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Mirė garsus 10000 streikinmkųišva

veikėjas
NETIKĖTAI MIRĖ BRYAN

Dai'ton, Tenn. — Labai 
pagarsėjęs Amerikos veikė
jas Williain Jermings Bryan 
visai netikėtai persiskyrė su 
šiuo pasauliu pereitą neda
lią. Jis viešėjęs pas meto
distų kunigą Rogers. Jau
tėsi labai gerai. Po pietų nu
ėjo- prigulti ir nekėlė. Jis 
turėjo širdies ligą ir nuo tos 
ligos mirė.

Tai tas pat Bryan, kurs 
po visą Ameriką ir po visą 
pasauli buvo šiomis dienomis 
pagarsėjęs bezdžioninėj by
loj. Jis buvo advokatas bv- 
loje prieš mokytoją Seopes, 
kurs buvo teisiamas už moki
nimą high schoolėj evoliuci
jos mokslą. Bryan buvo fun
damentalistu vadas, didelis 
biblistas. jo pastangomis 
Tennessee valstijoj buvo iš
leistas anti-evoliucinis Įsta
tymas ir jis dabar pienavo 
varyti agitaciją po visą Ame
riką. kad prie ■ ^Amerikos 
konstitucijos būtų pridėtas 
amendmentas, draudžiantis 
..viešose mokyklose, aiškinti e- 
voliuciją. Mirtis jo pienus 
sutrukdė.

Bryan vaidino žymią rolę 
Amerikos politikoj. Jis tris 
sykius buvo kandidatas nuo 
demokratei partijos i Suv. 
Valstijų prezidentus. Aps
kritai demokratų"partijoj jis 
buvo vienas didžiųjų sulų. 
Pernykštėj demokratų par
tijos konvencijoj, kilus klau
simui apie Ku Klnx Klano 
pasmerkimą. Bryan griežtai 
stojo paneš klano pasmerki
mą. Dėlto demokratų par
tijoj buvo susiskaldymas. 
Buvo nepatenkinti žydai ir 
airišiai. Iš demokratui par
tijos daug airišių perėjo 
pas republikonus. Dabar 
Brygfif mirus gal kitaip virs 
demokratų partijoj.

Bryano širdies liga buvo 
žinoma. Bet jo staigios mir
ties irisai nesitikėta dabar 
kai bezdžioninė bvla pasibai
gė. Per visą bezdžioninę by
lą jis jautėsi gerai, nesusier
zino. neįsikarščiavo be mie- 
ros ir ypač gerai jautėsi, kai 
byla buvo laimėta. Todėl jis 
po bylos daug prakalbti pa
sakė ir pienavo važinėti su 
prakalbomis po visas valsti
jas.

KARALIUS KALĖJIMAN

Burlington, Vt.—Leo Bo- 
hannon buvo labai sėkmin
gas bootlegeris. Jis vadino
si bootlegerių karalius. Da
bar jis gavo penkis metus ka
lėjimai! už savo amatą ir už 
pasiįTriešinimą ginklu areš
tuojant.

PRIMUŠTA IŠGYVENO 
131 VALANDĄ

Portland, Ale. — Aloteris 
Venita Littlefield, 52 m. am
žiaus, automobiliaus nelai
mėje buvo primušta, bet ža
do neatgavusi dar išsilaikė 
gyva per 131 valandą. Po to 
mirė.

PASITIKIMAS AMERIKOS 
LAIVŲ

Australijoj, mieste Syd- 
ney, pasitikti Amerikos ka
ro laivų susirinko apie 800.- 
000 žmonių. Žmonių susirin
ko iŠ visų Australijos kraš
tų.

Amerikos eskadros vadas 
admirolas S. S. Robison bu
vo pasitiktas augštii Austra
lijos valdininkių

Amerikiečiams buvę neap- 
rubežiuota laisvė išsigerti, 
bet pasigėrimų visai nedaug 
tebuvo.

STREIKININKAI APIPLĖŠĖ
KRAUTUVĘ

kilojamieji mainieriai api
plėšė vieną krautuvę ir. nu
kapojo vielas. Paskui juos 
kariuomenė išvaikė.

re is namu
IŠVARĖ LAUK

AVilliniantic, Ct. — Amer
ican Thread Co. išvarė lauk 
streikuojančius darbininkus, 
gyvenusius kompanijos na
muose. Jau daugiau nei pu
sę metų kai tie darbininkai 
sustreikavo dėl to kad kom
panija norėjo algas numušti 
ant 10 nuoš. Streikuoja 10,- 
000 darbininkų.

