai. 
vakare, parapijinėj " salėj, 
492 E. Sęyėntli St. Šiame 
šųsiriukimo turėsime įteikti 
savo delegatams inešimų Sei
mui ir nustatyti pienus rude
lio r žiembš darbuotei? Šia- / 
me susirinkime turėsite pro
gos pasimatyti su gerb. V. T. 
Savickų sugrįžusiu išjolinios 
kelionės. Todėl visi atsilan
kykite.

v uz 
įnešimus pirmos kuopos. Tat 
tikrai būt "palaikę nubausti 
tikrus Raitininkus.

k
1-ma kp. išmesdama p. Ja- 

jošą turėtų shprast, kad čia 
ne Jarošai skriaudą padarė, 
bet L. D. K. S. organizacijai, 
kuri nėra perdaug turtinga 
nariais. Kožnas narys turė
tų būt jai brangus; o ypatin
gai katalikų veikėjai. Tat 
mūs antra kuopa turi vilti, 
kad pirmoji kuopa tą klaidą 
pataisys, kurią padarė su 
Jaroša. Už straipsnelį ima 
atsakomybę dalyvavę tame 
suvažiavime.

Po vilas (lajau t is, 
Jonas Ješkelevieia, 
Chas. J. Grigas, 
Juozapas Daugelevič’ms ^į^są saldainių. Tai piknikas 

PRIERAŠAS. Montellie- buvo silldus- 
čiai savo kontrparciškime'

’ški-i 
mą). klaidingai suprato SoJ 
Bostono LDKS. 1-mosios* 
kuopos nutarimą nieko bend
ra neturėti su Jarošu. Almi-' 
telliečiai suprato, kad 1-nioji 
kuopa jį išbraukė. Taip nė
ra. Be Centro Valdybos ži
nios nariai nėra išbraukiami. 
So. Bostoniečiai tik draugiš
kus (diplomatinius) j. ryšius 
su Jaroša pertraukė ir jis 
kuopos vardu nieko negali 
veikti, nei jos r<‘prezentuo- 
ti.

Aš, buvęs apskričio suva
žiavime Nashuoj ir 1-mosios 
kuopos susirinkimuose, iš- 
anksto galiu sakyti, So. Bos- 

į. . ; , a..,, toniečiai stovės^už savo pa-
kp. kad vietoj mestjarosą iš 'reiškimą. ’iReikia spėti, kad

Boston,'Mass. 
“Pareišląma^,’ 
puolama ant gerb. p. X 
yošo, būk Jaroša gegužio 23 
d. s., m. Nashuėjj’N. H. L. D. 
K. S. N. A. apskričio suva
žiavime buvo išrinktas tos 
dienos sesijų vedėjas^ Tat 
pirmos kuopos buvę atstovai 
nusiskundžia, būk p. Jaroša 
juos ignoravęs, nedavęs 
jiems balso,' Įžeidęs juos ir 
davęs kitiems Įžeisti ir būk 
jis 1-mos kuopos įnešimus 
pavadinęs vieno asmens įne
šimais.

Štai ką mūs kuopos atsto
vai (Jalyvavę tame suvažiavi
me raportuoja mūs kuojiai, 
kad 1-mosios kuopos So. Bos
tono užmetimai ant p. Jarošo (pareiškime prieš parei? 
yra nieku nepamatuoti. Ka
dangi p. Jaroša su-visais ats
tovais elgėsi lygiai bešališkai 
tame suvažiavinu* ir nei vie
no atstovo nepašiepė. O kas 
link inešimų, kad būk*far<>- 
ša pasakęs, kad vieno asmens 
pagamyti. Tai kas čia gali 
būt intartino. Tai]) visada 
paprastai juk būva, kad vie
nas asmuo tnešimą suformu
luoja, tada kuopa užgiria, o 
duoda apskričio atstovams 
nubalsuoti. Tai kur čia logi
ka pykti ant Jarošos^už tai 
kad apskričio suvažiavimo 
buvę dalyviai nebalsavo už 
pirmos kuopos įnešimus. Tat 
gražiau būtų padarius 1-ma

Rugpjūčio mėnesy rakandų 
išdirbėjai kooperuojant su par
davėjais pardavinės rakandus 
labai‘ plačiai ir už žemą kainą. 
Neapsakoma daugybė rakandų 
tuyi būt išparduota Siame rugs- 
piūčio mėnesy.

