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Sveikiname A. L. R. K. Federacijos, L. Vyčiu ir Mo
terų Sąjungos seimu delegatus ir linkime sėkmingiausia 
svarstyti savo organizaciją ir lietuvių, tautos kultūringumo 
pakėlimo klausimus.
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Bostonet “Darbininko” Redakcijos,' 
Administracijos ir Spaustuvės Darbininkai

NORTHE&S’&HAR&OtĮ, JGeriausios kloties L. D. K. S. XI-jo Seimo 'delega
tams svarstyti organizacijos ir darbininkų labui reikalus 
linki
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., “Darbininkas”

sveikinimai iš Užjūrio
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AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGAI

Brangūs draugai ir drauges,
Iškeliavote Jūs, laimes ir laisvės troškimu vedini į A- 

meriką. Čionai jūs savą-sunkiu darbu ir nenuilstamu pa
siryžimu patikrinote saurtokį padėjimą, kad galite galin
gai susibūrę į organizacijas tenkinti savo taip moralinius, 
taip ir materialinius reikalus*

Lietuvoje mes slinkiai kovojame už laimingesnę ateitį, 
dirbame tam, kad darbo žmonės taip kultūriniai, taip ir 
materialiniai išeitų į geresnę ir laimingesnę rytojaus dieną. 
Šiandien Lietuvoje atėjo kultūrinės kovos ir. nelygių grum- 
tynių su socialistais gadynėm Šią kovą mes galėsime laimė
ti tik bendromis jėgomis su jumis, mūsų brangūs broliai. 
Jūsų Kongreso proga sveikiname, jus širdingai ir linkime, 
kad vedamoji kova už mūsų bendrus idealus, taip Ameri
koj, taip ir Lietuvoj, greičiausiu Taiku ir sėkmingai būtų 
atvesta ligi laimėjimo.
-r&^gyttojd darbo žmonių vienybd^dčifa&uoja Ameri- 

-kosliefuviai darbininkai!
Lietuvos Darbo Federacijos Seimo Frakcija

GARSUS VOKIETYS NORI 
BŪT AMERIKOS

v PILIETIS
NEW YORK. — A. H. G. 

Fokker yra buvęs Vokietijoj 
jos orlaivių inžinierius keti
na tapti Suv. Valstijų pilie
tis ir padaryti Ameriką or- 
laiviųinkystėj galingiausią. 
Fakker yra buvęs Vokietijoj 
svarbiausiu orlaivininkystės 
inžinierių karo metu.

Z

ŽUVIMAI NEW YORK’O 
VALSTIJOJ

_ ____ •

Per pirmąjį Šių metų pus
metį New Yorko valstijoj 
per automobilių katastrofas 
žuvo 850 žmonių. Pernai per 
tą pusmetį žuvo ant 54 žmo
nių mažiau.

Sužeista per tas katastro
fas 27,251 žrdopis.

Iš viso nelaimių atsitiko 
per tą pusmetį 23,830.

PRIEŠ VYKIMĄ AMERIKON 
NUSIKIRPO PLAUKAS
Rumunijos karalienė, kuri 

yra kelyje į Ameriką, Pary
žiuje nusikirpdino plaukus. 
Jos vyras tam priešinosi, bet 
dabar nuo vyro atsiskyrus ji 
darė taip, kaip jai patinka.

BOMBA ITALO NAME
NEW YORK. — Italų ap

gyventoje dalyje viename 
mAne sprogo bomba. Namai 
sugriuvo, bet visi jame bu
vusieji žmonės išliko gyvi ir 
sveiki. Tas atsitiko naktį vi
siems miegant. Tai daugelis 
miegančiųjų buvo iš miego 
prikelti. ■ * . f, £
/ ------------- ;---------

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

Vokietijoj ant Berlin-Ko- 
elno geležinkelio ištiko nelai
mė. Traukinyje ėjo 50 mylių 
valandoj ir netikėtai nušoko 
nuo bėgių. Vietoj žuvo 19 
žmonių^ Yraipėjama, kad 
čia piktadario ranka yra ne; 
laimės kaltininkė.

■........ ■■

MIRĖ GA

Me. — Netikėtai, mirė Dr. 
Charles W. Eliot. Jisai bu
vo vienas žymiausių Ameri
kos švietėjų. Buvo 92 m. am
žiaus. Harvardo univer
sitetui prezidentavo per 40 
metų ir tuo laiku toji mokslu 
įstaiga iškilo ir patapo vienu 
iš garsiausių pasaulio uni
versitetų. Nuo savo užima
mos vietos pasitraukė 1909 
m. ir ramiai gyveno Cam
bridge’iuje. Bet vasaromis 
važiuodavo į Northeast Har- 
bor, Me.
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NIEKADA NEBUVO TOKIŲ nyčion, nors visi ka 
IŠKIMIŲ

AMERIKOS LIETUVIŲ KOOPERATYVUS SĄ-GOS 
SEIMUI

Lietuvos. Ūkininkų Sąjungos Seimo Frakcija siunčia 
malonu sveikinimą Lietuvuį, Darbininktį Kooperatyvinės 
Sąjungos Seimui linkėdama jai išaugti į galingą kooperak
tyvinę organizaciją ir savo veikimą jungti su Lietuvos Ū- 
kininkų Kooperatyvais energingai keliant lietuvių gerbūvį.

Lietuvos Ūkininkų Sąjungos Seimo Frakcijos vardu 
z x A. Stulginskis

IŠVAŽIAVO IEŠKOTI KITOS 
PAČIOS

-^BPRINGFIELD, Mass — 
Frank Laskos išvažiavo į 
Lenkiją, palikęs savo’pačią 
be grašio. Jam jo pati nusi
bodusi ir jis išvažiavo ieško
ti naujos pą^bs jr nąsuo 
yenimo. Jis išvažiuodamas 
taip pačiai pagrūmojo, kad 
toji atsisakė prisiekti “war- 
rantą” suareštuoti vyrą. Be
“warranto” valdžia neturė- rinkos pasirodė šviežių far- 
jo galios jo areštuoti. 1 mų produktą.

vo pripildyti.
Po pietų ąpie^ 

vaikant 
mokslas ir palaim 
tuo sykiu bažnyčia bū’ 
pina žmonių.

Ant-rytojaus Jo 
ei j a kartu su savo g 
dovu prof. kun. Buč 
klebonu Urbonavičiui^ 
Dr. Kun. Navicku 
“Darbininką.” Iš “Ife&7 
ninko” J o Ekscelenciją O) 
tu sii sakytais gerb. kuui 
išvažiavo į AVaterbury 
vauti seimuose. Vyks- 
Worcesterį, kur 
gerb. kun. Vasį.ir .po to 

žmonių tegalėjo' patekti bąž^ tęs kelionę į Waterbu^jįJ

Bostoim lietuviai nėra tu
rėję taip augšto iš Lietuvos 
svečio, kaip kad turėjo pe
reitą nedėlią ir niekad netu
rėjo tokių iškilmių, kaip pe
reitą nedėlią.

Bažnyčia buvo nepapras
tai išpuošta. Draugijų ats
tovai puikiai pasirėdė pasi
tikti Jo Ekscelenciją Arei- 
vyskupą Matulevičių ir lydė
ti jį į bažnyčią. r ■

. Žmonių niekuomet tiek ne
buvo susirinkę, kaip tą die
ną. Tik dalis susirinkusių 
pasitikti Jo Ekscelenciją

IŠ PASIGAILĖJIMO NUŽU, 
DĖ MOTINĄ

ILFRACOMBE, Anglija. 
— Paliegęs karo veteranas 
gyveno su savo sergančia mo
tina ir skausmus lengvino 
tam tikrais vaistais. Bet tų 
vaistų galop pritrūko. Tada 
veteranas ryžosi save ir savo 
motiną paliuosuoti nuo kan
čių. Veteranas pirma nužu
dė savo motiną o paskui sa- 
v> nusižudė.

■ v- v------- --------
J , « KIEK SURŪKO

Franeijpj 
yrąs tabokos monopolija ir 
taboka apdirbama ir cigare- 
tai dirbami valdžios tabokos 
dirbtuvėse. Per metus Fran- 
cijoj valstybinių cigaretų su
rūkoma 10,000,000. O pąčių 
pasidarytų cigaretų franeū- 
zai per metus surūko 22,000 
cigaretų

KAINOS P
■ * ..... i

bo Departmentas skelbia, 
kad bendrai imant produktų 
kainos per liepos mėnesį at
pigo. Tas atsitiko, kai ant

Meksikoj pranta-
1 T'. {'

tomą taika .
 ✓

MĘTUVIU DARBININKŲ KOOPERA- 
TINJ^ĘAJUNGOS SEIMUI
7 v v ------

AMERIKOS 7
TIN^

Liet. Krikšč. Demokratų Partijos Centrą Komitetas 
ir Lietuvos Seimo Frakcija džiaugsmingai svAkina amži
nai dar tokią jauną, bet darbais taip jau pasižymėjusią 
krikščioniškąją Liet .Darbininkų Kooperatinę Sąjungą ir 
linki josios Seimūi sėkmingai nutiesti tuos tiekius ir neklai
dinančius kelius, kuriais tvirtai žengdama vis pirmyn ji 

^sutelktų apie savo vėliavą visus Lietuvius Katalikus darbi
ninkus Amerikaje>kuo didžiausiai jų taip materialei, taip 
ir dvasinei naudai.

Tegyvuoja Lietuvių Katalikų darbininkų vienybė, pa
grįsta skaisčiausiais Kristaus ir Tėvynės meilės idealais!

Tepad.edie jums, Dievas, gražiai pradėjus ir baigus 
savo Seimą, dešimteriopa enereįtja grįžus darban sėkmin
gai vykinti gyvenimam jūsų kilnius ir naudingus Amerikos 
lietuviams Darbininkams, o tuo pat visai Amerikos išeivi
jai ir jūsų pirmajai Tėvynei Lietuvai nutarimus. Tepade- 
die Jums, Dievas, laimėti Jūsų sunkią, bet garbingą kovą 
dėl darbininko kataliko idealų!

Liet. Krikščionių Demokratų 
^Pąsdijos Centro Komitetas ir Seimo Frakcija 

-G.'1
.REIKALAUJA STORESNĖS

. 'tabokos
NEW YORK.—D. W. H.

Balleu sako, kad Amerikai 
reikja ne tiek gerų penkcen- 
tinių cigarų, kiek labiau 
smirdinčių cigarų. Jis sako, 
kad per 48 metus rūkęs smir- 
dinčiausius cigarus ir dabar 
jau visi esantieji rinkoj ciga
rai esą jam persilppi.

VYSKUPAI PAS PREZI
DENTĄ

Meksikos katalikų kova 
su valdžia eina prie galo. Ar- 
eivyskupas Ruiz, vyskupas 
Diaz advokato Mestre lydimi 
turėjo draugišką pasikalbėji
mą su prezidentu Calles dėl 
susitaikymo. Susikalbėta a- 
pie pamatinius dalykus ir 
valdžia sutiko nusileisti. Da
bar episkopatas pasiuntė su
sitaikymo išlygas Ryman, 
kad gauti šventojo Tėvo pri
tarimą. Jei Šventasis Tėvas 
pritars, tai kunigai eis po se
novei savo pareigas ir bus at
šauktas paskelbtasis boiko
tas.

Turbūt laimės
Argentinoj moterys tur

būt gaus balsavimo teisę. 
Atstovų butas tam tikrą bi- 
lių perleido, o dabar tik se
natas turi perleisti ir viskas 
bus gatava. Yra sėjama, 
kad senatas pritars tam bi- 
liui ir perleis. Tada prezi
dentas pasirašys ir motely s 
galės balsuoti ir būti išrink
tomis.

.................... ...................... ■■— ■

F. Virakas rašo;
vietos. Laisvamanybės ak 
dimuidaug prigide 
tūros” leidžiamieji ų

darni, kad jaunuomenėjte &i 
juciomislikėjimą kaip 
te iščiulpia ir įskiepi' 
vamanybę ir socializmąė-^ 
pavojų perilgai katalikiški 
rėta pro pirštus ir tinkdzttt 
nereaguota. Dabar susigrieĮ 
ta, įsteigta Dotnavoje ęS^ 
nizacija katalikiška k paša 
šiam tikslui. Kol kas 
darbai tik užuomazgoje^ojči 
roiktų stiprios paramos ir 
nigais ir raštais ir pritaijHši 
tik tuomet tegalėtų tinkam?

KAUNAS, rugpj. 5. — 
Sveikinu ’ visus, linkėdamas 
viso.-labo. * '' *■

-Lietuvoje gyvenimas prie 
naujosios valdžios jau įėjo £ 
normales vėžes, politinė^ 
partijos ir žmonės savo užim
tose pozicijose stiprinasi ir 
ruošiasi tolimesnio veikimo 
pasekmingam vystimui.

“Kulturkamfas,” t. y. ko
va prieik katalikus vistiek to
kioj ar kitokioj išvaizdoje ei
na ir vystosi.

Pirmoji ataka dabartinės 
pozicijos ant kunigų algų nu- 
kapojųno nepavyko, — bet 
tai tik pradžia tos kovos. A- 
pie ginklų sudėjimą ar apie atitaisyt katalikyseį. d. 
paliaubas dar niekas nema
no. Katalikai tą žygį skaito 
įžeidimu visos katalikiško
sios Lietuvos visuomenės, tą 
pripažįstančių randasi ir 
tautininkų, ir liaudininkų ir 
mažumų eilėse, bet pozicijo
je užsispyrėlių didžiuma, ir 
fai didžiuma dominuojanti. 
Dėl to reikia tikėtis, kad ru
denyje vistiek prieš kunigus 
ir bendrai prieš katalikus 
agresingi žygiai bus atnau
jinti.

Bet ir dabar kova eina.
Mokyklose manoma biblio

tekas prikimšti laisvamani- 
jos ir socialistinės ideologi
jos raštais, kad tuo 'būdu 
jaunuomenės < tarpe , diegti 
laisvamanybes h* aeeializmo 
dvasią, o-stelbti krikščiony-, 
bj?.

Latiai uoliąi pinama tink
las socialistinių jaunimo or
ganizacijų sodžiuose. Į dar- 

‘bą įkinkyta visos socialisti
nės ir laisvamaniškos pajė
gos ir reikia pripažįt, kad vi
si dirba išsijuosę. Kad taip 
uoliai ir sutartinai dirbtų 
katalikai, tai Lietuvoje jau 
vargu bebūtų laisvamanybei

f
DIDELIS OBUOLIŲ UŽDE

RĖSIMAS
CHICAGO, III. — Obuo

liai visai atpigo. Parsiduoda 
po 50c. bušelis. Taip atpigo 
dėlto, kad Suv. Valstijose 
obuolių užderėjimas šiemet 
n epą prast as. Vi dut i n i škas 
obuolių užderėjimas yra 30,- 
000,000 ^statinių. O šiemet 
būsią apie 40,000,000 stati
nių.

DIDELIS GAISRAS 
ISPANIJOJ

Ispanijoj buvo ištikęs di
delis miško gaisras. Išdegė 
1,500,000 medžių. Nuostolių 
padaryta už apie penkis mi
lijonus pesetų. Vienas žmo
gus yra įtartas padegime ir 
jis yra areštuotas.

laisvamanių “ Kultūros* 
dį. Ar katalikai tinkama 
susitars ir susitvarkys kora 
prieš laisvąmanybę, 
nę pamatysime.

Katalikai. įsteigus U 
vos bažnytinę 
griebėsi, organizuotis ir 1 
kvtis iš vidaus, daug 
daroma doros, 
kybos moksM) plačiose; 
se pagilinimui, kad tiki 
nebūtų vien jausmais, ! 
protu at jaučiamas ir 
tarnas, stiprinamas 
pamaldumas. Dai 
kunigai atitraukiama 
tinio veikimo, o į 
grynai tikybinį, 
paliekama tiktai 
nijpf skaičius, kurių.pil 
jokiu'būdu ne; 
ti iš užimamų 
tų.

Partijose daromas’ 
veikitMh patikrinimto 
nereikalingo balasto 
lymas. Žodžiu, 
na reorganizacinis dai 
tai Veik visosejsi _

Socialistai irgi labai

RENGIA PASITIKIMĄ
NEW YORK.—Gert rude 

Ederle, kuri perplaukė per 
Anglijos kanalą į Ameriką 

‘sugrįš rugpj. 31 d. Didžio 
New Yorko miesto piliečių 
komitetas jau' susidarinėja, 
kad ją su didžiausiu triukš
mu’ pasitikus. Gertrudc 
Ederle yra amerikietė vokiš
kos kilmės. Dabar ji yra 
Vokietijoj tėvų sodžiuje.

> h ' ’

VOKIETIJA TURI “SKY- 
. SCRAPERĮ”

BERLIN.—Vokietija ne
labai linko prie pamėgdžioji
mo Amerikos ir nestatė 
“skyscraperiu.” Bet dabar 
Vokietija jau turi tikrą ame
rikonišką geležinį “skyscra- 
perį.” Jis pastatytas mies
te Aix-la-Chapelle. 
turi 12 Bugščių.

ŽUVO DAUG AMUNICIJOS
WASIIINGTON. — Karo 

Departmentas turėjo naują 
nelaimę. Sudegė daug amu
nicijos Pig Point’e, Va. Dar 
nesušokta gaišto priežasties. 
Didelių ekspliozijų' neįvyko. 
Sunaikinta patronų sande
liai. r’

SPROGO PAIPA
NEW BRITAIN, Ct — 

Vietos dirbtuyėj sprogo ga
rinė paipa. Trys žmonės ta-

Namas po sužeisti ir nugabenti ligo
ninėn

AMERIKOS ORLAIVIAI 
PER ANDŲ KALNUS ’

Suv. Valstijų keletas Orlai
vių ketina lėkti į Argentiną 
per Čilės respubliką. Tokįu 
būdu roikebilėkti per nuės
tus AnduAluus. Orlaivmi 
išlėktų iš San Antonio ir lėk
tų į Č|lę, o iš ten |. Argentinoj 
soatirię Buenos Aires.

PAKEITĖ PAVARDĘ
WHITE BLATNS, Na Y. 

— Visa ’ Damn’ų šeimyna 
permaine savo pavaikę ir 
pavertė į Gorman.. Damn y- 
ra angliškoj kalboj keiksma
žodis ir visa šeimyna turėda
vo nemalopumų dėl savo pa
vardės. .