DARBININKAI ATSILAIKĖ.
Dės Moines, lova. — Per 

10 metų draugingai sugyve
no strytkarių darbininkai su 
kompanija. Dabar kompa
nija užsimanė daugiau reika
lauti iš- darbininkų, 
darbininkai streiku 
priešino ir atsilaikė.

Tai 
pasi-

Lietuvoj susitvėrė nauja 
partija vardu Lietuvos Dar- 

| bo Žmonių Partija. Ji siun- 
į tė Amerikon du atstovu Juo- 
izą Miluką (turbūt buvusi a-

NELAIMĖS PADIDĖJO Įuierikietį) ir partijos sekre-
i torių studentą J. Staniulaitį.

Albany, N. Y.— Nevvj Atvykus Amerikon, Xew 
Yorko valstijoj nelaimingu .Yorke iš ju pareikalauta po 
atsitikimų dirbtuvėj buvo $500 užstato, kad pa šešių 
rvor Tai T»r»rkl i zv rnSmiei 17*" 1 4 4-1 - * ' v > 1 T’’’-v V

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DOSNUMAS

Kairiojo sparno laikraščiai 
kartais prikiša, kad Amerikos 
lietuvių dosnumas sumažėjęs. 
Ir čia esą kalti klierikaiai. Pa
skaitęs Amerikos lietuvių lai- 

uiuni kitokį
per birželio mėnesi 171. Gi 
per gegužio mėnesinei, ai nū li
gų atsitikimų buvo ant 27 
mažiau.

PAKĖLĖ ALGIS
Duluth. M dm. Imlumų jų 

paveikslų o|^?ratoiia i gavo 
pakelti algas.^ Limos Lie
sos teatruose^ bus mokama 
$50 savaitėje už penkias die
nas, o mažesniuosi teatruo
se po $45 už šešių dienų sa
vaitę. . s.

ŠVĘS NEDĖLDIENIUS
Chicago, III. — Organizuo

ti meat eutteriai varėsi už 
nedėlios šventę. Tai miesto 
taryba' perleido Įstatymą, 
reikalaujanti mėsos marketą 
nedėliomis uždaryti.

PASKYRĖ ŽEMĘ PARODAI.

Ispanijoj. Sevilijos mies
te. 1927 m. Įvyks tarptautinė 
paroda. Žemė tam reikalui 
jau paskirta. Parodoj daly
vaus ir Suv. Yalstijoš.

NUSIŠOVĖ KOTELYJE

Xew A^orkį —Puikiame 
Plazk kotelyje svečias užsa
kęs pietus dviem žmonėm ir 
hotelio valgykloje paleido 
dvi kulkas į širdį. Jo drabu
žiai rodė, kad, vieniją buvo 
su vokiškų^, ’ijdh “l' ąęglliL

mėnesių grįš atgal. Už J. 
Aliluką užstatė reikalautą 
sumą kun. A. Milukas, u J. 
Staniųlaitis neturėjo geradė- 
Įo ir liko ilnt Ellis Island.

Supnmtama, kad Šie du 
naujos partijos atstovai pie
navo pavažinėti po Amerikos 
lietuvių kolonijas, apsakyti 
apie Lietuvą ir gauti palan
kumo ir suprantama dolerių 
savo partijai. Ir kaip aklai 
tas daroma! Pirmiausia 
kiekvienas žino, kad lankyti 
lietuvių kolonijas su prakal
bomis, sėkmingai galima tik 
nuo rudens. Dabar vasaros 
metu niekas žmonių į sales 
nesušauks. Antras daįvkąs. 
tai vykinuis be susižinojimo 
išauksto su Amerikos lietu
vių orga-iizaeijomis bei; vei
kėjais. Dabar užkliuvęs de
legatas turi šauktis į “Bro-

tebėra
Amerikos lietuviai

kraščius beregint
Įspūdi. Amerikos lietuvių do: 
numa>. kaip ir jiirina. 
didelis.
kiekvieną kilnu darini i;emia 
gausiomis aukomis. Pavyzdžiu 
toli nereikia ieškoti. Ateitinin
kų namam.- -tatyti aukojama 
šimtais doleriu. Švėkšnos kle
bonas kan. J. Macie.įausl<is 
Švėkšnos gimnazijos namams 
statyti surinkęs 3,755 dol. (au
kos vis dar plaiikiarti'ios). 
Švėkšnos padegėliams nusiun
tęs Įau 635 dol. Tepamėgina 
tiek aukų surinkti Lietuvoje.