Pamąstyk apie ,ęutaupymą 
pinigų, kokį šis nupiginimas 
gali padaryt! Kokia tai puiki 
proga pirkt naujus valgomo 
kambario setus, seklyčios setus, 
supomas kėdės, arba prieškam
bario stalą ar kitokius rakau- 
dus.

Tamsta nesigailėsi jei pirksi 
pas

THE JAMES ELLIS 
FURN1TURE C0.

405 BROADWAY 
SOUTH BOSTON

Saugok savo mintis, nes 
jos girdimae danguje,

T -?
*' M

VER ACKA IRVIŠlHSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI■

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS® 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASSJ
414 W. Broadvay 

TeL S. B. 0948

BBOCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brockton T18O
 -.JtC ' ... =

•5. 
X

■

X

PIRKO DVARĄ
Antanas Bendoraitis vi- 

iems žinomas L. Vyčių 
17-tos kuopos darbuotojas, 

j rašo draugams kad pirkęs 
i Lietuvoje arti Kauno dideli 
ir gražų dvarą su 80 hektarų 
žl-nies ir visu inventOfium.

7?cp.

LIETUVIS DENTISTAS g
DR.ST.A.GALVARISKI

(GALINA U SKAfi) .. J
414 Bro&dvay, So. Bostoną

Telephono So. Boston 22oO 
Ofisas atdarus nuo 10 Iki 12 ryto, ■ 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 H 
iki i) vakare. Šventų dienu pajtal hq- ■ 
s) tarimą.

Telefonas : Sotilli Boston 47GS

DR. BALASAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS 
eiilIU RGAS IR PRIRGIMDYMO 

351 Dorchester Street
So. Boston, ^rti Andrew Sq.

Y

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

Rugpjūčio 24, 25 ir 26 dd.
Watert)ury, Conn.

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

Skaitlingam delegatu suvažiavimui vieta ir laikas pato
gus. Iš visų didžiųjų plačiosios Amerikos lietuvių oentrų ga
lėsime turėti delegatų ir todėl galėsime organizacijos ir jos or
gano reikalus taip apsvarstyti, kad visi galės būt patenkinti ir

Afontelliečiai stovūs už savo. 
‘ let organan daugiau nebus 
ginčų apie tai įleista. J ei abi 
rasi norės toliąų eiti, tai lai 
jasiskiria arbitracijos* teis
mą — Bostoniečiai pasiskirs 
vieną’iš savo puses ir Monte- 
liečiai iš savo. Tretysis ga- 
ėtų būti organizacijos dva

sios vadas. Teisėjai ištardys 
abi pusi ir galės, jei norės, sa
vo ištarmę organe paskelbti.

Kitų kolonijų LDKS. kuo
joms gali būt Įstabu, kad iš
tiko tokių susikirtimų L. D. 
K. S. veikliausiame apskri
tyje. Ne vienas gali pama
nyti, kad veikimas galės nu- 

Kaip i dalykus aš 
tai taip blogai nėra ir 
Veikimas čia nenu-

Dviejų Šeimynų naujas namas, 
vieta. Vartota geriausis materijolos ir 
darbas. . tengveš' Telefonas -
Porter 1528. .-r (Rp. 10-20)

Paminklas orlaivninkams. 
Ant jo surašyta vardai garsių
jų orlaivininkų ir bus vėliaųųž- 
rašinėjama pasižymėjusių var
dai. Paminklą įsteigė Edsel 
B. Ford.

ADVOKATAS

JUOZAS CUNYS
LIETUVI S

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

■ —i— . * • - -._ «»• ■ <

r.rarrrmfi — »

nu ld» L'vakare, 
vakarai*

Ofiso Telefonas Unfveraltj 883i-W 
Rezldeucijos Tel UnlversUy 8881-K)

0. A. ŽALUSIAS

S

(

Xr 1 ■s * w| i

<entėti. 
žiūriu, 
nebus, 
kentės.

L.
J. Červokas,

K. C. Sekr. pareigas.

Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikių spauda.

Leonas XIII

Graborivs ir Balzamuoto jas 
448 ir 988 CAMRRTDGE STREET

CAMBR1DGE. MASS.