NUSKENDO LAIVAS
Ant ežero Erie siautė bai

si audra. Vėjas pūtė 50 
mailių valandoj. Laivas Ila- 
rold S. Gerken bahgų tapo 
sudaužytas ir ųu^endo. Ant 

vo20 jūreivių. 16 iš 
ejo> o 4 prigėrė.
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darbm-

OLITI-

lęiiįiąiį : Pįį ^£ąuno kalėji- 
iną buvę susirinkę'labai daug 
aĮUŪeStuojapiįjy'. giminių ir 
pažįstamų. Pirmon galvon

Ylų kaiinį^ _..
iuje, policija Ūkininko Sr&- 
ausko tairiabjė - Ląmai-ojė!

geležinėmis spamdums,, jau nuteistieji
kiMos ^sverja apie Ą2 klgr<, 
jprįkaltą prie sienos nepilna- 

Jįoųą Lukošių. Paaiš-, 
kėjOj kad jis tokiu būdu bu- 

kj^nžunas nuo IDlbmetų. 
gragauskas, pydamas -ūkį 
iš Jsfikbšiaus -brolio.
Ju^bJ pasižf^jo jam laiky- 

gyvppl^Įvos nepilna- 
prtjį. Jon^Lukošius dąbąt 
@0 pietų ir* vos įstengia' vįuįii.

’ 5 • * J r 
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SPIRITU
T??- /'
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kaliniai, esą prokuratūros 
žinioj. . Kriminalinių ir po
litinių nusikaltėlių iš Kauno 
kalėjimo liepos mėn. 28 d. 
paleista apie 150 žmonių. Ki- 
4u l^a&iūių^ęsangių tardytąją 
■^'įteisinu žinioj," p^eidipias 
kiek užtruks, kadangi nfesu- runiu0«e

r> J SsenaŪprie Jonavos su
lai j rtas žydas, vežąs nelega
lu i ; dritą iš, , pirito

R •'

į klos. Po to* buvo’ susek- 
! ša nelegaįicr ?pįrito par- 

9įda;: aėtojų ' organizacija, 
liniukai areštuoti.

išleisti Amnestuoti 
S /kaliniai 

a“ ! : . • s -i t

Liepos, 28. d. paleisti visi 
rikahžriai, kuriuos liečia am- 

'įstatymas. T^ritiifc^ 
įjKfe^toaleisti politiniai kali- 

o vėliau 124 kriminali-
v - •< • 'V ••u. • ... •

k
£Į:
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^Kaulio gatvėse. pastebima 
riemaža einančių tie tik 'ka
riškių, 'bet ir buvusių karių 
civiliais rūbais su-Vyties*v 
kryžiais ant krūtinės. Nors 
valdžios frakcijų kai kurie 
atstovai ir smerkia ° Vyties 7 
kiįžiauš kavalierius įsidrą
sindami vhdiriti jubs net* 
Žmogžudžiais, vis 'dėlto' tie' 
piliečiai,1 kurių darbai yra 
karžygiški, rodo pagirtinos/ 
drąsos tuos ženklus h' toliau 
nešioti, nežiūrint, kad dėl jų 
gali būti šiandien*net viešai 
jižgauliojami. Garbė jiems! 
Jų dideli nuopelnai Tėvynei 

^tautiškosios bei valstybiškai 
husistačiusios visuomenės 
nėra tiar užmiršti ir į jų ne
šiojamus kryžius gerbia ir 
gerbs. “Vyties” kavai ie-- 
riams arogantiškumą rodo, 
suprantama tik Lietuvos 
priešai, kuriems jis primena 
lietuvių drąsą ir pasiryžimą 
kovoje už Tėvynės laisvę.

‘pažaidė įvairių žaidimų. Lai
ke" vakarienės pa^atkytoš ęrU 
taikinto? prakalbos ksįi|k> 
pavyzdingai pavasariiriiikei 
it abstinente!

, Sayjtyal^^iy (jeparfamen- 
tą^ ’įteijke (Vidąus Ryikalų 
opįnįstęriųi naują s^vivąldy- 
nų mokesčių įstatymo pro
jektą. , Jame numatomi nau
ji sąyiyąldybėms mokesčiai, 
būtęnt, nuo turtų perleidimo 
arha jų palikimo, taip pat 
nuę jų pardavimo. Nuo pa
laikų numatomą imti valsčių, 
ir apskričių teisėipis savival
dybių naudai 49c valstybinio 
mokesčio. Miestų aps. tei
sėmis savivaldybių naudai 
mokesčiai nuo pramonės ir 
prekybos įmonių uumafoma 
pakelti iki 40%‘. Ženjes įno-. 
kesčiai įst. projekte savival. 
naudai nuinatoma pakelti 
100-50% apskričių teisėmis 
savivaldybėms. Be to, numa
toma leisti specialius rink
liava savivaldybėms apskri
čių teisėmis 10%, o valsčių 
teisėmis 5%> valstybinio mo
kesčio. Nuo valstvbinio deg- 
tinęs ir spirito monopolio nu 
matoma pakelti rinkliavą sa
vivaldybių naudai 10%.

— Tuo budu liaudininkų 
priešrinkiminiai pažadai su
mažinti mokesčius vėjais nu
ėjo.

. — - ■ r - . ■ ' - 1 - " -■ f 1 ■ "

kiekvieno ■ nurodyto' sąraše^ 
dvaro reikalingas aprūpinti 
tienis mažažemiams,. kurių 
žemės sueina su dvaro žeme: 
Paskui siunčiama apskrities 
agronomams — apžiūrėti' ri
kius vietoje ir surinkti žinias 
apie jų stovį. Visata žemės 
tvarkytoji] ir agronomų me
džiaga paskui patiekiama 
tam tikrai sudarytai prie ž<‘- 
mės ūkio departamento ko
misijai, susidedančiai iš že
mės ūkio departamento atso- 
vo, kuris komisijai pirmi
ninkaus, iŠ žemes reformos 
valdybos atstovo ir atatinka
mo apskrities agronomo. Ta 
komisija ir išsprendžia pra
šymus dėl kultūrinių ar pa- 

------ —-—•' --vyzdimn' ūkių kūrinio-. -Kaip 
TAUTŲ SĄJUNGOS ĄT5T0Š patirt i. tokia ’kųų^ija 
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tis dėliai prekybos sutarties 
sudarymo.'

TARPTAUTINĖ GELEŽIN
KELIŲ KONFERENCIJA 

KAUNE
Liepos mėn. 28 d. 12 vai. 

Kauno geležinkelio stoties 
prasidėjo eilinė

spėta atlikti ridkaliiigi fbr- Lietu\os, V okietijos, Lati i 
nūdumai. » —Į j jos ir Estijos geležinkelių 
(2 IHl ______ __ konferencija, kur tariamasi
!Uhh. \ Ii .... .o;.........................."jH&ĄglSEKęŠ KOMUlįį- 

TŲ SĄMOKSLAS ri
Liepos mėn.- 2&’d., liuosąo- 

jant iš Kauno kalėjimo am
nestuotus nusikaltėlAis, lĄįvo 
,hajidyta ferirpįošti komunistų

etojų ' organizacija.

.i . KALINIAI
J s ;

►r
*'F*-

B Suomių mokytojų 
g DOVANA

' ^^žęįš Lietuvos suomių 
lyto jai — ėkskursininkai, 

^dėkodami už širdingą 
omą, atsiuntė 1000 litų 
Sietuvos pedagoginiam 

kurie ir bus sunau- 
* muziejaus įturtinimo

• v

a. .
į* Ji

---------------
ŠUNYS APSĖDO

jViliiitije dabar priviso la- 
>ai daug šunų. Nemaža yra 
r pasiutusių, todėl gyvento- 

'ams didelis pavojus. 7 žmo- 
pasiutusių šunų sukan- 

ži&ti, jau mirė. :
________

- AUSIPIOVĖ L0JIKAI
^Jfiįgarseję įvairių pTasi- 

^a^ymųirrineižti] apie Lie- 
tnvĄ kūrimu, susiriejo tarp 
fcavįė Vilniaus “Dz. Wil.” 

f-'Siffvo” ir “Ziemia AVilens- 
*fca**redaktoriai. Todel tuo- 
'peipfkrašciuose dabar jie ko- 

vienas kitą ir kelia viė- 
“griekus.”

a-v.,
1 ULTNAMT POLICIJOS

r
,___

i*

eiseną-per Laisvės Alėją^ir 
kita? K&iino gatves. -Poliiei- 
ja, nenorėdama kraujo pra
liejimo, neleido by kįani rink-' 
tis i krūvas gatvėse. :

■ ž ' t
■ ' 1 i

LIETUVOS PROFESINĖJ 
, SĄJUNGOJ NESANT |

L TAIKA į.
Liepos mėn. 28 d. įvyko 

profesinės sąjungos atstovų 
posėdis po vadovybe social
demokratų. Posėdyje bdvo 
nutarta pašalinti iš profesi
nės sąjungos tuos narius,- ku
rie agituoja už komunistus 
darbininkų tarpe ir, kurie 
kiršina žmones prieš social
demokratus. Kadangi komu
nistai į žmones eina ne tik
ruoju savo vardu, o prisiden
gę kairiųjų darbininkų kuo
pos skraiste, tai nutarta ir 
kairiuosius darbininkus ša
linti iš profesinės sąjungos.

SAVŲJŲ GLOBOJIMAS
Kauno sunkiųjų darbų ka

lėjimo administracijos na
muose įsigyveno įnamis — 
teisingumo ministerijos val- 
dininkas-sekretorius p. Osta
pas. Kam jis čia laikomas, 
kai kalėjimo administracijos 
valdininkai, surišti tiesiogi
ne tarnyba, neturi kur pasi
dėti ir kai pat:* p. Ošlapas tu
ri pasistatęs nuosavus namus 
Kaune, už kuriuos ima gerą 
nuomą, — tai šitą skriaudą 
paaiškinti galėti] nebent tei
singumo ministerijos geiie-

-v-^ raliui,s sekretpriu^jj^Bražai-

tiesioginio susisiekimo, tari
fu ir kitais surištais su tiesio
giniu susisiekimu klausimais. 
Iš viso dalyvauja mūsų 3 
atstovai, vokiečių 2. latvių 4 
ir estų 1 atstovas. Konferen
cija užtruks mąždaug apie 
savaitę.

■ VAS KAUNE • r_ U

Nę^emti į Kauną Sjuvę ^at
važiavęs ęėTąutų r !Sąjun^>s 
atstovas v "
Kaune1;
keletą pasifh1^^ri<T^lhk'‘!tuietū-' 
vcįs mažumų atstovais, tikslu 
ištirti tautinių mažumų pa
dėtį. .. . 1^ I

'ofn£ iurėjfc 
HtfLiettr-

nethikus sudaryta. ’.
’ i • ii

CUKRAUS FABRIKAS
■ Z

Lietuvoj projektuojama į- 
steigti didelis cukraus fabri
kas, kurio svarbiausiu akci
ninku bus pati vyriausybė 
(Lietuvos Bankas). Cukraus 
fabrikui bus duota 300 ha. 
žemės.

DAUGINAMA AGRONOMŲ 
SKAIČIŲ

Iki šiol buvusieji tik aps
kričių centruos žemes ūkio 
ministerijos ir visuomenės 
organizacijų agronomai, mū
sų ūkininkams vis uoliau be
sidomint savo žemės ūkio kė
limu ir pakilus reikalavimui 
agronominės j>agalbos, vieto
se, neturi galimumo tą pa
galbą teikti. Žemės.ūkio mi? 
nisterija tuo susirūpinfisi 
paskirstė apskritis j rajonus, 
Į kuriuos netrukus bus ski
riami agronomai ir kiti že
mės ūkio specialistai, kurie 
galės bet ar pi ai padėti ūki
ninkams tobulinti žemės ūkį.

Alytaus apsk.). Šiais metais 
liepos inČn. iš 20 į 21 d. nak
čia pas ūk. Kazį. Gruželipnį 
atfeiląhkč Žmogžudys. Griu

vo išvykęs i r’*'?* -. " • • .
amie liko tėvas irKauną.

inoterv£. Duktė su marčia 
gulėjo svirne. Miegančias už
puolė žmogžudys (anksčiau 
pasislėpęs svirne). Dukterį 
subadė peiliu: šoną, ranką ir 
koją. Pasielgęs nežmoniškai, 
piktadarys pabėgo. Kada bė- 
go iš svirno, mate marti, bet 
pažinti negalėjo. Kaltinin
kas nepagautas. Ligonis pa
talpinta Alytaus ligoninėje.

Tokių atsitikimų tenka 
daug išgirsti, ypač šiais me
tais.

ŽMONIŲ ATSINEŠIMAS 
NAUJAJAI VALDŽIAI

GRIŠKABŪDIS (Šakių 
apskr.). Laimėjus “Tikrajai 
demokartijai” Seimo rinki
nius griškabudiečiai zanavy
kai tikėjosi, kad riereikėsią 
mokesčių mokėti ir kad gau
sią mišką be jokių varžytinių 
už dyką. Be to, socialistų 
agentai paskleidė gandus, 
bū k Respubl i kos P rezidentas 
p. Grinius atsisakė algos vi
siškai, o ministeriai ima tik 
ant arbatos ir benzinos auto
mobiliams. (Reiškia nei šo
ferio algos, neims. ' Red.). 
Kiek šiems niekuo nepama
tuotiems -gandams tikėjo 
žmonės, tai nemano dalykas, 
bet ūpas žmonių buvo paki
lęs (atseit, kaip Vileišiui 
esant Amerikoje). Kaip 
žmonėms gandai sukėlė ūpą, 
itaip trečiojo^ Svirno dauguma 
■vavo “darbais ir kalbomis*’ 
netik tą ūpą numušė, bet li
tuos pačius žmones, kurie ir 
balsavo už liaudininkus bei 
socialdemokratus, nuo savęs 
atbaidė. Dabar griškabūdie- 
čiai išimtinai pritaria tik 
opozicijai, ypatingai ūk. sąj. 
ir kr. deni. Grškabūdiečiai

r 

seka spaudą ir piktinasi 
kiekvienu naujos valdžios 
“žygiu,” kaip pav., be jokio 
nusižengimo liuosuoti senus, 
sąžiningus valdininkus, pa
leisti iš kalėjimų žmogžu
džius, tėvynės išdavikus, 
pravedimas mūsų kraštui ne
pritaikomas ir ūkininkus bei 
valstybę smaugiančias ligo
nių kasas, atidarydama pa
tenkinimui keletos žydų 
Kauno smirdyklą. tokiu bū
du užkertant mėsos ekspor
tui ir tt. ir tt. Balsavusieji 
už v. liaud. ir soc. ’dem. dabar 
iš gėdos neturi kur dėtis, pa
matę savo atstovų “kalbas,” 
.provokacijas ir valdžią.

Ištiknijų ir šlykštu, ma
tant valdžioj stovinčius žmo
nes dirbant tokias negražias 
provokacijas, kaip pav., in
terpeliacija dėl buv, vyriau- 
svbės darbu.

• * . ■
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NEDARBAS VILNIUJE
Darbo biure Vilniuje šio 

mėn. 19 d. buvo užregistruo
ta bedarbis. Tame skai
čiuje 3,730 lyrų ir 1,271 mo
telis. Palyginus su pereita 
savaite bedarbių skaičius su
mažėjęs 6.

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo he - 
veiklumo.

f
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JEIGU NENORI, KAD. TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

• . TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 1
. I • • ; i ' ’ - ’ I ! . • ' ■u

Daugybe paveikslų! Pasakos, apsakymėliai; eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėlioi. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai ; 
iš popieriaus,molio ir kitokį. Laikarsčio kaina: metams^ ] 

‘ - 2 <dok, pflsęi m^tų n- 1 j • Binh’ 2 kąrjki^p^r‘paštaesį,. j i
Paveikaus piešia K.^ŠIMŲNIS ir kiti dailininkai. Lei-. < 
džia “PASAKG^r B-vA Redajctonds Ąj Gfediai^ ;

f f

Vienas Nr. susipažbi|i siunčiamas veltui. Į

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke J

)

4• t

i *

! *L •

9258 Cardoni Avenue
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“DARBININKU” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE:

,, f , K A. .VĘNCIUB 
MA ?iwrw. *«».
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KUN. J. BAKSYS
Waterbury, Conn.

Siouz City, Iowa2521 Chicago Avenue

J. GAILIUNAS
Athol, Massachusetts
4 - 1

' t.x i

LABAI LAUKTA GAMTOS 
DOVANA

VAŠKAI. Šioj apylinkėj 
daugiau mėnesio kaip nelijo. 
Visą la’iką buvo saulė ir vė
jas, nuo k<> žemė visai išdžiū
vo, suplyšo ir visi augalai, 
ypač linai iv daržovės, ne tik 
sustojo augę, bet ir gerokai 
pranyko. Kai kurie ūkinin
kai dęl per didelio žemės iš
džiūvimo ncbeįst4‘ngė pūdy
mą suarti: buvo net girdžia- 
ina daugumos nusiskitn- 
džiant blogais metais. 

x “ Dabar jk> vaisingo liepos 
mėn. 22 d. lietaus, kuris ir 
pastaromis dienomis protar
piais užlijo, viskas kaip iš 
naujo atgiiftr. Vėlyvesnyšis 
vasarojus, linai ir daržovės 
stebėtinai greitai pakeitė iš 
rausvos į tamsiai žalią spal
vą taip, kad yra vilties ne- 
hlogo'(1ci‘li^diS< ^ulaiAdi.

Ckiųinkai džiangmsi su-j 
laukę tokių'gamtoj dovaną.

.T* ‘ ’ «;
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46 Congtess Avenue

KUN. G. M. ČĖSNA

The Litkuaniah Store
J k 1 v f

4

NV. GILEVIČIUS
37 Hartford Avenue New Britam, Conn.. . ,ri.. .