Prikaišioti Amerikos lietu
viams atšalimą tautos reika
lams nčya jokio pagrindo. 
Reikia tik reikšti jiems garbės, 
kad neužmiršta vargelį vargs
tančio.' tėvvnės.

KRESUS KYGŽDINA j- ||

Vilnius, A’11-6 Iš Sovigtįį;/^"1 
pa.'ienio pranešama apie 
su Sovietų diversine gauja,.k»--J 
ri liepų.' m. 1 d. norėjo pereiti 
šieno.' liniją ties Vričės kaimu. 
Būrys susidėjo iš U) 
RegiMkirinė kova su tuo būrių 
truko apie 20 min. -

IR RANDAS NUMAŽINO

. Laivrence. Mass. — Šiomis 
dienomis buvo paskelbta, 
kad American Woolen kom
panija numušė sava darbi
ninkių algas ant 10 nuoš. Da
bar skelbiama, kad toji kom
panija numušė randas dar
bininkams. kurie gyvena jos 
namuose. Randos numažin
tos ant 25 nuoš. ir jos retro- 
aktyviškos nuo liepos 1 d.

ATVYKO SUSIPAŽINT SU 
{ LIETUVA

šiomis dienomis i Kauną 
atvyko Anglų karališkosios 
draugijos narys žinomas anglų 
keliauninkas ir paskaitininkas 
Sir Curtis Lampson su savo 

[žmona arčiau susipažinti su 
Lietuva, jos gyvenimu ir tt. 
Ponas Lampson lankydamasis 
Uetuvojp žada padaryti nema
ža kinematografų nuotraukų, 
kurios padės populiarizuoti 
vaizduojamų kraštų gyvenimą, 
nes tomis nuotraukomis Sir 
Curtis Lampson darys paskai-

kų firmų ženklais. JoLiše- amerikiečius pagelbėti.” 
Šitokiame atsitikime gali 
pi-igelbėti Lietuvos koiisula- 
fas Xew Yorke. o užstatą už
dėti galėtu tik tie. kurie de-

niuje besąs dešimtukas ir ci- 
garętų pakelis. .

APDmNIJIttMRk 
KOS UNIVERSITETAMS
121 Amerikos . universitetai 

gavo apdovanojimus iš milijo
no dolerių arba daliaus. Dau
gumas iš universiteto yra pri- 
vatiškai kontroliuojami.. Pa
prastai, valstijų iiiEversitetai 
negauna tokią suinr. Iš viso, 
galime priskaity-ti tik LIS vaiši
jų universitetą prie milijonie
rių kliasos. Sulig Apšvietimo 

surinktų Aaitlynių, 
■rietą s yra 
universitetas 

Tas

PASISTATYDINO NAMNS j

Plateliai (Kretingos a]
Čia vietos dek. krr. J. Did

Liepos mtn 5 d. vienas aero-. 
planu, lėkusių latvių aviacijos 
šventėn, sugedus motorui, bu
vo priverstas nutūpti apie Dot- 
m.vą. Aeroplano propeleris, 
ratai ir motoras gerokai aplau
žyti. Lakūnai išliko sveiki; --

IŠVAŽIAVO PABALTIJUI
Lbąx)s 6^1. greituoju trauki

niu išvažiavo iš Kauno katali
kų mokytoju sąjungos el^skūr- 
si.ja iš 49 žmonių į Pabaltijo 
valstabe*. Ekskursijos vado
vu yra Zimano Daukanto sė- 
n«nariąo« direktori-ns dr. Bu* 
ginis: j® ^adė-rein — seminari
jos mokytojas stad. Malinaus
kas. Ekskursiją išlydėjo kįjO-

Kataliką Mokytojų «^-til VI M

PRIGĖRĖ MILIJONIERIUS
F r a m i n gh a m. M a ss. —Mi

lijonierius farmeiris Park
ritau Devter Pierce buvo dėl 
nervu suirimo Channing Sa- Anglijoj ir Amerikoje. Ap- 
natoriiim'e ties Welleslev o šipažinęs su Lietuva Sir Cnrtis 
miesteliu. Iš ten jis pabėgo iLampson su žmona vyks Į kitas 
ir Neponset upėj ties Ded- Pabaltijo valstybes susipažinti 
ham prigėrė. Nėra žinios ar.su jb gyvenimu, 
jis nusižudė ar netikėtą mir-; 
ti sutiko.