*

TeL Brocktoc 5112
K. V. ZIURINSKAS

Kostumeriškas Kriaučius, Vien Tik Vyriškų Drabužių

Apie gerumą klauskite mono k oštum erių, kurie jau dėvi mano 
darytus drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus pataisy
mui, Išvalom ir suprosinam už labai prieinamą prekę.

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

Todėl lietuviai ir lietuvaitės ateikite pas mane o įsitikįsit, 
kad šis apgarsinimas gre tetsfrigaa. K

FalasdoB Isudtan nuo 8 ual. rjže ilci 8 ual. vakase .

344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

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

bininkui” veikti.
/

PAIEŠKOMA

k
« < •

'-v

knKKKKKsaacucsamsEmssMra

Belgijos ambasadorius Washingtone. ’ Jis išrinktas diplo

matinio korpuso dekanu.

v • !»•>£:

Į> šXVv *«-■ ’

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN.
(GUMAUSKAS) Į

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

(Kampos Broad 8treet)

r.i

asbteBMtoaMOfr-ai y.iyruąTų JUSKJSBAA 
A L. KAPOČIUS

251 Broadway, So. Boston 
A. t fKMatrio*1 msmT

Va&ums: nuo 9 ifci q«
Mt> 0 IM U <Ment

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

OFISO IR GSVOHMO A1MUL2A8:

RI PAČIOS, NETURI 
RŪPESČIO

NEW YORK.
ė Fonck, 
•jęs lakūnas.

lai ir netrukus speeijaliai 
davotii orlaiviu lėks be 
jimo iš Ne\v Yorko j Va

lį. Pasakė, kad išlėksiąs 
vėliau, kai rugsėjo 1 d. 

1U sakė, kad būsią jam 
i lėkti, kad neturįs pa- 

Todel nebūsią rūpesčio 
i jam nei jo pačiai. Bet 
ė, kad jis nesąs užsižadė- 

68 nevesti. Tikisi kada nors 
'vesti.

.... — Kan.
Era ne i jos prt- 

;, atvėso Čio-
•>

1) MYKOLAS ir ONA l’RAN<’KV-
NAL iH'M'nni gyv. 107 Vnion Ax'enuo. 
Rr<wikl,vri. N. Y. PniSoma į Konsuhitą 
nleiti ir pasiimti Kauno Apygtirtlos 
Teismo pranešimus Tamstų vedamos 
bylos reikale. •,» •’’4 t

2) PETRAS PAŠKEVIČIUS. M Uk- 
mergf's mlt'sto ir njtskr., prieš karą gy
venęs Phllndelphtn, Pn.

3) PRANCIŠKA ♦A’KAUSKAITR-
MI LKRIENF.. MAGDALENA ir ELZ
BIETA Ml i.ERlI’TRS. lfMMKIOm. g.vv. 
1o Jobu Street. Harrislmrtr. III. (gal 
Pa.). Ieško, pirmosios atmuš, pastarų
jų brolis. >

4) IANTANAS J’l šINSKAS ir MA
RIJONA VIUPšlRNR. prieš karų gyvo- 
ną Stignrvillo. Pa., I

5) VINCAS LiAnGERTAS. Ukmer
gės apskr.. prieš karą gyv. Ornnd Rn- 
plds. Mieli.

G) JVOZAS Ir PRANAS STANKE
VIČIAI. Izirnin, Oslo.

7) KAZYS ZAMICKAS. iš Rygos Į 
Ameriką nfx-ykęs 1915 m.
_8I MIKAS JCREVL'ICS. prieš karą 
e.vv. 227 Ibisplierry St.. Sbenandonh, 
Pn. ~ 1

9) JONAS JANURIS (.TANUšEVS- 
KI). Amerikon atvykęs 1914 m. Ir np- 
r-lgyvenęe Brookl.vn. N. Y. Karo motu 
bnk tarnavęs kariuomenėje, bot Itšur Ir 
kuo vardu tat giminėms nėra Cinomn. 

Ieškomieji nrlrn apie juos ką nors tl- 
nuntiejl prnšomu atsiliepti šiuo atlrern: 
LrrnUANTAN <’ONSUIJITE, 38 Park 
Ruw. New York, NJ Y.

LIETUVIS GRABORIUS

r. J. Akunevičius

820 E. Sinth St, So. Boctoa, Mus. TeL S. B. 4486