PAVYZDINGOS VESTUVĖS 
' KUORIŠKF: (Lukšių v., 
Šakių apskr.).) šiame kai
me birželio'ŽŽ Ą bufo Vestu
ves A. Liudžiutės. Kaipo tik1 
ra jiavasąrininkč, absf inentė, 
tai vestuvės apsėjo be. svai
galų. Sislrinkusi dideli mi
nia buvo patenkinta ir be 
abejones daugumu paseks 
pavyzdingų vestuvini kėlimu, 
kurios taipogi apsėjo be j<y 
kių peštynių ir vaidų. Ne
paprastai buvo smagios ves
tuvės, nes A. Ludžiūte kaipo

NAUJA TVARKA/KULTŪRI- 
NIAMS ŪKIAMS 

/ ... STEIGTI
Žemės ilkio ministerija pa

keitė kultūrinių ir pavyzdi
nių ūkio steigimo tvarką.

Ateity miniatonia kultūri
niams ūkiams kurti leidimų 
davimo tokia tvarka:

Prieš sprendžiant kultūri
nių ūkių bylai, jų sąrašai' 
sičnčiami jmt žęmės refor
mos valdybą apskrities ke
rnos tvarkytojams. Šie mi
st ato, koks žemes plotas iš 
i t .i * ‘ 31Y e*-

f . ’

t--: .

VLADAS “JAKAS ,vąt? ’“VAr<
tis, kurio žinia minėfhs;

—Feno ir nen 
ftTauF • .
■ i v ■
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1 J ' P
SŪEžĖVIčĮU£ VYKS į;

^0.1,v. .'

Greitu laiku Lietuvos už
sienių reikalų ministeris M. 
Sleževičius vyks į Rygą tę$ti 
pradėtas Kaune derybas su 
Latvį jos nžs. reik, m i n. K. 
trimaniu.

Savo ruožtu į Kauną atva
žiuos Latrijos delegacija tar- 

/
, %

,1 ? r «77(Mmkrtdgė Street, >j<(Mtobridge41,MasS.’
namis įsigry 
kraulį lajĄiku paaiske- 

SOotu polid jos

K pj)ar inanomą kėsintis 
prtiMvisą eilę žemesnių poli
cijos’valdininkų, kurū* yra 

į kairiųjų partijų lie
tuosius.

---------------| kabo invalidų vargai 
r Karo invalidai skundžiasi, 
^aii pastaruoju laikų, dėl ne- 
? * •< 7.
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choriste, tai dalyvaudami į
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an, £uren Street , Nevark, New Jersey
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ATLIKSIU KITA SYK [aš užimu y ėdė j o vietą, gal ry
toj bi kuris iš jūsų užimsite, 
tai pamatysite, kad centre 
negalima sakyt “atliksiu ki
tą syk,” nes firmos nelaukia. 
Paštui, vežėjui,. darbįnii^- 
kamsužmokėt reikia.

Ruduo jau netoli, mokes
čių laikas ateis, mes nesate-- 
sim pasakyti, *‘atliksiu kitą 
svk.” ':7 "

*■ ' ■ • I1

Įpraskime mokėti mėnesi
nes reguliariai, tai išvengsi
me bereikalingo priminimo, 
palengvinsim sau, kp. sekre
toriams ir centrui. Gera tvar
ka, tai organizacijos širdis. 
Jei ji bus sveika, tai ir orga
nizacija bus laimnga.

J. Cervokas,
L. E. C. Sekr. pareigas.

Šis posakis tai didis prie- 
sLcDJK. S-organizacijos, 

'..; $’ąhs yra baisesnis ' negu Bile 
< kokia išorinė akcija prieš 

J; darbininkus. Jis nusmaugė
U- ’daug svarbią reikalą, ko nė 

patys aršieji radikalai nesu- 
gebėtą iluveikti. ,

Dėl pavyzdžio pacituosiu 
vieno mūsą gerb. kp. rašti- 

\ ninko pranešimą. Jis rašo: 
“Gavau laišką nuo jūsą pra
nešantį narią užsilikusius 

^mokesčius. Ačiū. Tas laiš
kas prigelbsti išgauti iš ją 
pinigus, nes man labai įsi- 
pvksta beprašinėjant pas 
juos pinigą. Visus ypatiškai 
gerai pažįstą ir pas kitą 10 
sykiu prašiu. Neatsisako mo- 

-kėti, vis žada/’
Dar toliau rašo: "Labai 

gerai kad nestabdot (čia mi
ni “Darbininką”) be sekre
toriaus žinios, dėlto centras 
,turėtą nuostolią, nes visgi, 
abelnai imant visi gerame 
stovyje, net savininkai na
mą.”'

Minėta citata pati už save 
kalba, kaip atidėliojimas 
skaudžiai atsiliepia į organi
zaciją ir kaip vargina gerus 
orgnizacijai pasišventusius 
žmones. Kaip matoma iš ci
tatos, tai nariai yra gerame 
stovyje ir neatsisako mokėti, 
tik atidėlioja. Tas nereiškia, 
kad jie tyčia nemoka, būk* 
norėdami organizacijai pa
kenkti. Visai ne! Jei per 
atidėliojimą kada nors ištik
tą organizacijai koks nema
lonumas tai jie šoktą ir gel
bėtą. Jie yra geros vąlįos 
žmonės, tik tas nelemtas “at- 
liksih kitą syk”.stovi ant k6- 
-QO. x

Brngūs LJDrK. S. nariai, 
aš ne dėl savęs prašau, tik dėl 
organizacijos labo, kaip, ga
lima mokėtis mėnesines 
duokles normaliau. Šiądien

■* < V& ,v&f
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AKO RŪKYMAS
Tabakas pradžioje į Euro

pą buvo gabenamas iš Ame
rikos. Laikui bėgant žmonės 
pradėjo plačiai jį auginti ir 
' vititose pasaulio kraštuose. 
Ištikus didžiajam karui, ka
da bendrai viskas pabrango, 
ir pas mus ėmė jo daugiau 
sodinti, paskutiniuoju me
tu beveik kiekvieno ūkininko 
darže, greta daržovių, rasi ir 
tabako.

Tabakas vartojamas trejo
pai : jis rūkomas, uostomas ir 
— svetur — kramtomas. Jo 
nuodas — nikotinas, neigia
mai veikia į žmogaus orga
nizmą ir silpnina nervu siste
mą.

Po didelior rūkymo pas 
pradedančius gali įvykti aš
trus nusinuodijimas nikoti
nu, kuris pasireiškia galvos 
skaudėjimu ir svaigimu, vė
mimu, neramumu, širdies 
veikimo sukrikimu ir mėš
lungiu; vėliau prasideda nu
silpimas, nemigas; drebėji
mas, atšalimas ir išblyški
mas, paralyžius ir besąmo- 
nė ( kartais gi net žmogaus 
gyvybei pavojus gręsia.

Rūkant gi nuolatos ir be 
saiko, kurį sunku nustatyti 
(vienas surūko daugiau, ki
tas mažiau, o kai kas net dū
mu neperneša), įvyksta chro
niškas nusinuodijimas. Rū
koriai dažnai turi kraujo in
du apkitimą, širdies mušimą, 
gerklės džiūvimą ir peršėji
mą, kosulį ir skrėpliavimą, 
ypač rytais, kartais regėji
mo, klausos, skonio ir phlie- 
timo sutrikimą; esti ir peri
feriniu nervu uždegimai; pa
galiau, rūkymas neigiamai 
veikia į protavimą ir lytišką 
sfera.

Žmogus metęs rūkyti vei
kiai pats atsipalaiduoja nuo 
visą nemalonumą, iššauktą 
rūkymo, ir pasijaučia žymiai 
geriau; nerūkantiems taip 
pat maloniau ir sveikiau — 
nereikia priverstinai kvė
puoti tirštu nuo dūmą oru.

Rūkymas žemos rūšies ta
bako sykiu su storu popierių 
yra ypatingai žalingas mūsą 
organizmui, nes blogiau iš
dirbtas tabakas turi daugiau 
nikotino^ s prie kurio dar pri
sideda degančio popierio dū
mai.

Labiausiai rūkymas ken
kia jaunam, dar nesubrendu
siam organizmui; tą ir mū
są tėvai iš savo praktikos ži
no; bet patys įsitraukę ir ne
turi užtektinai valios mesti 
šį blogą paprotį, jie to reika
lauja tiktai nuo. savo vaiką, 
be abejo, linkėdami jiems ge
ro. Vis tik bauginant su dir
žą rankoje ir pypke dantyse 
įsikandus (tokiu būdu kar
tais bandoma atpratinti vai
kus nuo rūkymo), vąrgu

- J '• •
bau galima ką nors teigiami 
pasiekti. Ne varu, bet geriu 
pavyzdžiu čia geriau paveik
ti, būtent, pačiam nerūkyti. 
Mūsų laikais žmogaus orga
nizmas jau ir taip yra pri
verstas, įvairių gyvenimo są
lygą dėka, greitai susinešio
ti, o čia dar rūkymas pagrei
tina tą jo susi nešiojimą, y

Neužmirškim dar, kokias 
nuolatinis rūkymas sudaro 
išlaidas, visai nebūtinas mū
sų gerovei. Užtenka suskai
tyti nors'per metus prarūky
tus pinigus — ir tai snsiJa-. 
rys gana žymi suma.

Juk gaisras taip pat labai 
dažnai tik iš papiroso kyla!

Taigi, turint tatai galvoje, 
rūkyti neverta.

(“Trimitas”)

Dar viena dainos pajėga, kuri linksmis piknikierius suvažiavu
sius iš visąJT. Anglijos lietuviu koloąijn į D. L. K. Vytauto 
ką, LowelTyje5 Rugpjūčio 29 š. m. per LDKS., N. A. Apsfrriįg^ 
išvažiavimą.

[ykios,’ virtifvės, inaadynėsu knygynai ir susideda "tš šešių strytkarią, 

at svietonera. < r ’
-----------— ---- —-----■ ■ ■  " ■ ' \

DĖL NEVIRŠKINIMO IR* 
ŽARNŲ SUIRIMŲ NORS 

SYKĮ YRA PAGELBĖ- 
y jpiAS

Štai yra nauja gyduolė kuri at
lieka darbą, ir atlieka greitai.

Daktarai- tiesiog nusistebi, kaip grei
tai ta nauja sgyduolė vadinama Nuga- 
Tone prašalina nevirškinimų, užkietė
jimą, galvos skaudėjimų, nemalonų 
kvapsni iš burnos ir žarnų nemalonu
mus. Nuga-Tone sugrąžina atgal nau
ją gyvenimų ir vikrumų nuvargusieins 
ir silpniems 
Ji budavoja raudonų kraują, 
imtvarius nervus ir suteikia labai di
delę spėką gyvenimui. Nuga-Tone su
teikia atšviežinantį miegų, gerą tųaUitą. 
puikų virškinimų, reguliarį ėjimą lauk, 
pamestų entuziazmų ir ambicijų. Jei 
Jus nesijaučiate gerai, jus esate skolin
gas sau. kad pabandžius Nuga-Tone. Ji 
yxa InUni m*lmii vnrtoiinini ir piailA. 
site jaustis geriau tuojau. Jei jūsų 
daktaras dar jums neužrašė, nueikite 
j»as aptiekorių ir gaukite butelį Nuga- 
JTone. Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai 
gerai, kad ji suteikia jums tiek daug 
gero ir jie įsakė visiems aptiekorianiS 
duoti jums garantijų arba pinigus grų- 
žinti, jeil jus neužganėdins. žiūrėkite 
garantijų ant pakelio. Rekomenduoja
ma. gamtuojnma rr-par<Uiodania pasvi
ras aptiekorius. A

t
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-Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus 
Kiekvienas namas pili sunaudoti virt ori* reikmenis, kaip tat: atliloo.

nervams ir muskulams, 
stiprius
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vainai.

čio maisto.

DYKAI

NAUJŲ NAR^Ų SURAŠAI
10 kp. Brooldyn, N. Y.

1) Joaas Steponaitis '
12 kp. Brooklyn, N. Y.

1) Petras Montvila,
2) Stasys Rauba.

16 kp. Elizabeth, N. J.
1) Jonasį Bagočius,
2) Ignas Lubis,
3) Ad. Ramanauskas,
4) Mikolas Zabeta,
6) Karolis Zakarauskas,
6) Mar. Jurkūnienė.

36 kp. Ęew Britain, Conn.
1) Ona Radzevičienė.

51 kp. Cleveland, Ohio
1) Povilas Skrebūnas.

70 Lawrence, Mass.
1) Petras Zareckas.

72 kp. Detroit, Mich.
1) Jurgis Druskinis
2) Pijus Jurgelaitis,
3) ) Vincas Petkus,
4) Juozas Rubikas,
5) Jonas Stašaitis,
6) ) Kaz. Btejponauskas,
7) Jonas Surhlis.
8) Adomas Vičiuiis,
9) Sil. Vaišviliene,

. 10) MikMas Vaišvilas.
101 kp. Springfield, DI.

1) Katarina Kupėnienė.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atllklnėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motino. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus lndomus kožnal Lietuvei Seimininkei.

x . * t x
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Teikite Savo Vaikams 
Tinkamą Priežiūrą

Tėvai nepamato kada ją vaikai nedavfilgę ir neda- 
penčti, iki jau pervėlu. šiandien daug vaiką’To- 
kioj padėty vien todeĮ^kąd tėvai neduoda atsakan- 

Pasverkite savo kūdikį reguliariškai

tarai, darydami bandymus, rado kad kondensuo
tas pienas svarbus maistas budavojimui sveikatos
mokyklos vaiku.

FEDERACIJOS XVI-JO KONGRESO, 1. D. L S. XI-JO 
IR LIETUVOS VYČIU XIV-JO, SEIMO PROGRAMO 

INFORMACIJOS
Minėtą organizaciją sdtaiai, šįmet įvyksta rugpjūčio 24, 25 

ir 26 dd.šv. Jurgio parap. naujos mokyklos Auditorium, Water- - 
xbury, Conųecticut.

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

2. Trečiadieny rugp. 25 d. 9 vai. ryte, pontifikalines šv. 
Mišias laikys Jo Ekscelencija Arkivyskupas Jurgis Matulevi
čius, pamokslą sakys gerb. kun. Prof. Dr. Pranas Bučys. Da
lyvaus Jo Eksc. Hartfordo vyskupas Jonas Nilan, D. D. Laike 
šv. Mišių Seimų dalyviai “in corpore” priims šv. Komuniją. 

Lygiai 8:15 vai. vakal^ L. Vyčių-7-tos kp. skaitlingas (70 asme
nų) choras, stato scenoje dviejų aktų muzikali kurinį “Į TĖ
VYNĘ.** žodžiai L. Simučio, muzika A. Aleksio. Solistams ir 
chorui akompanuos Di Vito orkestrą.

3. Ketvirtadieny, rugp. 26 d. 7:30 vaL ryte, iškilmingos p£ 
maldos už seimuojančių organizacijų mirusius narius. Tuojau*

pietų, Hamilton darže, L. Vyčių 7-tos kp. stt atvykusiais syo- 
. 'Mais-viešnioms Base Bali, Tennis ir kiloki žaidimai. Apie B 

♦Bl. vakare, Seimų dalyvių pagerbimo delei, šaunus bankietas- 
vakarienė. Programą išpildys Seimų atstovai, kalbėtojai, ar
tistai muzikai ir dainininkai. .

Muzikdi bei dainininkai pasiryžę seimuose dalyvauti, nuo
širdžiai yra kviečiami savo talentais papuošti mūsų vakarų (pir
mo 
ii: A. Aleksis,

us. Siame reikale meldžiame adresuo-
Boa 332.

SEIMO RENGIMO KOMISIJA

Virimo Receptas

Daugelis jmžymių maisto žinovų nri- 
virtiną jog pienas ar pieno produktai 

yra svarbu žmogaus maistui, nes kitaip 
laikui bėgant žmonija palengva išmirtų. 
Piene ar sūryje randasi i am tikri pa
slaptingi elementai kurie suteikia 
mums reikalingas minerale* druskas, 
vitaminus ir šilumos kalorijas palaiky
mui sveikatos. Kitais žodžiais, suris y- 
ra l»eveik grynas pienas sudarytas iš 
riebalų, proteinų ir mineralh) draskų. 
Turėtumėt naudot sūrio kmalaugiausia 
oriui liek, kaip ir kito maisto, nes jis 
ne tik kad yra sveikas l»et ir ekono- 
mingas. Suris taipgi pagelbsti virškini
mui ir stimuliuoja apetitų. Sekantis 
recepths yra vienas iš |M>pulinriškiaustų 
valgių i>er visų metų naudojamų.

ŠUTINTI MAKARONAI SU SCRIU%
1 *Xj puoduko evaporated pieno
3 puodukus virtų, nusunktų makaro

nu supjaustytų j dviejų colių ilgio 
šmotukus x

1 >/, puoduko■ tarkuoto Amerikoniško 
sūrio

1 •(. šaukšto sviesto ar sviesto pava
duotojo

1 Vi šaukštuko druskos, smulkios
1 aštundalis šaukštuko pipirų 
Keletu grudų paprikos.

Padaryk baltų skystų buzų iš miltų, 
sviesto, uždaro ir pieno. Sumaišyk su 
tuo makaronus. Pilnai ištatikuok ž^mų 
kepamų hllmlų. sudėk eilę makaronų, 
paskui sūrio, ir taip ištisai Iki viską su
dėsi paeiliui. Kepink vidutiniškam 
karštyje Iki paruduos, per apie 35 mi
liutas.

Virtuvės Reikaluose
Daržoves dabar duodama ant didelių 

toriellų vietoj soso Pirtelių. Turėtumėt 
naudoti dtibeltavų daržovių stoikų su 
uždangalu. Tokią gulima pirkti pa
prasto ar suplakto metalo.

Gavimui atsakančio aftonto Kuries, žu
vį '•ciklą visai nušluostyti. Gerinusia 
|w> numnzgojlmo žuvi«<. apdžiovinti Ją 
atsnrglal unusnme skarulyje Ir (taškui 
apibarstyti c.nt Jos miltų.

žuvį reik uždengti pirm dėjimo | le
dų skrynią nes kitaip žuvies skoniu 
persiima vlskaa kitas skrynioje.

Mėtos Ir |>etruškos bus šviežios Ilges
niam laikui sudėjus Jns | beorlnj vaisių 
dėjimo stiklą Ir ttžšrinbnvns.

Kalta kava yra skani duodant su pa
saldinta nlnktn Smetona.

■I ■ ■ /
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Naminiai Pasigelbėjimai
Sulaikymui ėjimo -ražo iš paipos :i 

ba karštu- vandenio, suminkštink itiskį 
nijiilo ir užtepk ant skylutės.