ŠMUGELIS SU ŠUNIM
Burlington. Vt. — Iš Ka

nados gabenti opiumą Į Suv. 
Valstijas pasigaunama Šu- 
nes. Dabar susekta, kad 
šmugelninkąs su šunim mi- 
vvksta Į Kanadą, te"n jam už
rišama k ai nio riti s su opiumu 
už $3,000 ir šuo paleidžiamas 
jo savininkui jau išvykus Į 
Šnv. Valstijas. Tada šuo pa
sileidžia namo ir pergabena 
per rubežių šmugelį.

DAUG MAIŠŲ KAVOS
Rio Janeiro. Brazilija, -r- 

Kavost plantatorių rateliuose 
buvP paskelbta, kad šių me
tų feaVos derlius buvo toks, 
kad iki liepos 15 d. buvo pri- 
ikrauta 1.700,000 kavos mai-

Liepos mėn. 2 d. Kauno ruo
žo siaurasis traukinėlis, važiuo
damas iš dirbtuvių, užvažiavo 
ant 3 p. pulko kareivio Rama
nausko ir sužeidė jj.

(‘-Rytas”)

Biuro
Harvard’o L’niv 
turtingiausias 
Su vien ytose Vai slyiiė<e. 
universitetas- apdoretuojiniais
gavo $33.031.769. Cclumbia 
Universitetas užima antrą vie
tą su $41.300,909. Po eilėj se
ka Yale, Leiand Standford, 
Chicago. Comell. Mins Hop- 
kins, Camegie. Princeton. 
Rochester ir Pennylvania uni
versitetai.

Harvard’o namai. žemės, ir 
kiti aprūpinimai verti $22.800,- 
000. Yale $21.089X1 Po ei
lėj seka Columbia. Pen.ns.ylva- 
nia. Chicago. Jlassacliusetts. 
Institute of Technology ir Le- 
land Stanford.

Teitas universiteto^ yra tur
tingiausias valstijii-ani versi te
tas. yra gavęs d 1.031,028. 
California universitetas randa
si antrbj vietoje su (£8,407,775. 
Po tų seka Waahiaijtpn, Minne
sota ir Oklahomauniversitetai. 
Jie visi turi užlaikymui nuola
tinius fondus. Tarpe valstijų 
imiversitetų Unirersity of

MOTOCIKLETU- APLINK 
PASAULĮ

šio mėin. 4 d. išvažiavo iš 
Rygos kelionėn aplink pasaulį 
latvių sportininkai — Aleksa 
Loivrngas ir Kalu-Benzinis. Jų 
maršrutas — Latvija, Lietuva’. 
Rytų Prūsija, Lenkija, Vokie
tija, Belgija, Prancūzija, Ispa
nija, Italija, Jugoslavija, Bul
garija, Turkija, Palestina,“Ai- 
giptas. Abesinija, Indija, Šia- _________
mss, Australija, Pietų Ameri-jCalifornia nejudinamas turtas 
ka, Meksika, Suvienytos Anie- brangiausias, vertsas $17,782.- 
rikos Valstybės, Anglija,.Olan- 539; Minnesota aiiivertnteto 
dija, Danija, Norvegija, Šuo- nejudinamas turis’vert3*114.- 
arija, Estija ir Latvija/ r 759,642.—F. L. H 1 ,

Ekskursija žada A) 
tftp/tęsti apie S savaites.

rūpesniu yra pastatytas prriku* atlankvti J^atviją. ĮĮšfij$' 
Šio>e Pabaltijo

daugiau drmesro kreipti Į Xš^U- 
jai po karo sasil ormavusių 
vijos m- Erii.ios ir jau šernai nė- 
prik’auso'm-i gyvenimu gy^- 
nanekjs SuOBiijoš valstybių' 

• mokyklų srtvarkymą. mokslo' 
pastatymą tuose kraštuose. 
pedagoginiu sumetimų d®U- 
giausia pasižada arčiau sueitr i 
kontaktu su tų kraštų indkytb- 
jiia ir sleygtis susi pažinti 
tu kraštą kultūra, gamtos 
ūai'-. miestais, organizacijų gy-. 
veniniu ir t. t., su visu tuo, 
idomau* mūsi.i mokytojiją.-—Ši: 
'katAibu mokvto.iu eksknršijAi 
Pabaltijį turės ne mažiam, jėi.’ 
•ne dtnur.iaii naudos sau ir . fe-: 
t i em« nada rvs. negu pro!" 
ku ek'k’.ir'i.įa išvyknsi į 
cūziją.

parapi.jos namas, kuriąnm ^sti iSmoiujją?

jai pritaria. Matyt jis iš- 
auksto nei pažįstamų Ameri
ke įiesusirado. net rėmėju sa
vo misijos.