Visada yra gerai turėti ix> ranka šmo
telį sukietinto muito. Patrynus ią da
li audeklo iš knr nori ištraukti siūlų fu 
muilu, siūlas lengvai išeis.

Valant juodus silperius_atba. veik vis
ky kas j.tUMla. geriausia Raudot ir juo
dy skaruli su valymo produktu.

Kuomet jūsų namams reikia gero va- 
lytpo. žiūrėkit kad Jūsų šluota butų ge
rame stovyje. Kad šluota surinktų 
dulkes, geriausia )>amarkyt jų muiluo
tam karštam vandenyj jin dapylus 3 
šaukštus kerosino ( į vietlrą). Taip 
šluota ne lik apvalys knrpetus liet pa
liks grindis lyg nužibinus.

Palivuotus katilukus kurie sausai ap
dega reikia pripilt tuoj verdančiu van
deniu. nes šaltas vanduo leidžia pall- 
vnl trukti.

Grožės Patarimai
Kiekvienas žino kad gera sveikata, 

priklauso daugiausia nuo gero vidurių* 
virškinimo. Ir. suprantama, geras virš
kinimas pirmoj^vietoj npiguli nuo gerų 
dantų. Kožnas gali lėngvni užlaikyti 
dantis geram stovyje atsakančiai juos 
nuvalant. Reikia nueit pas dentisty ir 
patirt kaip pigiai galf išegzaminuoti 
Jums dkntis ir rast-mažus kenkimu* 
kurių pulsinepatėmiji. Užsimoka eit pas 
geh) daųtlstą du sykiu j metus išegzn- 
inlnnvimui dantų, nes tuo tik išvengsi 
nesmagumus-kokie dėl dantų gali pra
sidėti. Nekainuoja (langiau jeigu va
lysi dantis du sykiu į dienų ir apsilan
kysi ims tlentlstą du sykiu metuose ne
gu reiks kęsti šknusma ir tankini gauti 
Ilgą kuri gali prasidėti nuo danit} užlei
dimo. *

Ypatiš^a Sveikata
Jus datig girdėjot apie maistus turin

čius savyje knrbohydrntus. Knrbohy- 
drntni randasi gyrnlfnose pieno, cuk
raus ir mlnerallų krakmolą.pavidale, 
fclngeldu sužinoti knd pirm mpftn karbo- 
h.vdratal gali/butu sunaudoti kūne jie 
twl pervirsti J vynuogių cukrų. Kar- 
bohydratai duoda Jums daiginusia Ši
lumos Ir energijos. Tokia maistas kaip 
obuolini, vynuogės, bananai susideda vi
siškai iš karbohydratų. Karboh.vdrntal 
yra ta dalia maisto kuri duoda valkams 
Ir suaugusiems šilumą kelinHčią spėką 
prie veikimo. Mečius, mollasal Ir syru- 
]ml yra formos cukraus kurios priduo
da dar dauginu energijos atlikimu! tik
rai sunkaus fiziško darbo.

Standard ar Challęnge Con-
densed Pieną galite vartota į-

Pavyzdžiui, koselese,
sosuose, pudinguose, keiksuose,
kepsniuose ir tt. Vaikams duo
kite su koko ar šokoladu, arba
užtepkite ant duonos įrkeiksu-
ką. Jei jie mėgsta kokį valgi,
pagardinkite jį su Standard ar
Challenge Condepsed Pienu.
Vartokite rytais kaboje pusry
čiaujant. Ant ledą visados lai
kyk blėšiimkę. Pienas nepages
ir visados tinkamas vartoti.

Gamintojai šią rūšių kondensuoto pieno sykiu duo
da brangias dovanas už leibelius- Kiekvienas lei-
belis vertas dovanos. Pavyzdžiui, matote žirkles
aht paveikslo vž 50 leibelią. ši dovana jums ne
kainuoja nei cento. Tik taupykite leibelius. Nu
neškite į arčiausią dovanų krautuvę sulyg adresų
žemiau ir išmainykite ant dovanų.

Taupykit Leibeliis

puolus, pntrim* Ir tt. .fąn galite gauti tokiu? reikmenis riaMkal dykai Jei Jųa 
pirkaite Rtandurd arba ChaHrnur PRn ą Ir taopyidt* MteeUua. fjeraa Ir Bu- —------------------- ----------- ------------ Ikpepea^
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tai klerikalų spauda 
jogei prezidentas 

naikinąs piliečiu tei-

buvo pasakyta deklaracijoje 
dėl Vilniaus, nėra tuščias 
žodis: Lietuva ir baidoma ne
išsižadės savo sostinės.”

jienos” pateisintu kataliku 
politiką l

justą, jog triukšmo kėliniu ji 
neprivers Lietuvos eiti de
rybų kilposin'ir jog; tai, kas 
mūsų Ministerio Prmininko
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lveikinimai iš Užjūrio 
v A šiemet keturią didžiąją organizaciją SeĮjpaį įvyksta vienu 

Triją organizaciją Seimai šiomis Ndiaąomįs atsibūna 
je. Toje vieteje seimuoja Federacija, Vyčiai ir Dar

bininkai, o Philądelphijoj sumuoją Moterys.
Ig^Visoui^ tams organizacijoms iš užjūrio, iš ĮJetuvos atplau- 

širdingą pasveikinimą, maloniais žodžiais išreikštą.
Amerikos lietuvių laikraščiai nuolatai padavinėja žinią iš 
uvos, svarsto ir remia Lietuvos reikalus. Bet kad nors iš 
mumis indomauti Lietuvos visuomenė ir kad Lietuvos lai- 

i apie Amerikos lietuvius rūpintųsi gauti žinią, tai to 
pasakyti. Retai kada užtinki Lietuvos laikraštyje 

?^kdrią nors žinelę apie Amerikos lietuvius. Oficiozas “Lietu- 
ya” įęidžia paveikslą priedą, pavadinta “Iliustruotoji Lietu- 

Tame priede iliustraciją rasi iš įvairią kraštą, iš įvairią 
net iš “behemoto šalies” (Afrikos), bet neužtiksi at- 

^FvąiZdą Amerikos lietuvių bei ją įstaigą. Lietuvos inteligentai 
£ užsimena apie intelektualį bendravimą su kultūringomis tauto- 
mį$. Ąr nevertėtą pirmiau su saviškiais užmegsti intelektualį 

^ir finapsinį^bendrariŲią. . Finansinis bendravimas taiy-AAe^ 
ifĮns lietuvių ir Lietuvos yra, bet jis reiškiasi tik auką rin-

■ r Vienu žodžiu prideramą santikią tarp Amerikos lietuviu 
įyįr ĮJetuvos neturime. Bet viršuje sakyti sveikinimai Amerikoj 

liĮinviu organizaciją Seimą yra žingsnis prie gerinimo tą sąn- 
ti|ią. Sveikinimus indėjo Kauno “Rytas.” Sveikinami visi 
Sęipiai — Federacijos, Darbininką, Vyčią ir Moterą. Sveiki- 
nįjąus išreiškė Krikščionią Demokratą Partijos Centro Komite- 

-Lietuvos Darbo Federacijos Seimo Frakcija, Lietuvos Ū- 
kbrinką Sąjungos Seimo Frakcijos vardu sveikina ex-prezįden- 

Aleksandras Stulginskis, Tautos Fondo Stipendininkai, 
ri^tvasario” Centro Valdyba ir “Ryto” Redakcija.

LDKS. Seimui sveikinimai atspauzdinti šiame “Darbinin- 
■ numeryje.

’■ u

as kompanijai brangiai atsieina
' ;F Darbininkai nuo senai gerai žino, kad streikas yra ginklas 
sądvieip ašmenimis. Vienos ašmenys kerta kapitalistą, bet 

ašmenys rėžia ir darbininką. Todėl ten, kur abi pusi va-
ująsi protu, streiko iš visų išgalių vengiama. Bet būna ir

Yrą tiesiog įstabu, kaip kartais kompanija užsimerkia ir 
5,3^ piauti darbininkus ir paskui save. To gyvas pavyzdis yra 

’ Agąerican Thread Co. Willimantic’e, Conn. Toji kompanija 
pa- pelno turėjo $2,173,302, 1924 m. pelno turėjo $1,501,544, 
m- turėjo $1,017,325. Kaip matome kompanijos pelnas 

St mažėjo, bet vis gi buvo nemažas. Todėl kompaniją su- 
S pelną pasididinti darbininkams algas nukapojant. Pa- 

kad nukapoja po 10 nuoš. Darbininkai tam priešino
si, bet kompanija nenusileido. Darbininkai, vietoj kad sutikti 

/m* už numažintas algas, sustreikavo. Išėjo streikan 2,500 
į, darbininku. Streikas prasidėjo net birželio mėn. pereitais me- 
į tąįg. Ir tebesilaiko ikšiol. Reiškia jau su viršum metai, kai 

eipą streikas.
Ką iš to streiko turi darbininkai? Vargą ir persekiojimus. 

Bp| jie kenčia, nes žino, kad jų reikalavimai teisėti ir kad kom. 
neturi pagrindo algas jiems kapoti. Ką turi kompanija 
ko? Ugi gyvus nuostolius. Per pirmuosius devynis strei- 

kąmėnesius kompanija nnostolią turėjo $552,729.
Tik užsimerkimas ir beširdiškumas gali kompaniją versti 

wpi|g tokio elgesio su darbininkais. Darbininkai čia yra be kai-
■■ '

o

k Federacijos suvažiavimas
Amerikos Darbo Federacijos suvažiavimas šiemet įvyks 

.PfcoH’e- Tame reikale Federacijos valdyba paskelbė unįjpms 
piešimą. Suvažiavimas prasidės spalio 4 d. Paprastai su- 
vąįĮįavįmai tos organizacijos užsitęsia ir posėdžiaujama keletą

' . Valdyba, šaukdama suvažiavimą, skelbia, kad Federaci
ja eis senais pramintais takais. Jokią radikalią Žingsniu nebū
sią daroma. Federacija stovėsianti ant senai paskelbtą pa- 

į gr|gdą, nes tie pagrindai tebesą dabartiniam laikui taip geri, 
į lD|įp kad jie buvo tada, kai jie buvo formuluoti.

Federacijos valdyba, vienok, kviečia delegatus giliai ąna- 
dabartinę ekonominę padėtį ir numatyti veikimo pieną 

atygčiai. Valdyba nurpdo, kad priimant progresivę ir fcon- 
-■ stggktyvię programą ir padidinant judėjimą organizuotą dąrbi- 
nUdtą eilėse, neorganizuoti darbininkai bus patraukti po arga- 
nigpotą darbininką vėliąyą,

Bet 
m aiškėti, kąd eita apie po
ėmius reikalus. Latvių mi- 

iiisteris norėjęs patarpinin
kauti lietuvių-lenkų ginče. 
Latviai kalbinę lietuvius at
sižadėti Vilniaus. “Rytas” 
šį dalyku taip nušviečia ?

“Todėl tų pasitarimų svar
biausioji dalis yra toji, kurią 
‘Eltos’ oficialus komunika
tas paminėjo, sakydamas, 
kadi ‘per pasikalbėjimus pa
liesti aktuališki klausimai ir 
pasikeista nuomonėmis dėl 
pačių svarbiausių problemų, 
laukiančių artimiausioj atei
ty išsprendimo.’ Šitų ‘pačių 
svarbiausių problemų’ dėliai 
ir buvo taip staigiai atvykęs 
Kaunan p. Ulmanis.

“Neabejoju, kad prie ‘svar
biausiųjų problemų’ pasita- 

--rimuose priklausė ir šių die. 

nų lenkų spaudos kalbos a- 
pie Lenkijos ruošą pulti Lie
tuvą ir SSSR spaudos stro
pus tų gandų komentavimas. 
Iš ‘Jaunakas Žinąs’ straips
nio, lydėjusio p. Uhnanį Kau
nan galima spręsti kokią gi 
rolę apsiėmė jis vaidinti šio
je lenkų-lietuvių byloje ir ko 
nori iš Lietuvos. Minėtojo 
laikraščio (dabartinės Lat
vių pozicijos demokrat. cent
ro partijos organas) straips
nis nedviprasmiai ir visai at
virai pataria lietuviams liau
tis svajojus apie Vilnių, nes 
tai esą romantizmas, ir susi
taikyti su Lenkija. Vilnius 
su Lenkijos įgulomis esąs ga
rantija Latvijos neliečiamy
bei, jos saugumui.

“Latviai, berods, supran
ta, kad Lietuvos okupavimas 
yra pavojingas ir jiems pa
tiems: lenkai mažiausia turė
tų okupuoti it visą Liepojos 
sritį, kad galėtų jiems tuo
met būtiną Vilniaus—Liepo
jos geležinkelį valdyti./ Lai
kiną naudą tematydami, lat
viai leidžiasi lenki] užmigdo
mi ir to pavojaus visą reikš
mę nenujaučia, manydami, 
kad ir tuo atveju, Lietuvą 

, okupavus, jie galėsią išlikti.
“P. Ulmanis, pasisisiūlęs, 

be abejo, tarpininkauti mū
sų byloje su lenkais, nori mus 
su jais sutaikyti kokio nors 
a la Hymanso projekto pa
grindais h- mano, kad tais 
pagrindais Lietuvai su Len
kija susitarus bus pašalintas 
pavojuj Latvijai. Jis skau
džiai klysta. Toks ar kitoks 
Hymansinis mūsų- ginčo su 
lenkais išsprendimas atiduo
tų galų gale Lietuvą pilnon 
Lenkijos įtakon; trumpai ta
riant, Lietuva taptų Lenkijos 
provincija, jei ne de jure, tai 
bent de fakto. Per Lietuvą 
Izmkija betarpiai susisiektų 
su Liepojos sritimi. Reikia 
nuo savęs neslėpti, kad Lie
tuvai de fakto Izmkijos dali
mi tapus visi sumetimai kal
bos už tai. kad Lenkijai bū- 
tų duota1 galimybė 7valdyti 
Vilnius—Liepojos geležinke
lis ir (Liepojos uostas, nes 

r maža.

. .... . ... 
judėjimą prie deniarkaciįoš 
linijos apibudindamas, ne- . 
pramato denki] rengimosi 
pulti ‘Lietuvą. Tų bruzdėji
mų buvo ir seniau ir tuomi 
lenkams’ pasisekdavo nu- 
žnybti nuo Lietuvos žemės 
gabalą ir priversti lietuvius 
prie šiokių tpkių derybų. To 
lenkai ir dabar siekia. “Lie
tuvyje” rašoma šitaip:

“Šiaip ar taip, vadinasi, 
i

galime sakyti, kad Lenkų 
sąjūris Vilniaus krašte, jų 
šaudymai Į mūsų policiją 
prie demarkacijos linijos y- 
ra savotiškas kvietimas de
rėtis su jais Hymanso ar ki
to keno projektu, provokaci
jos keliu iššaukus kokių pai
nių įvykių, kad tektų pasiek
ti Tautų Sąjunga ar kita ku
li politikos intrigų įstaiga. 
Ten, žinoma, rasis interesuo
ti dėdės taikinti Lenkiją su. 
Lietuva šiosios kaštu. RoT 
kas tenka matyti vien tokia 
prasmė Lenkijos neramių 
gaivalų ginklo žvan^inime ir 
jų užkabinėjime mūsų poli
cijos: pabaidyti Lietuva/ 
kad būtų sukalbamesnė.

%

‘ “Antra vertus, nereikia 
betgi pamiršti, kad, Lenkų 
centrinei valdžiai esant silp
nai, palaidas avanturistų 
gaivalas, beerzindamas mū
sų sargybą, gali per toli nu
eiti, rasit ir ne be žinios su 
Varšuva. Juk ir dabar, jei 
galima tikėti mūsų dienraš
čių pranešimais, Lenkijos 
ginkluoti žmones, perėję de
markacijos liniją, beda šia
pus linijos gaires ir tuo pro
vokuoto provokuoja mūsiš
kius muštynėsin. Tai yra la
bai panašu į išdykusį berną,' 
peleidusi savo vyžų apiva
rus, kad juos kas užmintų 
ir duotų progos peštynėms. 
Jei toki juokai niekais, nesu
drausti nueitų, tai kodėl ne
pasisavinti dar vienas kitas 
rėžis iš Lietuvos žemės. Tai, 
ftiat, būtu linijos ištiesimas 
Lenkijos naudai. Tokio Len
kijos akiplėšumo galima 
laukti, nes jai tatai būtų ne 
naujiena.

“Vadinasi, pradžioje Len
kija gal neketina sunirtu 
spraustis Lietuvon, gal ji tik 
žaidžia išdykėlio žąismą, bot 
ilgainiui ta.s žiaurus žaismas 
gali pavirsti kruvinomis 
muštynėmis ir mesti karo ki
birkštį. kurią vėjas nupūs'’ 
nuo demarkacijos linijos ir 
toliau. Juk trobą gali pa
degti ir išdykėliai vaikai, ne
toliese jos kur ugnį susikūrę. 
Taip atsitinka dažnai. O kai 
Varšuva pataikauja tiems iš
dykėliams. tai paskum jie 
sunkn bus besuvaldvti.z •

■ •

“Mūsų vvriausyliei trūks
ta informacijų, ko nori Len
kai tais savo nepadoriais n»o- 
jais į Lietuvą. Maskva, tu
ri būt, geriau informuota, 
ką jie reiškia, tuo labiau pra
vartu ir nuims rūpestingiau 
sekli palaidojo Lenkijos gai
valo Vilniaus krašte.

I -----

r ‘

Naujai dedikuotas paminklas jėzuitui Pere Jacąues Mar- 
ąuette’ui, pastatytas prie M^rshall bulvaro ir 24 Gt. Chicagoj. 
Tasai jėzuitas buvo pagarsėjęs misijonierius ir tyrėjas centrali- 
nią valstiją. ....

\

IŠANKSTO MONOPOLI 
ZAVO

Pasklidus girdui apie tai, 
kad J. Vileišis numatytas pa
siuntiniu Wasliingtonan, 
Bropklyno “Vienybė” pasi
skubino jį išanksto monopo
lizuoti savo srovei. Sakytas 
laikraštis rašo šitaip:

“Suprantaipa, kad nėra 
jokios vilties, kad Amerikos 
katalikų vadai p. Vileišį ma
loniai patiktų, ar nors kame 
nors jam pagelbėtų Lietuvos 
vai stvbės reikaluose. ’ ’

Gerai turėkite Vileišį savo 
partijos tranšėjose. Jei se
noji istorija atsikartos, tai 
visgi jo “epistolijos” bus ge
resnės, negu sausiigčs pri
smaugti laisvamanių laikraš
tėliai.

>-
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KAIP IŠTEISINA PERSE
KIOJIMUS

Chicagos “Naujienos” y- 
patingu būdu išteisina Mek
sikos valdžios katalikų per
sekiojimą. Rašo šitaip:

“Dėlto, kad dabąr Meksi
koje yra susiaurinta kunigų 
teisės, 
rėkia, 
Calles
sės ir vykino despotizmą. Bet 
ar daug teisių turėjo Meksi
kos žmonės tais laikais, kai 
tenai viešpatavo katalikų 
bažnyčia?”

* z

Dęl argumentacijos daleis- 
kime, kad tais laikais, kada 
Meksikoj viešpatavo katali
kų bažnyčia, ten žmonės, visai 
mažai teisių teturėjo. Bęt ar 
tas pateisina, dabartinius 
Meksįkos viešpačius/smaugti, 
cįvasiškiją už jos pirm t akli
nų nuodeiųes tyri klaidas ? 
Prie ko prieitume tokios lo
gikos • laikydamiesi t . Da- 
lriskime, kad Meksikoj k 
liftai galų gale imtųJvii'Sųrir 
soeijalistus taip suvaržytų.

“.Mūsų vyriausybė- turi kąip dabar katalikai socija- 
elgtis taip, kad Lenkija po- listų suvaržyti. Ar ‘‘Naų- 

f
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PERKELIA RAŠTINĘ
Susivienijimo Centro sek

retorius p. J. Šaliūnas “Gar
se” praneša:

“Svarbu žinoti!
“Gerb. Kuopą Valdyboms 

ir visiems Susiv. nariams.
. “Žinotina, kad: Lietuvių 

R. K. Susivienvnio Ameriko-
•

je. Centro Raštinė nuo rugsė
jo 9 d. 1926 m. yra perkelia
ma į AVilkes Baile, Pa.

‘ ‘ Įsitčmykite naują adresą. 
Nuo rugsėjo 5 d. 1926 m. vi
sais reikalais, kas tik liečia 
Susivienymą, reikia adre
suoti: Litliuanian R. C. 
Alliance of America, 225 So. 
Main St., Wilkes Bar re, Pa.

“Kadangi Susiv. oficialus 
organas ‘Garsas’ lieka seno
je vietoje, tai sekančiaipe nu
mery bus plačiau išaiškinta, 
kas ir kaip bus siunčiama.

Juozas B. šaliūnas,
Sekr. ir Reikalu Vedėja

.VAIKIŠKAS IŠSISUKINĖ
JIMAS

T “Darbininko” pastabą, 
kad šaulį Stasį Ramančionį 
nužudė cicilikai. Chicagos 
‘‘Naujienos” padalė šitokią 
komentarą:

“Mes nežinome, kiek tie
sos yra šitoje istorijoje. Bet 

• kad joje yra labai daug me
lo, tai gali suprasti ir mažas 
vaikas. Nejaugi yra panašu 
į tiesą, kali keturi vyrai ir 
moteris sėdėjo vežina*, pasta
tytam skersai kelio, ir laukė 
ką nors atvažiuojant, kad tu
rėjus progos atlikti žniogžu- 
dybęf Ir nejaugi sveiko pur
to žmogus gali tikėti, kad ve
žime sėdėjusioji keturi vyrai 
šoko piauti tuodu šauliu tik-

“Labai galimas daiktas, •• 
kad tenai įvyko paprastos 
girtų muštynės, kokios Lie- 
tuvoje įvyksta gana tankiai, * "“Ii 
kai įsikaušę žmonės grįžta iš -.y 
miestelio namo.”

• - .

Kad istorijoje apie šaulio A- 
Stasio Raniančionio užmuši- » ? 
mą būtų labai dautj melo, 
kaip “Naujienos” sako, tai 
vaikas, mūsų žvilgsniu, ne
gali suprasti, bet kad “Nau
jienos” daro vaikiškus išsi
sukinėjimus ir išvedžioji
mus, tai ištikro ir vaikas ga
li suprasti.

Jei, kai]) “Naujienos” ra^ 
šo, ten būtų buvusios pa
prastos girtų muštynės, tai 
mušeikos nebūtų šaukę: “Čia 
bus teismas buržujų armijai 
už jų nuodėmes” ir “mirtis 
šauliui.” Jie būtų, atsipra
šant, “rupūžiavę.” Keršyti 
“buržujų armijai už nuodė
mes” gali tik “susipratę” 
darbininkai, perėję mark
sistų mokslą.

Daleisk+me, kad Lietuvoj 
panašus atsitikimas būtų į- 
vykęs, tik ne su riksmu: 
“čia bus teismas buržujų ar
mijai už jų nuodėmes,” o 
“čia bus teismas socijalistų- 
laisvamanių armijai už jų 
nuodėmės“ ° "

Tada “Naujienos” nebūtų 
abejojusios apie žinios tikru
mą, o per dienų dienas būt 
šaukusios apie klerikalų bai
sumą. Bet, ačiū Dievui, taip 
neatsitiko; vilimės, kad nei 
neatsitiks.

Tas parodo, kad socijalis- 
tų riksmas apie tai, būk kle
rikalai fanatizuoją minias, 
yra be pamato. Iš kitos pu
sės aišku, kad socijalistai 
tai]) sufanatizuoja žmones* 
kad jie ima teisti "ir žudyti 
“buržujus.”

T tą pat dalyką įsikišo ir 
“Keleivis.” Įsikišo taip gra
mozdiškai. kad sau per 
sprandą uždrožė. Girdi:

“Šitas atsitikimas aiškiai j 
parodo, kad per 500 metų 
Romos • kataliką kunigų 9 
‘mokslas’ nieko daugiau Lie- , 
tuvos kaimiečių neišmokino S' 
kai]) tik girtuokliauti, muš
tis ir keršyt.”
O ištikro šitas atsitikimas 

aiškiai parodo, kad lietuvių 
marksistai kaimiečiu ir dar
bininkų nieko daugiau neiš
mokino, kai]> girtuokliauti, 
mušts ir žudyti “buržujus.” 

lodomu, kai]) patiks Šau
liui organizacijai Amerikos 
socijalistų chamiškas apra
šymas apie jų m^rio žvėriškų 
nužudymą. Pažiūrėsime, ar 
Lietuvos šauliai atsilieps į 
tai.

Nėra kilnesnės misijoj už 
laikraštininko misiją. Laimi- - 
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pįjus X.

-.2
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ingtone. Jis buyo pasižymėjęs sumanymu ir įsteigimu farmerįų organizacijos, vadinamos 
NationaĮ Grange. Jis tą sumanė, dirbdamas prie Agrikultųros Departmento. Paveikslas 
rodo Mrs. Elmer Reynolds’ien ę, dedančią kviečių piedą prie paminklo.

EUROPOS POLITIKA IR UETUVA
_______ ______  . r

ženklai J
•-------------- -—- > * *1J• ** 

Geras tfivyuainls privalo 
turėti Lietuvos miestų 
klus. Yra lodomu su Jalą - 
susipažinti. Juos galliajrj 
vartoti kaip atvirutes. žeo- ’’ 
Ual yra tam' tikrame susiu-' 
vinyje, išviso yra 40 žerdtlų.

Kaina įO centų.

‘ ♦ Y • \

Prancūzijoje dar gyvas 
tautos didvyris, kurs nepa
prastai atsižymėjo patarnau
damas savo Tėvynei kritin- 

* gįajisioje valandoje, gi ku
riam paskįaus “savieji” pa
rodė nedėkingumą, o atlygi
no jo užmiršimu. Tuo did
vyriu yra Jurgi* Clemen
ceau. Sulig savo Įsitikrini- 
mų partinių jis yra radika
las, — kaipo Prancūzijos pi
lietis pasižymėjęs nepapras
ta Tėvynės meile, gi kaipo 
žmogus pasirodė tvirto kūlio, 
geležinės valios, gyvo ir gi
laus proto. Clemenceau' pa
garsėjo laike pasaulinės ka
rės, kaip Prancūzijos pre
mjeras. Niekados Clemen- 
ceau nebūtų pasiekęs taip 
aukštų viršūnių, jei ne kri- 
tinga padėtis Prancūzijos, 
kuri po dviejų metų karės vi
sai buvo nustojusi vilties ka
rą laimėti. Tame tai laike 
p paplito prancūzų d e f e- 
t i z m a s. arba kitaip ta
riant gilus įsitikriiiimas, jog 
karę prancūzai pralaimės. Iš 
tos tai priežasties visuomenė
je pasigirdo rinitų balsų rei
kalaujančiųjų iš valdžios tai- 
kinties su Vokietija kuosku- 
blausiai ir tai nepaisant išly
gų, kad nedaleidus šalies 
prie suirimo bei katastrofos. 
Prancūzijos valdžia irgi pa
linko ton pusėn. Tuomet po
litikai pradėjo ieškoti as
mens, kuris nepaisydamas 
jausmingesnės dalies visuo
menės. valytų ligi galutino 
laimėjimo pradėtąjį karą. 
Premieru liko .Jurgis Cle
menceau, 77 metų amžiaus, 
kuris savo gyvenime nepa
prastos iškalbos dėka yra su
griovęs 20 buvusiųjų minis- 
tei'iii kabinetų. Nuo to laiko, 
kai Clemenceau tapo Pran
cūzijos Mini storių pirminin
ku, viskas pasikeitė: nusimi
nimas dingo, viltis pakilo, ir 
pagaliaus, pirmininkavo 
Versalės sutarčiai laimingai y užbaigęs karą.

\ Prancūzų nedėkingumas 
savo tautbs didvyriui apsi
reiškė tuč-t nujaus, kada 
Poincaro prezidentavimo lai
kui užsibaigus, prasidėjo 
naujo prezidento rinkimai. 
Juk niekas kitas privalėtų 
Imti pagerbtas paskiriant jį 
Prancūzijos prezidentu, bet 
Clemenceau, kurs per du me
tu karės. kritiirgiausioje va
landoje išgelbėjo šalį nuo vi
daus suirimo. Tuo tarpu gi 
liko išrinktas prezidentu nie
kam tikęs socijalistas ir ma
sonas Desdiaiiel, kurs po ke
liu mėnesių rezignavo, o ku
rio vieton liko išrinktas Mil- 
lerandas, kuri Herriot pri
vertė atsistatydinti. Tuotar- 
-pu “senas tigras*.’ prasišali- X no iš politikos sūkurio apsi
gyvendamas ramiame ir nuo
šaliame savo namelyje, prie 
jūrą kranto. Bretonijojc. 
Prabėgo keletą metų ir štai 
staiga visas pasaulis pastebė
jo. kad Clemenceau atbudo. 
.Jis vėl stoja savo šalies tvar- 
kvino darban, susirūpinęs 

■jos likimu delei finansinės 
krizės. įsimaišymas Clenien- 
ceau j vidaus Prancūzijos 
tvarkymosi darbą yra origi
nalus, staigus.'tikrai Klr- 
mensinis. Karštas Tėvynės 
mylėtojas nesu valdydamas 
susirūpinimo jausmų 
gresiančios tautai 
paskvilio a t v i r ą

X

prezidentui CoQlidge’ui pra
tardamas į Jungtinių. Valsty-. 
bių Prezidentą kaipo sau ly
gti asmenį, truputį grąžyda
mas, dalinai prašydamas, iš- 
sireikšdamas gan stipriai 
skoliLupiuokėjimo kląusipie. 
Pravartu ypa paminėti kaž
kurias to 1 aišl^a vielas^ 
Clemenceau laiškas, be abe
jo, Piane ūži joje, ir kitur pa
darys žymią' Įtekjnę, 'r-į ^uo 
būdu jis yra istorinės vertės 
dokumentas.
“Tarp Prancūzijos ir Ang

lijos, Anglijos ir Amerikos 
ir pagaliaus tarp Prąncūzi- 
jos ir Amerikos yra bendras 
reikalas ’’—rašo Clemenceau. 
“Tuo reikalu vra karo sko- *' z 
los. Jei valstybės būtų pa
našios bankų įstaigoms, tuo 
atveju visur valstybiniai rei
kalai būtų atliekami bankuo
se. Bankai tvarkytų sąskai
tybas kiekvienos valstybes ir 
tuolaik Valst\i)ės privalėtų 
skaityties su bankų opinija. 
Spaudžiate mus delei apmo
kėjimo skolų; kurios nėra 
komercinės, liet karinės. Jūs 
gerai žinote, jog mūsų iždas 
[tuščias. Tat. reikalaujate, 
kad mes pasirašytume vekse- 
Hus, ■ Rimuos-nmdte paremti 
mūsų žemės turtu. Privalo
te žinoti, kad Prancūzija ne- 
išstatyta išpardavimui, kad 
ir prieteliams. Buvo jinai 
nepriklausoma mums užgi
mus, — nepriklausoma irgi 
pavėsime savo palikime mū
sų vaikams. Ar gal norite, 
kad atiduotume Vokietijai 
savo tvirtoves^ jei ji. nuo 
mūs pareikalautų grasinda
ma karu? Mes išeikvojome 
kraują ir visus savo pinigus 
karui. Tą patį darė Angli
ja su Amerika, tačiaus tik 
mūsų vienų (Francijos) te
ritorijos 'tapo nuterivdos. 
Ateikite ir suskaitykite mū
sų aukas. Kraujas mūsų jau
nimo neužrašytas bankų sąs
kaitybose.
“Kaip kad Rusija, taip ly

giai Amerika su Vokietija 
•sudarė atskirą taikos sutar
tį nesiskaitydania su savo są
jungininkų reikalais. Mes 
šiandiena rūpinamės sudary
ti finansinę taiką tarpe San
tarvės Valstybių. Kalti esa-

išnaudotojais karo... ” ( 
Pafrie” Montreal).

Tai rimtesnės vietos išim
tas iš garsaus laiško. Veik 
visai nepastebintas tame laiš
ke prašymas dovanojimų 
skolų, bet yra aršus skurdas 
ir daug reiškiantis grūmoji
mas. Vieta, kur minimi 
vokiečiai Į r užleidimas jiems 
tvirtovių, sulig daugelio nu
sivokiančių politikių nuomo
nes tai nurodymas į vedamas 
slaptas derybas prancūzų su 
vokiečiais karo nuostolių at
lyginimo klausime. Kiti vėl 
mato toje pat vietoje planuo
jama Anglijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos kombinuotę 
prieš /Amerikos Jungtines 
Valstij as.

Kas per reikšmę turi tas 
staigus išsišokimas Prancū
zijos didvyrio ? Ar tai tik 
paprasta sielvarto rauda se
no patrioto? O gal tai ma
nieras tam, kad paveikti į 
Ameriką tikslu sumažinti 
prancūzų skolas? Sunku vie
nok įtikėti, kad Clemenceau, 
nors ir 85 metų senelis va
duotasi šiame atvejuje pana
šiais motyvais. Clemenceau 
per gudrus politikas, kad 
klaidą padaryti.
Mano manymu, Clemenceau 

savo laišku bando išjudinti 
plačių masių opiniją. Juk 
neseniai p. Berengei' sudarė 
sutarti su Anglija skolų ap
mokėjimo reikale. Šiandie
na ta sutartis svarstoma Pa
ryžiuje'. Taip Prancūzijos 
valdžia, taip pati tauta yra 
priešingos tos sutarties rati
fikavimui, pripažinimui, ta
čiaus visi bijo irgi ją atmes
ti. Ypatingai dabartinis 
Poi nearė Kabinetas bijo ne
pripažinti sutartį. Balsas ne
paprastai Įtekmingo asmens, 
kaip kad Clemenceau, be abe
jo, padidins ir sustiprins 
opoziciją, ir.paveiks į parla
mentą paneigimo sutarties 
kripsnyje. Ir sulig prancū
zų s)Mindos atsiliepimu jau 
dabar pastebime, kad veik vi
si prancūzai paminėtąjį laiš
ką priėmė entuzijastiniai.— 
nors .Jungtinių Valstijų 
spauda jį dalinai paneigė, 
dalinai pasmerkė. Preziden
tas Coolidge šaltai ir trumpai Brooklyn, N. Y.

Daug kas mano, kad Lie
tuva, būdama maža valsty
bė, didesniųjų valstybių tar
pe vaidina labai nežymų 
vaidmenį ir kad išsilaikytų 
nepriklausoma, taikosi jai 
naudingai kai kurių didžiųjų 
valstybių politikai. Bet pas
kutiniųjų dienų Įvykiai rodo, 
kad ir Lietuvos balsas Euro-

atsakė, jog Amerikos valdžia 
susineša su Prancūzijos val
džia ne per laiškus privačių 
asmenų, 1x4 diplomatiniu 
keliu. Tačiaus taip pats A- 
merikos prezide ntas, taip vi
suomene Clemenceau laišku 
susiindomai'o ir su juo skai
tosi. Matome, tat, jog Cle
menceau visuomenę taip 
Prancūzijoje, taip Ameriko
je išjudino: Prancūzijoje su
stiprino opoziciją, gi Ameri
koje padaugino simpatijas pos politikoje turi gana žy- 
vargingai ir susibankrutavu- 
siai valstybei.
__Man asmeniuiai,.ga.iU,.-k;ul 
tarp dviejų simpatingų tau
tų įsibriovė plinys, įr kad tuo 
pliniu yra doleris. Mums 
lietuviams gaila taip Ameri
kos, tos mūsų antros tėvynės, 
— taip Prancūzijos, kuri vis
gi Eurojioje priskaitoma 
prie tos rūšies valstybių, nuo 
kurios gerbūvio arba nusmu- 
kinio priklauso taika arba 
nauja suirutė. Duok Dieve, 
ka šis Clemenceau žygis abi 
tautas privesti] prie susitari
mo.

VARGONININKU SEIMAS

Amerikos Lietuviu R. K. 
Vargoninkų Sąjungos sei
mas šįmet bus Rugpiūčio 27 
d., J'hiladclphia, Pa. Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje, 
324 IVliarton St., pirmą va
landą po piet.