. Alės visiškai nieko nežino
me apie Plūs “tikrus tautos 
sūnus." kūne sutvėrė Lietu
voj naują partiją ir kurie at
siuntė du delegatu Į Ameri
ką. Bet mes nepavydime 
jiems įvažiuoti i Ameriką. 
Todėl te pagelbsti sulaikytam 
delegatui tie. kas jo misijai 
pritaria. Žemiau dedame 
sulaikvto delegato laišką:

EIli> Island. N.Y.H.. N. Y.
U. S. Immigration Station 

24-VII-1925 
“Darbininko” Redaktoriui.

Aukštai Gerbiamas P. Re
daktoriau. Jums gal dar ma- 

-žai težinoma “Lietuvos Dar
bo Žmonių Partija, nes ji dar 
nesenai susitvėrus. Akyvaiz- 
doje to, kad dauguma Lie
tuvos partijų tautos ir vals
tybės reikalus pastatė antroj 
vietoj, kad energija ir kapi
talas aikyojainas tuščioms 
partiją kovoms bei šmeiž
tams. kas žemina Lietuvos 
varda užsieniuose, grupė tik
tų tautos sūnų nusprendėm 
tam pasipriešinti. Mes sta
tom pinnoj vietoj tautos ir 
valstybės reikalus. Alės nei- 
gialn šaliai . kdnksmingas 
partijų koyas ir didelį jų 
skaičių. Mes norim visus 
lietuvius patraukti prie ben
dro veikimo, nes darbo žmo
nėmis skaitome kaip papras- 

i to. taip inteligentinio darbo
žmones*

» Partija norėdama užmegz
ti ryšius stl Atnerikos lietu
viais, boto: susipažinti su

manu l>ci;.vakai-ani>. nois “pa
žangieji’' dėjo didžinusku 
pa>tamra>. le-t Įietiu nepisuc- 
k<" sutrukdyti darbą.

VIETOS ŽMONES STEBCNA
Vilnius, VI1-6 (Elta), šio

mis dienomis <‘<ą atgabenta iš 
SSSR Lenką Sovietą pasienin 
2 batalijonai ypatingi] techni
kos kariuomenės būrių. kurie 
iki šiol 'tarėjo Afganistano pa-
sienv.

neša kupranugariai. kurie

gyventojų tarpe.

ĮSTETGĖ B^NKĄ
Plateliai (K•etingo- aą^-k.) 

Čia ne per senai vietos “I ki- 
ninkų Sąjunga" įsteigė “Liau
die- Banką," kurs ūkininkams 
duos daug patogumų. Dieve 
padėk.

REIKIA PASISAUGOTI
Šeštadienj liepos mčn. 4 

]K>r neatsargumą besimaudyda
mas po pietų Nemune ties Kar
melitu liežnyėia prigėrė 18 me
tu amžiaus komercijos mokyki 
los 8-tos klasės mokinys Lėfi^ 
na.- Re įkala.

Tai jau nebe pirmos atšjtijir 
mos Nemune, nes nėra tų nWxi. 
kuriai* nebuvę būtų aukų.

Am. -Jungt. Valst. partiją ir 
šalies vidaus sudarkymu 
siunčia Amerikon savo dele
gaciją susidedančią iš Parti
jos sekretoriaus Lietuvos u- 
niversiteto studento Juozo 
Staniulaičio ir žurnalisto 
Juozo Miluko. Bet štai is 
kalno nenumatytai reikalau
ja po 500 dolerių užstato, 
kad po 6 mėnesių grįšim. Už 
J. Miluką užstatą padedą jo 
brolis kunigas AnUrra^ Mi
lukas, gi aš nuolankai pra
šau Jus Broliai Amerikiečiai 
pagelbėti.

Laukiu greito Jūs apsaky
mo.

Su aukšta pagarba •
J. Staniiiaitis.