♦7, Jankus, pirmininkas 
259 No. Fifth St.,

Apie Meksiką ir jos gyventojas
v

MEKSIKOS VALDŽIOS IR BAŽNYČIOS SANTIKIAI

Suv. Valstijose yra taip sakant valdžia sau, o Bažnyčia sau. 
čia Bažnyčia atskirtą nuo Valstybės.

Meksikoj prie to pat neva einama. Bet koks didelis skir
tumas. Meksikoj visokios bažnytinės procesijos lauke uždraus
tos. Draudžiama visokios ceremonijos. Nevalia šventinti kry
žių, kapų, paminklų. Anuomet šventojo Tėvo delegatas vie
noj privatinėj vietoj pašventino kryžių ir už tai buvo išvarytas 
iš šalies.

Kunigams, vienuoliams bei vienuolėms uždrausta nešioti 
uniformas, tonsuras, ilgus drabužius, sandalus.

Visokios tikybinės ceremonijos turi prasidėti ir baigtis baž
nyčioje. Laidojant nevalia kunigui eiti kūno į namus pasitik
ti ir bažnyčion lydęti. Nevalia kunigui lydėti į kapus, neva
lia duobės pašventinti.

Nesutarimas tarp valdžios ir Bažnyčios prasidėjo jau nuo 
prezidentavimo Juareso. Jis ėmė Bažnyčios varžymus įvesdi- 
nėti nuo 1857 m. Jau tada bažnytinės žemės buvo konfiskuotos. 
Reeliginės kongregacijos neteko dvarų ir fondų. Laikinai bu
vo uždrausta ir varpais skambyti. Jau tada buvo uždraustos 
procesijos. Nuo to laiko už nežmoniškų įstatymų nesilaikymų 
kunigai, vienuoliai ir vienuolės būdavo areštuojami, įkalinami 
arba ištremiami. Mažiausią nuo Įstatymo nukrypimą Pūkuoda
vo prasižengimu ir bausdavo. Kai anuomet šventojo Tėvo de
legatas šventino kryžių tai buvo pastatyta šėtra ir reiškia ne
buvo ceremonijų po atviru dangum. Bet valdžia parokavo, kad 
čia gudriai norima apeiti įstatymą ir delegatui liepė išvažiuoti.

Kunigams uždrausta gyvu žodžiu arba raštu valdžia kri-

kelią. bet kuriems 1 
imperialistiniąms 
mams.. •

X“Trimitą^”)'

Retoj lietuviu 
l^asį kokio nors 
toj lietuvių i 
Lietuvos Ąlbumą, 
Lietuvos didžiąją 
vaizdai ir ją 
mat Kiekv 
tikru lietuviu, patrioto, 
lo turėti tą U.etir

Kaina $3.50. -
“DARBININKAI” 

366 Broadway, So. Boston.

dėti vilčių pagrobti Lietuvą. 
Todėl tad tokiu ūpo pakili
mu Varšuvoje nesenai buvo 
sužvpngėję ginklai ir pasipy
lė begėdiški atviri grasini
mai Lietuvai. Dabar jie vėl 
nutilo, nes mūsų pasiruoši
mas kiekvienu momentu at
remti bet kokius lenkų veiks
mus ir kitų valstybių irgi 
kiek atviriau pareikštos min
tys dėl Lietuvos, iš karto nu
stelbė tą lenkų išsišokimą.

—LietitvA^tln'edthina' Maug' 
stipresnių kaimynų, kad ne 
Vilniaus klausimas, turėtų 
visuųse savo užsienio politi
kos žygiuose užsibrėžti aiš
kaus neitraliteto liniją, bet 
grobuoniško lenkų imperia
lizmo žygis padare mūsų

mios reikšmės.

Apsupta didžiųjų valstv- 
biirir'Midaiydinun lyg i li tą 
tarp vakarų ir rytų Euro
pos, Lietuva savo geografi
ne padėtimi yra svarbi vieta 
Europoje, kurioje pinasi ne 
tik jai kaimyninių, bet ir to
limesniųjų valstybių intere
sai Tie interesai Lietuvos
atžvilgiu dažnai yra griežtai kautai taip skaudžią skriau- 
piiešingi, todėl mažiausias 
pasikeitimas Lietuvos poli
tikoje sukelia šiokio tokio 
triukšmo.

Vos tik naujoji mūsų val
džia kiek aiškiau nustatė 
mūsų politikos liniją, pradė
jusi ieškoti artimesnių ryšių 
su Pabaltijo valstybėmis ir 
Vokietija, vos pradėjo kon
krečiau kal!x“ti apie nepuoli
mo sutarties i r prekybos kon
vencijos su SSSR pasirašy
mą, visa Europos ir net A- 
merikos spauda labai g\"vu į- 
doniumu prabilo apie Lietu
vą. Ypatingo neramumo tie 
mažučiai pasikeitimai anūsų 
politikoje "sukėlė L^nkįĮ.oje. 
Lenkai, matydami Lit tvos

reikia
su

dą, kad kol ji nebus geruoju 
atitaisyta, Lietuva bus ]>ri- 
versta-iOšRoti kelių ir būdų 
atitaisyti ją savo jėgomis. 
.Užsieny tas mūsų tautos 
troškimas yra žinomas, todėl 
kiekvieną kiek naujesni žygį 
mūsų užsienio politikoje sku
bina surišti, dažnai,
pripažinti, klaidingai, 
Vilniaus vadavimu.

Kol Vilniaus klausimas 
nebus išspręstas Lietuvos 
naudai, Europoje jis bus nie
kad nenustelbiama priežasti
mi gimti naujiems neramu
mams. Ypač dabar, kai 
Lenkijoje vyksta Pilsudskio 
generolų pasitarimai, ka
riuomenės pergrupavimai ir

stiprėjimą, priversti atsiža- spiarkus ginklavimasis, o iš 
I

tikuoti, nevalia įstatymų kritikuoti. Kunigai yra beteisiai pi
liečiai, nes jiems net balsuoti uždrausta. Kunigams nevalia 
daryti susirinkimų politiniais reikalais. Be valdžios leidimo 
nevalia statyti bažnyčios. Prie Carranzos kunigams buvo-ųž- 
drausta slapta išpažinčių klausyti ir konfesionalai buvo apdras
kyti, langeliai išimti

Nors valdžia taip žiauriai dvasiškiją ir tikinčiuosius ^ar- 
žo, bet kadangi šalis nuoĮatai pergyvena visokių suiručių ir 
žmonės dažnai esti susierzinę, tai valdžia kartais prašo dvasiš
kuos kad pagelbėtų nuraminti žmonių. Vieną sykį Vidurinių 
Reikalų ministeris net į popiežių kreipėsi su prašymu pagelbėti 
nuraminti žmones. Tada buvo paskirtos visose bažnyčiose pa
maldos už taiką.

Bažnyčia Meksikoj valdė labai didelius turtus. Pavyz- 
dčiui sostinėje Bažnyčia valdė 22,000 lotų, kurie verti buvo apie 
3100,000,000.

Kuomet Bažnyčios turtai buvo konfiskuoti, tai jie buvo 
parduoti iš varžytinių. Bažnyčia paskelbė, kad kas pirks tų 
turtų, tas lai žino, kad perka vogtą daiktą ir sąvaimi eksko- 
munikuoja save. Daugelis pirkusių jų grąžino Bažnyčiai taip 
pirktus jos turtus pasilikdami užmokėtus už juos pinigus.

Bažnyčia turtų įsigijo per ilgus metus iš duosnių žmonių. 
Kaip žinoma Meksikos kraštas yrą begaliniai turtingas viso
kiais gamtos turtais. Tai sidabro, aukso ir kitokios kasyklos 
buvo apdedamos specijaliais bažnyčiai mokesčiais. Kartais nuo 
kas svaro iškasto sidabro mokėta Bažnyčią! po ?5c. Taip Baž
nyčia ingi j o didžių turtų ir visur pristeigta labai puošnių baž
nyčių. Zacatecas’o miesto viena bažnyčia turėjo krikštelnyčią 
iš gryno sidabro. Ji atsėjo $50,000. Kita to miešto bažnyčią 
turėjo altorių iŠ gryno aukso. * W

Meksikoj turėjo pasisekimo tik Katalikų Ęatnyčę ; Pro
testantai bandė pavesti savų prąpagandą, bęt netapsiu pasį-

“DARBININKAS”- 
3oo w: Bromway— 
S. Boston, Mass. '
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sekimo. Meksikiečiai ispaniškos kilmės nėra linkę prie 
tantjemą. Dar mažiau linkę prie protestantizmo M< 
Ulijonai Pastariesiems labai imponuoja kataliku ce 
inisšiškumas ir simbolizmas.

SVETIMAS KAPITALAS MEKSIKOJ

Naujosios gadynės pramonė Meksikoj įsteigta impori 
svetimu kapitalu. Ten geležinkeliai pastatyti, kasyklos R 
demiskai išrengtos, fabrikai išstatyti, žibalo versmės ftU 
tos svetimu kapitalu.

Suv. Valstijų'kapitalistai Meksikoj yra išvestinę apie
ną bilijoną dolerių. Suv. Valstijų kapitalistus seka 
kapitalistai. Dabar išėjo taip, kad Meksikos turtų 
yra svetimų kapitalistų rankose. Meksikos turtų trečdali VI 
do£uv. Valstijų kapitalistai.

eksikon svetimas kapitalas suplaukė augiausia prie I 
z/ Bet kai ten paskui kilo maištai ir revoliucijos, tai dai 
jLvestmentai labai nukentėjo. 

L Svetimi kapitalistai Meksikoj pastatė geležinkelius, 
karins, atidarė kasyklas, įvedė kanalizacijas, šitos 
rybės žinoma ir liko svetimų kapitalistų rankose.

Ateivių Meksikoj yra 100,000 su viršum. Didžiuma 
yrą ispanai. Jie daugiausia sukibę į grocerinį ir javini 
Prancūzai'įkibę į drabužių ir brangmenų bizni. Jie taipgi 1 
do bovelnos audimines ir tabako pramanę. Vokiečiai 
geležies tofni ir dideles plantacijas valdo. Anglai ir 
čiai užvaldę yrą geležįjįkelius, kasyklas, žibalo versmes, lįį 
karius; ■ Prie tų d&rbų geresniasiaą vietas yra užėmę, 
amerikonai Kiekviename Meksikos didesniame miesto to* 1 
merikenų buržujų kolonijos. •*

Tokiu, būdu svetimieji smetoną graibo, o virttrrfnto 
rūgų kartais pritrūksta, i <

-I JTdėlei 
nelaimės 
laišką
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Oras. Va<la« — Kun. P. P. Saurasattis, 
2334 So. Oakley Are., Chicago, IIL

Garbės Pirm. — Kun. A. Petraitis, 
105 Main St., Athol, Mas&

Pirmininkas — J. Svlrskas,
104 Lkirchester St. Worcet>ter. Mass. 

I Vice Pirmininkas — A. Zaveckas,
1»7 VVindsor St., Cambridge, Mass.
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PILN. BLAIVINĖKI
KUOPŲ DŪMEI

Aušra

klausykime kas ką pasako a- 
pie religiją ir moksląfbet rū
pinkimės patys ištirti ir su
prasti kur tiesa.

Tn«kŲJŲBL^iki»kV^ 
CENTRO VALDYBOS •.

, ANTRAŠAI-
Barelay St. Worce«ter, Man. 

Iždininkė — O. Sidabrienė,
6- Commoavealth Avė., 

tVorcester, Mass. 
Iitlo globėjas — Kun. F. Strakauskas,

50 \V. Bth St.. So. Boston, Mass. 
Iždo globėja — Marcelė BakŠlutė.

38 Carai Street, >Vorceeter, Mass. 
Raštininkas — V. JzBlavackas,

104 Dorcsester St.. VVoreester, Mass. 
Prieš seimą su svarbiais reikalais teik« 
KitOs krvitis sekančiais antrašais.

B. S. C. Kalt,- - ■

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

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

•Y? T’
Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo

tikėjime yra daug 
ų, kurių paprastas 
protas negali su- 
išaiškinti, ir kadan- 
s dabartiniuose lai-
idengia ir išaiškina 
įvairių ’ paslapčių 
kurios pirma buvo 
tamos, tad nękurie 

kiek mokslo palaižę 
dažnai tvirtinti, kad 

ėjimas greit pranyksiąs, 
mokslas greit išaiškin- 

fc'visas paslaptis ir nebū
siu į ką> betikėti. Šitokius 

Tinimus ir išvadas gali 
tiktai tokie žmonės, 

nirifr mokslo tvirtinimus ir 
estijas priima jausmais, 

£> ne giliu nuosaikiu protavi- 
ly. Užtad šiame atvejyje 

galima padalyti į dvi 
Vieni kurie, kaip tikė- 
taip ir moksliškuose 

dalykuose vadovaujasi tik 
ais ir įspūdžiais; kiti, 
kaip tikėjimo, taip ir 

moksliškuose dalykuose sten- 
iasi suprasti tiėsą per pro- 

tfinę operaciją, arba gilesnio 
'mąstymo procesą. Kadangi 
kur kas lengvinus yra vado- 
Vauties jausmais, negu pro-

gresuoja, to dauginus atsi
dengia paslapčių, kurių nei 
jokie mokslai, nei mokslinin
kai neįstengia išaiškinti. 
Mokslas ne tik' nesumažina 
paslapčių, bet dar labjaus 
jas padaugina. Pavyzdžiui, 
jeigu paimsime astronomijos 
mokslo šaką, kuri yra seniau
sia mokslo šaka. Jau žmonės 
prieš / 5,000 metų tirinčjo 
žvaigždžių takus ir atspėda
vo jų užtemimus.

Prieš Galilėjui išradimui 
teleskopo, žmonės galėdavo 
tik matyt apie 3,500 ar 5,000 
žvaigždžių. Gi išradus Gali- 
liejui teleskopą jau žmonės 
galėdavo matyt nuo 30 tūks
tančių iki 50 tūkstančių 
žvaigždžių. Gi dabar jau prie 
pagerinto teleskopo astrono
mai jau aprokuoja apie tris 
šimtus milijardų žvaigždžių. 
Taigi nuo Galilėjaus iki mū
sų laikų matomų žvaigždžių 
pasidaugina nuo trijų tūks- 
tancių. iki trijų šimtų imli- 
jardų, arba kitaip sakant vi
satos paslapčių ir kas gali at
spėti,kiek jų ateityje dar pa
sidaugins, begerinant teles
kopą. Taigi su mokslo pa-

tui pasidarys nebesupranta
ma, nebeišmatuojama^Nors 
pozitivistai ir racijonalistai 
sako, kad neapribota erdvių 
ir žvaigždžių visata nieko ne
reiškia, bet visgi tai reiškią 
begalinę ir žmogaus protui 
nepreinama.

Kaip su teleskopo pagelba 
atidengiama daug paslapčių 
dangiškų erdvių srityje, taip 
su mikroskopo pagelba su
randama milijonai paslapčių 

^gyvųjų organizmų srityje, 
kuriuos vos tik galima paste
bėt per tūkstančiais sykių 
padidinančius stiklus, o kiek 
dar lieka paslaptyje tokių 
gyvūnų, kurių nebegalima 
pastebėt.

Tokių pavyzdžių būtų ga
lima pri parodyti šimtais, bet 
pakaks tam sykiui šių nuro
dytų, kad suprasti, kaip tu
ščia yra sakyti, kad mokslas 
gali išaiškinti tikėjimo pa
slaptis ir tuoini sugriauti ti
kėjimą. Užtad tikintieji 
žmonės ir nesibijo mokslo, ir 
rūpinasi jo palaikymu, sta
tydami mokyklas, ir kitokias 
mokslui įsigyti priemones. 
Tuom tarpu mūsų bedieviai 

ir_ 4 įk- šneka apio -mokslą^ -o-le— 
čiaus niekuomi neprisideda 
prie jo palaikymo. Tad ne-

čių skaičius. Laikui bėgant 
nebeliks paslapčių, tokiu bū
du nebeliks vietos tikėji
mui. ’ ’ Tokių ir tam panašių 
išsireiškimų mes dažnai gali
me išgirsti neva is mokytų 
vyrų lūpų, arba išskaityti 
spaudoje. Bet paklausk tą 
patį profesorių ar gali moks
las sutverti medžiagą ir ar 
gali ją sunaikinti ? Tada tas 
pats profesorius pąsakvs, 
kad mokslas negali pagamin
ti, sutvert jokios, medžiagos 
ir teipgi negali jos sunaikin
ti. .Mokslas su pagelba che- 
miško^ar fiziško veiksmo ga
li permainyti medžiagą į ki
tokias formas bet negali jos 
sunaikinti. Pavyzdžiui kuo
met mes įdedame medžio ga
balą ugnin ir mums atrodo, 
kad medis sudegė, išnyko. 
Tečiaus tikrenybėje jis neiš
nyko, bet tik persikeitė į ki
tokios medžiagos formą, kaip 
tai į gazus, į dujas, ir medis 
tebeegzistuoja, tik kitokios 
medžiagos formoje.

Nors mūsų laikuose dau
gumas ypač iš mūsų bedievių 
til?i toms pasakoms, kada 
mokslas pakilsiąs, tada pra-; 
nyksiąs tikėjimas. Tečiaus 
taip nėra ir niekados nebus.

U
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nant teleskopus astronomai 
prieis prie tokio dangiškų
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turi būti.

riko j.

litavimu, tad žmonių tarpe 
^ypatingai dabartiniais lai
kais daugiausia rasime to- 

iU, kurie vadovaujasi vien 
^jausmais ir įspūdžiais, o ne 

irotavimu, kurie prieina 
ie įvairių išvadų ne per 

protinį veikimą, bet per pro
tinį įspūdį, be tinkamo ap- 

Ssvarstymo, be nuosprendžio. 
^Sąprotavimas kurį mes įgi- 

De vienoje ar kitoje srity- 
apie kokį nors dalyką per 

gausmus ir įspūdžius nėra 
f etinis veiksmas, bet tik 
ipo sugestija, arba proti

nis įkvėpimas. Žodis suges
tija, arba įkvėpimas vra įdo- 
•jtnus, bet jis priklauso prie 
tos xūšies žodžių, kurie ne
lengvai suprantami. Kad jį 
supratus, reikia pažvelgti į 
įto žodžio etimologiją arba jo 

lmę.

Žodis sugestija, arba įkvė- 
as paeina iš lotynų kal- 
: sub, kuris reiškia: po, ir 

.gestum, nešti. Tas žodis su
gestija, arba įkvėpimas gali
ma suprasti taip, kad kas 
nors mums paneša, arba pa

pą nosia, kokią nors 
iliuziją arba idėją, ir mes ją 

imame, ir suteikiame jai 
‘Yijetoš apsigyventi mūsų pro- 
į$o kambaryje, visai be jokio 
"pasipriešinimo, be jokio ap- 

arstvmo, ar ji būtų verta

Modemiškoji spauda ir 
kla, kaip tik ir pakiša 

ms įvairias iliuzijas, įvai- 
idejas, kurias mes pri- 
e ir apgyvendiname 

ąvo prote, savo širdyje, vi
lti nepamąstę ar būtų verta 

idėjoms duoti vietos te- 
apsigvventi. Pa vyž

iui: sykį aš sėdžiu chemi- 
is klasėje, kur tūlos kolegi- 
iB ptofešoriaus pagelbinin- 

E&s duoda paskaitą ir aiškina 
K kokių elementų susideda į- 

los substancijos. Paga- 
išaiškina iš kokių dalykų 

ideda žmogaus kūnas, 
ai ir t. t. Pagalios pri
lašu pasididžiavimu, bū- 
: “Aš stebiuos kur ta 

a gali rastis žmoguje, 
o laukas tai faktų lau- 

Religijos laukas, tai pa- 
pčių laukas. Daugėjant 

laukui, mažėja paslapr

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

lYra labiau KVEPIANTIS ir PATENKINANTIS cigaretas. 
.OLD GOLD cigaretuosB vartojami turkiški ir naminiai 
faBakai, moksliškai Sudaryti, kad teiktų kvepiančiu rūkymo 
SokyBę.

cigaretas, 
vyručiai!

Vėsesnis čigSrdtas! Rankomis išrinkti mažesni, lengvesni 
lapai, vartojami vietoj 'dišelių, stambių lapų, reikalauja mažiau 
įkvėpimo ir nebeneša tiek šilumos prie lupų.

Naujas ir geresnis cigaretas
SKARBINIS RŪKYMAS 

fikįirbini* P. Lorillard Co., įsttifV* 17W<

Šiuomi pranešame visoms 
kuopoms, kad Centro Valdy
bos rūpesčiu tapo išleista 
nauja knygelė “Alkoholiz
mas pavojingas.” Minėtą 
veikalą vertė iš lotynų kal
bos centro dv. vadas gerb. 
kun. P. P. Saurusaitis. Mi
nėtų knygelių kiekviena kuo
pa gali gauti centro raštinė
je. Mes tų knygelių atspauz- 
dinome apie 11000 ir jos ga
lima pardavinėti po 5 cen
tus nežiūrint į uždarbį, nes 
tai yrr^ tikras Blaivininkų 
maistas ir da pirmą kart lie
tuvių kalboje. Pelnas skiria
mas blaivybės platinimui.

B. S. C. Bašt.

Pilnųjų Blaivininkų sei
mas įvyks Rugsėjo 6,1926, S. 
Boston’e, Mass. šv. Petro lie- 

;Tuvių parapijos šalėj. 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 iškilmingas, 
didelis ir svarbus. Blaivinin
kai prašomi daryti naudingų 
įnešimų seimui. Kuopos ne- 

i galinčios delegatų atsiųsti, 
jteatsiunčia savo inešimų.

J. Svirskas,
Piln. BĮ. Centro Pirm.

i 
t 
I

I 
: 
I

i _____
į Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Brondway, So. Boston, Mass.
1 Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, 
j 95 C Street. So. Uostau. Mass.
j Pro(. Ražt, — Antanas Maciūnas, 
į 4oO E. Seventh St.. So. Boston. finas. 
; Fin. RaSt. — Iuozapę« Vinkevtaij*.

906 E. Broadvvay, So. Boston. Mass. 
Kasierius •— Andriejus Zalieokns.

611 E. Fifth St. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikailom*.

906 E. Broadvvay. So. Boston, Mass.
D. R K. Keistučio Drangija laiko savo 

mOnesInlust gnslrinkimus kas oirna.į 
nedėldienj kiekvieno mėnesio. po nu
meriu 694 VVnshington St, Boston. 
Mass. 1:30 vai. po pietŲ. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gija priraSytL

Lietuvos Duktern Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Teklė Ašmenaklenė,

98 G Street, Sa Boeton, Mass. 
Tel. South Boston 4474-M.

Vice-PIrr*. — Zofija KMJenfi,
59 Gntes S t, So. Boston. Mass. 

Prot. Raštininkė — Ods Blaurlenė,
440 E. Ith aų So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston U20-R.

1n. Raitininke — Bronlslava ClualenA 
29 Gnuld St, W. Rozbory, Kasa. 

Iždininkė — tins Stanlpliutė.
105 W. «th įt., So. Boston. Mass. 

Tvar^darP — Oha Mizgi ndenė.
1512 Colnmbia R4.. fio. Boston. Mara. 

Draugija savo minirinklmus laito kaa 
antrą utamlnką Uekrtena mėnesi 

Visafa dr-jos mlkalala ln-etpkntte | pro
tokolų i>>ttoinkf laikini «r telefoną. 
•:30 vakaro, pobalnytin^ svetainėj, 
Fifth St., So. Boston. Mass.

rirtntnjntas — M. SoOe,
539 R. Sevenfh St.. So. Boatnn, Mm* 
Telephtmo Soath Ro«ton., t552-R.

VIce-PtrmlntnkM — J. Petramkim,
17 VrIp St, Sooth Bootnn. Mam. 

Trot. RaMlnlnknn — J. Cllncrkls.
6 Tbonra* P k., South Bnjtan. M n* 

FM. Baltininkas — M. Solkla,
40 Marine So. BosCo. Nu*

Karterius — A. Nnnd*lrrniw,
885 E. Rmanvmy. So. RMton, liana. 

Tvarkilaryn — J. gnikK
v T Vlnfleld 84.. So. Romon, Mana. 
Draugija lat|ra aoairfnMnraa kaa trečiu 

u«aHMI«n| Mokrfaoo mfinaaio, 2-rg va
landa po pi«*i. parapijos ralių.

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų:

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

Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR _______________________________

Ekonominio turinio įdomi knygutė 
TURTO NORMA_________________________

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS___________________________

Geografinių žinią mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ_________

Lengvo turinio skaitymeliai
TRYS KELEIVIAI__________________________  .45

. TRUMPI SKAITYMĖLIAI__________________ .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
z “DARBININKAS”
366 W. Broadway South Boston, Mass.

tautos vadus. ( Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių
tautos vadais. J ei taip nedaroma, tai reikia
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame-

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
YRA KLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai
užimti paveikslais

Kama $3.50 Užsisakykite

DARBININKAS
366 West Broadvay South Boston, Mass.

Visi S kaitykite

JonoKmito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

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

‘ tamos. Veik visos yra 
originatės

Apdaruose $160, be apdarų 11.00 

“DARBININKASn~

K.



MANIFESTACIJA „

8asagnma.vimas (išsirikiavi- 
mas) visų dalyvių žygiavimui 
didžiausia ir gražiausia miesto —f . . .....

on Grounds įvykę- nuo 
po* pjetįj aikštėje 

18 ir 19-to^ir vine-Kače Št. 
(fcfieš Katedrą, šv. Petre ir Po- 

), kame grupuojasi ir kitų 
tautu bei organizacijų parodos. 

j|fianįfęstaciją (eisena) prasi- 
dšda pūnktualiai 1:30 ir tęsis 
i#3:30.

4 1

J^anifestacijoje gyvais pa-, 
veikslais atvaizduojama keturi 
(< svarbiausi Lietuvos istori
jos;“periodai (laikotarpiai):

!
t Stabmeldiškoji Lietuva: 
t' )

)

Auditorijoj^ laikysis nustaty
tos tvarkos ir lygiai 4-ios pra- 
dės progranms. Taigi, kad pa
tiems nesuvėluoti ir kitiems ne- 

) tiesbrįĮlMiiiymUMMĮli ĮSMįiI 0

doms keįnėm su raudoMm gė
lėm.

'' Presos Komisija
t

4

anksto prigyti. fojj

I

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUSMŠTIIS

i ' ) i .rfd i. i •.
dalome visiems seru raita mėse-

jamialsitytl dvf įgėru knygas: pinaų ir 
tomą f ! >

JA^P’M^ B T T M AI 

Į vįstems metams ir Š ventoms 
dls 5X7^ colių, dailiais kietais ap 
rals, po 500 sūviršum puslapių. Spau- 

Tikral naudingi ėkaiiįymaV

ioiiiAt-ii-i___ujci i

i ^ApsįrengjinasčtiMira ir 
feztacijbs dalyvių labui pągei 

•’ daujama šiaip suderinti: .,

Merginos — tautiškais rūJ da aižki.
.bais arba baltoms suknelėms >č ^iaa

. . . " tomų 18.00. Išpirkite pašte “Money
(djresses) ir prisisegti raudonų 
gėlę bei kuodaugiausia pasi
puošti gintarais.

Order” Ir siųskite:

“Darbininkas”
$66 W. Broadvay, So. Boston, Man.

> BASTON,!PĄ. f numirusi. Jau seniąi kaip bu-
ĮĮįereitą.vasarą mūsų koloni-1 vo ęja įę nors pasauliui J>ra-

neštą, lyg nieko ypatingo lie
tuvių gyvenime nepasitaiko. 
•Taip merą. Dabar visi ■ ruošia
si pasitikti brangaus svečio Jo 
Eksc. Arcivysk.. Jurgio Matu
levičiaus, kurs-atvyks Bridge- 
portan 26 d. šio«nėn.,'4)rikels 
lietuvius iš tautinio beištikėji-. 
miško miego ir Suteiks Sutvir
tinimo Sakramentą. Todėl vi
si netik vietos bet ir apielinkės 
lietuviai privalo nepražiopsoti 
tos dienos, bet pasinaudoti.

Girdėjęs

jpj buvo įsteigta lietuvių kal
bos vasarinė mokykla. Moki
no^. Kvietkus šv. Mikolo salėj. 
Mokslo laikui pasibaigus, rug
pjūčio 22 d. buvo vaikų, nio- 
• « '»Į i į ‘ • ft

kyklą lankiusių programas.

JLDKS. 40 kp. pijkpikas bus 
rugpj. 28 d. paprastoj vietoj, 
Phillipsburg, N. J. Visus kvie
čiame atsilankyti.

M. S.

BRIDGEPORT, CONN.
Ši lietuvių kolonija kaip ir

I nė j buvo didelis susirinkimas ir 
prakalbos. Tame vakare hnvo 
priėmimas žymaus liet jauni
mo ir visuomenės veikėjo gėrb. 
prof. J. Ereto. Karštas oras it 
vėliaus sniarkus lietus sutruk
dė nekuriūos, bet visgi' buvo 
skaitlingai atsilankę, - i

> $-tą. vai. i vakapų, pribuvus 
gerb- >«veę į u i, pradėtą ’Progra- 
,nw. • • ■ .

Pirmiausia Imto kalba ndv. 
P. Cešnul-id. J isui kalbėjo apie 
jaunimų, atvaizdavo' aiškiai 
jaunimo svarbų ir kad. dabarti
nis jaunimas"inažai tepaiso ry
tojaus. Vėliaus sekė kalba di
džiai gerb. ^svečio. Jisai dide
lio Įspūdžio padarė susirinku-

/

<

ilžiniškas v

Lietuvos Simbolis, 
Tikybinis ritualas, 
Lietuvos Galybė.

Liūdnoji Gadynė:

Xįh) Pavergtoji Lietuva, 
$)) Laisvės Kovotojų Auk- 
,į Įėjimas,
<c) Laisvės Kovotojų Perse

kiojimai,
(d) Tikybos Persekiojimas, 
(ė) Knygnešis.

gi. Lietuvos Atgimimas: 

Įa) Amerikos Laisvė kelia 

jb)

t .

A

•4

*

pie Liet jaunimų iri 
tiku iš įvairių tuntu 
ihais. Daug gauta 
Liet, jaunimo organo ‘fPavj 
ris.” . K ,

Vėliaus-sekė trumpa.lg 
su linkėjimais gerb. įprof^j^ 
Ereto ;ir tuomi baigėsi 
įspūdžiai ir visi skirstėsi šų 
siganedinimu silsėtis. .Vakarą 
vedėjas J. Kuzas visiems dėkot-, 
jo nž. atsilankymą. r;. .

, j Ant rytojaus šeštadienį ne^ 
kiurie draugai aprodė Clęve-, 
lando miesto žymesnes vjetasjc, 
l<aipo sporto mylėtoją buvo nu
sivedę ant Base-ball rungtynių, 
kur žaidė Cleveland’as su 
Wasliingtonu.

Vakare buvo pokylis pas pp^ 
Greičius. Ten buvo susirinkęs 
būrelis darbuotojų iš abiejų ly
čių ir linksmai praleido laiką.

Linksmas išvažiavimas

Rugpj. 8 d. įvyko )>endrasįš'- 
važtaviinas L DKS. 51-nios kp. 
ir L. Vyčių 25-tos kp. Buvo į- 
vairių žaidimų, lenktynių ir 
dainavimų. Visi buvo pilni 
energijos. Apie 5-tą vai. vaka
re gerb. prof. J. Erčias turėjo 
atsisveikinti ir vykti į Youngs- 
town, Oliio. Atsisveikinęs, J. 
Andziulaičio automobiliu išva
žiavo. Buvo-suplaukę skaitlin
gai publikos trokais ir daugybė 
automobilių.

Susirinkimas
Rugpj. 9 d. L. Vyčių 25-tds ' 

kp. pirmadienio vakare Lietu
viu Svetainėj buvo susirinki- 

w i * •

mas. Nors-šiltas buvo oras ir 
piknikui, bet skaitlingas būre
lis buvo atsilankęs ir keletas 
bėgančių reikalų aptarta. Svar
biausia tai ateityje darbuotė. ' 
Kadąngj vasara baigiasi ir ar- 
tinasi ruduo tai prasidės visoj i 
kis didesnis veikimas. Veikiau- 
čioji komisija yra supienavųs 
prie didelio veikimo. Išrinkta 
komisija dėl seimų tartis su 
L. D. K. S. ir Federacijos sky-, 
rium. . j

Koresp.

T

■ <

•■f

I z

W

Meno keliais, L

Jungtinių, 
(bj Pavienių. 
Solo.
šokiai ir žaislai

I gas jūros 
jo žvilęe-, :

2 _ _______-_____ —_ - ___ I m.__ 2 -___-

ienoms paliekama iniciatyva 
laipošti ir kitokius paveikslus

’ f
4

.i . j i .

rr-

Lietuvą,
Lietuviai kovose už A-

--‘ i. i s

Ittu

4

T"

ri -■ mėrikvsL.a&yę, ■;
(c) Pavargtoji, Vilnija,.;
(d) Lietuva Pasaulinių Val- 

U stybių Tarpe; •
(e^; Lietuvaitės Darženš.’ ’ •

VL Šviesion ir Garbingon
At^itin:

4b"
CbFWfeI6, '
(c) /botos ir tikybos keliais,
(d) Ant Gedimino pilies 
Į'f Iietuvoš vėliava.

ĘASTABA. Kolonijoms, or- 
gamžacijoms ir pavieniems as
inei

V* »»*«*«* Jg MM.M — w-

ataiinkamus šiems 4 laikotar-
• «

i AUDITORIJOJE
* ■ <

Pradžia 4-tą vai. po pietų; 
pabaiga 6-tą vai. po pietų.

I; DAINOS.

(ąj) Jungtinis Choras apie 
4 1350 asmenų,,

(b) Solo akmpanuojant ge
riausiai Philadelphijos 
stygų orkestrai.

II. TAUTIŠKI ŠOKIAI, 
grojant tai pat orkestrai.

III. GYVI PAVEIKSLAI.

MIESTO TEATRE

Pradžia 8-tą vai. vakaro; pa
baiga 11-tą vai. vakaro".

I. Chorų Konkursai:
(a)

/ It 
ui
Bilietų karna. Įžanga j Ex- 

position Grounds ir Audito
rium $1.00. Vakare į miesto 
teatrą nuo 50c. iki $1.00.

-Labai pageidautina kad bi
lietus įsigyti savo "kolonijose 
vietos Sesųui-Centennial Lietu
vių Konųteto skyriuje, arba pas 
S. C. U. K" instruktorių. Kas 
atvažiuodamas su savimi atsi
veš bilietą, tam nereikės su
gaišti manifestacijoje einant į 
Auditorium. 0 "kadangi visų 
bilietų viena kaina*’^ad galės 
užimti geresnę vietą. Antra: 
S. C. L. K. griežtai punktualiai

Įvyks Subatoj ir NedeUoj

Nedėlioj, suvažiuos basai iš visos Naujo-- 
turiningas programas.

-------- -.............................

. inios dainininkės: p-lės 
., ’ftarinkaitė. M.^Arlauš?

D.L. K. Vytauto
Parke

LOWELL MASS

ų prasidės šokiai
• ... ,

Subatoj po pię
ir trauksis iki Vėlumos nakties.

- 3 ?7,. *• ►
Griež atsižymėjusį Zvingilo orkes- 
tra, iš So. Boston’o. Jaunimui, ge- 

v* . ’- ‘ f t

riausi proga pasišokti. Bus toni- 
ko ir šaltakošės. '

NASHUA, N. H. '
ila. kad Cainbridge’o vy

čiu Imisbolininkai perankstipa- 
>igyrė. Dabar rugpj. 15 d. su- 
.-irčiiiime su Našliuos Vyčių

» 

kuopa pralaimėjo.
Koresp.

i1

sios Anglijos,
Yra pakviest
M. Kašėtaitė
■'; ’ i'

.keitę; vis tai J rytinių miegų lakštutes.. 
Taip-pat ir chorai Šv. Juozapo, Loweil, 

Mass. p. R. Ainorio vedamas. Sv. Cicili- 
jos, Lawrence, Mass. p. J. Banio vedamas 
ir Nubus N. H. Bus ir kitokių papyldy-. 
mų kurie nepaminėti
♦ - t

Kelrodis: Iš Lowell’io 
paimt Eakeveiw gatve- 
karj ir važiuot iki Mills 
Corner, paeiti i kairę į 
kaina ir piknikas.

_ s

Važiuojant automobi
liais^ Lakeview Avė. iki 
Mills Corner po kairę ir 
į kalną.

Bus iškabintos Lietu 
vos Vėliavos.

’ - -

DŽIAUGIASI “DARBI
NINKU”

Laikraštis “ Darbininkas” y-, 
ra mano vienintelis draugas. 
Vietoje, kur aš gyvenu, nėra 
nei vieno lietuvio. Todėl leng- 
va numanyti, kaip man smagu
susilaukt i laikraščio savoje -J 
kalboje. Be “Darbininko” man. 
būt nuobodu ir ilgu.

Todėl žiūrėk, kad kaip..tik 
lail/as man mokėti, tai 
pranešk, kad “ DarJ)ininko’^^jS 
siuntimas nebūtų sutrukdytas.

šitokį laišku man atsiuntė A< 
Ciparis. gyvenąs Saranac Lake^ 
N. V. Jis ym LDK& narys 
Ne\varkO kuojuis. Jis prisiraž® 
nuo pat organizacijos įsisteig^- 
mo ir tvirtai tiJu'silaiko.

A. Kasias,
U D. K. S. 14 kp. rast

Ieškok Dievų savyje ir at- 
rasi Jį... Su Juo atrasi rMn®~**|| 
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audriu gos Jūros ,į| 
bangas.- Vienas Jo žvilęe-. - 
sys pajėgs grąžinti tavo šie- 
lai ramuma ir džiaugsmų. .

Popiežius PU«I

Didžiausia Dievo bažnyfit'^ 
žemėje yra žmogaus siela*
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tyros, dideli primai pažangos. ' jaųhųjų dienų.

4

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistųNeveiklumas ir stoka inicia-

. .. (

LIETUVIS DENTISTAS I

DR. ST. A. 6ALVARISK1
(GALEiA-USKAS)

414 Broadway, Sa Boston 
telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nno 10 Ikj 12 ryto, 
nuo 1:45 Iki 5 :20 IK> plet Ir nuo 1 

tiki 9 vakare, šventi) (lientj pagal su* “ 
sltarlmą.

< rit • —-
Šv.’Jurgio bažnytinis choras, Cleveland, Ohio, po vadovyste gabaus muziko J. čižausko. šis choras daug pasidarbavęs 

parapijai o ypatingai prie pastatymo naujų vargonų. Surengė koncertus ir operetes: “Kaminkretis ir Malūninkas,” “Kupro
tas Oželis,” kuriepe re j o su didžiausiu pasisekimu. Tas chorą .i dainavo mieste Public Auditorium, kuriame telpa 18,000 
žmonių. Ir šiaip choras davė visų eilę visokių koncertų ir jau pakviestas ateinančiam sezonui duoti koncertus svetimtau
čiams. Tame chore žymią rolę lošia pagarsėjusi solistė p. Mar 3 čižauskienė. Ji yra choro žvaigždė. i

Mūsų laikais daugiau reika-i 
linga Ųesos gynėjų plunksna,1 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spaudų.

Leonas XIII

Telefonas: South Boston 4768

O.BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

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

v

Saugok savo mintis, nes
• jos girdiiDor dangųj£. '

T#’
l %

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSK 
OFISUOS®

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

Tel. 3. B. 0948

BROOKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

VIEŠAS UŽKVIĖTIMAS ,
Vaizbos Butas užkviečia 

visus Mass. Valst. Lietuvius 
dalyvauti METIKIAME IŠ
VAŽIAVIME Rugs.-Sept. 
12'ant p. Chapliko Ūkės, 
Brigham St.. Hudson, Mass. 
Bus labai Įvairus programas. 
Vieta labai graži ir didelė, 
lengvai galės sutilpti visi 
Mass. lietuviai. Nepamirški
te Sept. 12.
(?) . Vaizbos Butas

NEPAPRASTASB ARGE- 
NAS

Ora$ia.nRioi vietoj Dorchestery
Esu priverstus greitai imrduotl 10 

kambarių namų su steam hėat ir kitais 
naujos mados Įtaisymais. I.abal dide
lis kiemas pilnas vaisinių medžių. Vie
ta dėl garadžių. Prašau tik $8500. Mort- 
giėių yra $6000. Kreipkitės |>as savi
ninkų. 65 Cuslnng Avė. Visai prie 
Uplmm’s Corner. (Agentų prašau nesi
kreipkite).)

savų, vidurinio persitvar- 
ao. darbe.

i “
t
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domai visos partijos pa- 
“atsįnaūįįnti.”x 

;rikoje*daug ką prira- 
il “kuopininkų” de- 

_ racijų ir t t. o iš arti 
'.žiūrint, tai tas viskas dau- 

giaus. nieko, kaip žydukų 
“mancygeliai” arba “šu-

^TKomunistai Lietuvoje ne 
>į$įa.Jcpaili,i kad tokiais nie- 
kaiš?užsiiunnėtų. Jie veikia, 
bet veikia gudriai sulig tam 

^.tikro plano ir disciplinuotai.
Jų planas yra toks: siste- 

mingai eiti prie Lietuvos iš
sprogdinimo iš vidaus, demo
ralizuojant kariuomenę ir 
Valdininkiją. Kol Lietuva o- 
ficialiai yra su sovietų res
publika geruose santikiuose, 
o jų suirimui kol kafs priežas- 

,čių nepermatoma, tai komu
nistai Lietuvoje didelių de
monstracijų nedarys. Ba

ngiausiame atvejuje, tai gali 
L panaudoti prieš vieną kitą 

asmenį terorą, bet jei ir tai 
ųU^ai padarys gudriai; 

ba jų organizacijos valdyba 
gudri, o dar turi ir specia
listų iš Maskvos, kurie sulyg 
jų disciplinos, gali visuomet 

£. ^^alĄybos nutarimus, anu- 
Įiuot. Mums komunistinis 
pavojus galėtų kilti tik kilus 
nesusipratimams su Rusija, 
bet taip Lietuvos valdžia, 
taip Sovietų-valdžia yra nu- 
sistačiusios vieni su kitais 

t gyvent kaimyniškoje santai
koje. Iš Sovietų valdininkai 
į Lietuvą siunčiami žmones 
gudrūs, ir prieš siunčiant, tu- 
-ii gerai apsipažyt su Lietu- 
vos. senovės ir dabartine is
torija ir kitomis reikalingo
mis žiniomis. Sovietams Lie
tuva yra reikalinga strategi
jos ir kitais rimtais atžvil
giais.

( • Tą yisą turint omenyje, žy- 
dūkų demonstwijas išpūsti 
iki komuhistinio pavojaus i

* . * I

būtų perdaug didelė žyd pa-1 
Iaikiams garbė, o komunis- 

' tams'neuž pel ny tas pažemi i ii - 
mas.
- Kuopininkai buvo kvaili, 
tai vieną dieną juos paleido, 

.o į porą dienų vėl visus į šal- 
t. tąją sutupdė. Dabar anmes- 

—tuojajit kai kuri uos jų palel
io. Tai jau užsilaiko, kaip 

I' rimti piliečiai ir jokių trhik- 
\ šmų nekelia.
- > Dėl valdininkų liūosavimo.

/ To galima buvo tikėtis, liau- 
jdininkams rinkimus laimė- 
jus. Jie tą ir daro. Negali- 

'ina sakyti, kad visi valdinin- 
p. kai būtų buvę “košer,” iŠ 

daugelio atsiranda visokių. 
f’^Kitus gal būt kad ir senoji 

valdžia jau laikė prirengus 
atleidimui. Bet iš pačių auk- 
štybių tai traukiantis iš vie- 

Įįį|ų PP- Ministeriams ir jų 
Į direktoriai turėjo paskui 

*
viena partija užtektinai ne- 

fcyfari ^avo žmonių visų vietų 
( Užėmimui, tai kartais noro- 
(mis nenoromis paliekama 

.yienas laitas specialistas uži- 
įį ^pamoję virtoje, iš karto tik 

taip sau, o tolinus susigyve- 
uama ir ilgesniam laikui.

Pasirodo, kad nemaža yra 
ir tokių valdininkų kurie ko- 

1 -kia valdžia, tokiai partijai 
prisirašo.

Bet kaip girdėt irdabarti- 
į. nė valdžia į tokius ĮMiniiliim

I

mos progos mano nuo jų uu 
sikratyti. •

’ Ekonominis - gyvenimas 
sunkokas, bet tikimasi, kad 
bus geriau. Ant laukų dobi
lai, šienai suvalyta gražiai ir 
užaugo gerai,, rugiai ir kvie
čiai didžiumoje suvalyta. 
Užaugo vietotais gerai o vie
tomis pusėtinai. "Bulvės vi
sur gražios, vasarojai geri, 
tik ąnt didesniųjų smiltynų 
pergreit privarė. Pragyve- 
uimas biskį pradeda atpigt.;

F. Virakas

i-..roiiMB^
LAIKRAŠČIAI IŠ LIETUVOS

Kas norite aiškiai žinoti 
kaip socialistai valdo Lietu
vą, tai skaitykite “Rytą.” 
Visuomet, galima gaut “Dar
bininke.”

i
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juos išeiti, tik k"da, kad nei

I

- t

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

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

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

Todėl lietuviai ir IiatuvaJtge ateikite pas mane o įsitikįsit, 
kad šia apgarsinimas yra teisingas.

' Valandos kasdien nao 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare

344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

BUŠŲ TIKIETAI
Norintieji važiuoti i L. I). 

K. S., N. A. apskričio išva
žiavimą i Lowell’i tai tikin
tus isigvkite iš anksto. Kai-1 
na i ten ir atgal $1.50. Ga
lima gautpas V. Valatką, J. 
Guzevičių, D/^ankų, V. Ta- 
moliūną ir “Darbininko.”

1

t

LIETUVIS GRABORIUS

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

pas jį kreiptis *

z.

OFISO IR GVOENIMO ANTRAŠAS:

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

RUNGTYNĖS
L. V. 17 kp. svaidininkų 

ratelis los su lenkų Boston 
Polisli Young Men’s Club. 
Buvo lošiama du kart. Pir
mu kart laimėjo vyčiai, ant
ru išėjo lygiom, dabar trečiu 
ir paskutinių kartu los ban
dydami kaip vieni tąip kiti 
gaut viršų.

Rungtynės Įvyks Colum- 
bus -Park, So. Boston. Mass. 
(netoli maudynių) trečiadie
ny. rugpjūčio 25, 11)26, (irią 
vai. vakare.

vydaitei. Reikėjo tik stebė- 
‘tTFT'rš j u |>as išien limo;—kokį- - 
jos parodė dėl So. Bostono 
Vyčių. Todėl, šiuomi reiškia
me širdingiausią viešą padė
ką gerb. Law?enco klebonui 
kun. Pranui Virmauskui už 
suteikimą “Palangos” ir jo 
tėvišką rūpestį, delta pasek- 
mingumo šio išvažiavimo. 
Taipgi šeimininkėms ir jų 
pagelbininkūfns k. t.: p-lei M. 
Buivvdaitei, O. Savaiskie- 
nei, J. Savaiskiui, M. Petri- 
kienei, A. Šimoniutei, M. 
Jankauskienei, O. Lensber- 
kiutei, O. Akstiniutei, O. 
Akstinienėi ir' kitoms bei ki
tiems, kurių vardų neteko 
sužinoti. Taipgi reiškiame 
oadėką ir Vyčių organizaci
jos tėvui gerbt M. A. Norkū
nui už jo triūsą fotografuo
jant šį išvažiavimą. Tamstos: 
oarodėte savo vaišingumą ir ; 
pasišventimą delei mūsų ir 
;uomi palikote neišdildomą 
mumyse Įspūdį ir dėkingumo 
jausmą.

L. Vi/čių 17 k p. valdyba

DYKAI DUSULIU IR SLOGA
*4- t .... ....................—- -■ -

SERGANTIEMS
Ihikui Ebmirlyni n i metodu I.iiria kū l;- 
i 'kikis fi<ili rnrtoti !><■ jokiu »icxntftfiii»w 

ir trukdymo įniko

Mes iiirim budę suvaldymui dusulio 
ir :nes norim kad išliaiidyttiniėte :nusų 
lėšomis. Nežiūrint ar jusij liga yra už- 
r.isniė.ius ar naujai pasireiškus. Nežiū
rint. kroiiiškas dusulys ar i logos. priva- 
ioie kreiptis ir gaut veltui musu niet<>- 
flij. Nežiūrint kokiame klimate gyvena
te, nežinrint senumo ir užsiėmimo, jei 
lik kenti nuo dusulio ar slogai mušti niv- 
ioda atgaivins jus tuojau*.

Mes trokštame pasiųsti ypatingai 
tiems, kurie nustoję vilties, kuriems 
visokie įkvėidmai garljT'>l>iunio priemo
nės. švirkšlių, patentuotų durnų ir t. ;. 
negelltėjo. Mes norim parodyt visiems 
savo lėšomis, jog musų metodą paruoš
ia padaryt galų visiem apsunkinimam 
kvėpavimo, šniokštimam ir visiems bai
siems paroksismatn. šis dykai pasiuly- 
nns j»>r svarbus kad uekreipt domės 
nei vienos dienos.

Rašyk dabar, pradėk metodų tuojau. 
Nesiųsk pinigų, tik išklr|>ęss kuponų at
siųskite. Atiikit šiandien — net nemo. 
kėsite už ĮH’rsiuntiinų.

ADVOKATAS

JUOZAS CUNYS
LIETUVIS

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

/
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Padauža

FREE TRIM. COVVON
FRONTIER ASTIIMA (’O.. Room
J!>25-1>. Ningara aini IIu.lsoii Sis.. 
Iiuffalo. N. V. Semi fm* trial i»f 
your method <<>:

TRUMPI :: 
|SK AITYMELI AI 
| NAUJA KNYGA 

f. Joje telpa daugiau kaip 
100 trumpų pasakaičių

150 pusi. 45 centai
DARBININKAS

366 Broadvay, Basto* 2 7, Mass

.Ofise Telefonas Unlversltv 8831-A
Rezidencijos Tel. UnlversJįy 8831

Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

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

''^TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- i!' 
tis, paveikeluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- ] j 
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- 11 
nimo klausimai^; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įŽy- T 
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11., o be Į 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- : I 
frn vos veikėjo paveikslą. y,
' Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba .pusei metų, ! 
#auna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- ’ 
tys,” užsisakę trims mėnesiams g^naį^U^sl. eilių rin- | 
hinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai si 
siam^penkius naujus prenuntenab 
už juos prenumeratos pinigus. r ■ x

“TRTMTTO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesi Lms 3 It 75c. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.

‘‘TRlMITO'’ adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.

^maSOisl. eilių rin-

SERGA
Blaivininkų veikėjos po

nios Barauskienės vienatinis 
sitnus sunkiai susirgo. 
Vežtas į ligoninę ir su

Nu- 
nkiai 

kovoja su mirčių, pasiekda
ma^ net laipsnių karščio. 
Per tai nųkents ir Blaivinin
kų Šeinius, nes ji yra smarki 
veikėja ir daug galima buvo 
tikėtis. *"

Linkėtina jos mylimam sū
neliui skulmus ir laimingo

a -

Naujokas
t

pagijimo.
i

IŠVAŽIAVO Į SEIMUS
Į Seimus Į Wateri>urv iš

važiavo panedčlyje LDKS. 
Centro pirmininkas A. Vai
siausios, “Darbininko” ad
ministratorius ir laikinai ei
nąs Centro Sekretoriaus pa
reigas .T’. Ūervokas, L. D. K. 
S. 1-mosios kuopos delegatai 
poni Siaurienė, Kiškis, A. F. 
Kneižys. Gal dar daugiau 
važiuos. A. F. Knvižys išvh- 
žiavo su savo automobiliumi, 
kuriame išsivežė savo broli 
seminaristą St. KnoižĮ, S. 
Bugnaitf ir gerb. (kun. Jurų.

Jei skaitįįsi "Darbininką," 
Tavo laikas neis ai 'dyką.
-1' .1 ■■ .

' i—------
/PADĖKA
ifiUo- 8 *d„« L. Vyčių- 
fįm turėjo įsayo pri-

Rugt
K-ta k 

: Wt>nfeĮ

' žiavimą&'birvb ff>ks IfrUOTitai
I * __________ _ _ .M

API
#.įn

» MB * Em

D. A. ŽALUSIAS
Graboricff ir Balsamųotoja
448 ir 983 CAMRRIDGE STRI'.E 

CAMBRIIMJE. MASS,

žfavimaR'buvb toks hhkyrrrmfr 
ir įvairus. Visi dalyviai par
sivežėme' kuopuikiausių į- 
spūdžių. Tame išvažiavime 
puikūs pĮetai biivo paruosti 
Lawrenc4i šeimininkių, vado- 
vaujan^-lei Marijonai Bui

SIUVĖJA
Siuvu visokius dmpflnns, tolp-gi Ietis 
nori pusltnokintl aluti— pamokinu. 
Ir petrlnni« sukerpa.

P. 8TAWELAIT£
282 W. THIRD ST, SO BOSTtUN 

Prie F Street

 - - __________________ 
\ 4 $ V «

J
.i/\ y v

tVlKSADIĘNt£IS, _ _ _______ __  _ _______
IKTADIENIAIS, ryt./BUNKER HILL; CHARLEST0WN

ŠEŠTADIENIAIS, rytais....HANCOCK ir B0WDOĮN STS. 
DOROHBSTER

PASINAUDOKIT ŠVIEŽIOM DARŽOVĖM IR VAISIAIS

A* •'‘T'žtyv •

mynryp SQUTH

UIJLlLį*
AKTp araOALISTAS 

W» W. Broadvay, 8a Baste 
VALANDOS; Uno 9 r• 1M t r- -to

i

TeL Brockton KU2 
DANTISTAS 

DR. A. J. DORMAI
(GUMAU8KA8) 

SAlanadlenlklS po pietį, 
705 Main St, MonteUo, Ma 

(Kampos Broad Street)

3KKS63CSK3CX3C3CXKX3S3K»S3k 
3BU Ba F"**"11 oooa—w. UJHDSSS DAN9UTA 

A. L KAPOČIŲ: 
251 Broadvay, 8a Borte 
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