Ęllis Lsland, N, Y. m. Ihiv. Val^i^se,
P. S. Arčiau susipažint^ negaminta 

prisinnčiu mūs partijos pro- (piju. Tąį 
gramą.

n

rastas kūdikis
S-'kmodieni litams m. Š <£ 

unk.'ti rytą lūres stoty 
Parneštas- vyriškos, lyti® 
kis, kurį geležinkelių pe 
atgabeno Kaunan ’r 
Vaįstybinėn vaikų pri^l 
don.

PAMi^O
.YVasJiin^ojį, •— ITcr

ar.su


-M

nio.

; S. L. AL organas “Tėvy
nė,” įsismaginęs blevizgų 
tauškaluose, tiek nuvažiavo, 
kad nebesimato nei galo, 
“tėvynės” inspĮrantas, tai 
“Lietuvos Žinios” valstie- 

organas. 
Špaltų špaltos pašvenčiamos

DIKTATŪRA GBAnOJOJi
Neseniai Graikijos laivy

no ir kariuomenes dalys stt- 
kilu prieš esamąją tvarką it 
nuvertė senąją valdžiųKrA- 
štd galva paskelbė generolu 
Pangalosą, kurs vadovavt) 
sukilėliams.

Pąngalosas sudarė minis- 
terių kabinetą iš didesniųjų, 
partijų. Sukilimas praėjo be 
žymių kantinių ir be kraujo 
praliejimo. 'Sena valdžia 
pabėgo.
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Lietuvos ir Amerikos Lietu
vių Santykių gerėjimas.

Jbas. ĮHs galimoms nepatikti, mes gailime prieš jį 
bet pašalinti-jo negalime, kaip negalime pasalinti jokio ki
to prigimties įstatymo.

Tačiau konstatavus faktą, jog. kiekviena išeivija yra 
morituri, iš tb darąneijseįną, kad mes turėtumėm paliauti 
jąja rūpinęsi. gAttirkš^iai, negalėdami pašalinti paties 
proceso, mes privalome, jo yeikimą stalyti, trukdyti kad -nieTUVOS žarnos 
kuo ilgiausia apsaugotumem mūsų išeiviją nuo ištautėji- čių-liaudininkų

1 ... - opaiLvo v cuviiuuus

Kiekvienas žmogus miršta fiziniai, kiekviena valan- Lietuvos ir jos tvarkos nie- 
da jį artina prie mirties, tačiau tos būtėnybės žinojimas jlnuimui- “Tėvynės” rolė 

Lietuvos juodinime labai 
niekšinga. - Tik reikia stebė
tis, kaip jos 
■drįsta tokiais 
klampuoti.

Mes žinome.
nė’’ yra nepartinio Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
organu ir tuonę, tarpu tas or
ganas maitina savo skaityto
jus partinių nesąmonių nuo
dais. Keista, kad ir pačių 
Susivienymo narių'tarpe nė-

Del nelemtų aplinkybių Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
santykiai buvo tiek pablogėję, kad jau rodėsi jie nebeatsi
taisys. Mūsų išeivj-ai aplankę Lietuvą tankiai ją keikda
vo ir smerkdavo. Žinomu, tų santykių pablogėjimo kalti- 
fiinkų nereikia ieškoti, nes jų būta ir iš vienos ii- iš kitos 
pusės. Lietuvos lietuviai mažai domės tekreipdavo į at
vykstančius amerikonus, o šie perdaug reikalaudavo. Bet 
kas buvo, tai praėjo. Šiandien mes matome, kad išeiviai 
amerikiečiai atvažiavę pasisvečiuoti tėviškėn susilaukia 
ntiosirdaus priėmimo. Amerikiečnj ekskursijos pasitinka- 
inos su dideliausiu ūpo pakilimu. A isuomeiK* kelia vai
šes, o spauda labai gražiai pažvmi apie tą bendravimą.

Reikia tikėtis, kad tas ūpas neatslugs ir toliau, žino- 
ma, jei mes, amerikiečiai, mokėsime oreamzuotai pavyz
dingose ekskursijose nuvykti savo bočių salclen.

Nėra abejonės, kad Lietuvos lietuvių pastangas, ge
rinti pakrikusius santykius, mes su džiaugsmu pasitiksi 
ine. Užjūrio broliai mūsų nepamiršdami, skatins mus savo 
tėvynę tankiau prisiminti.

Kad skaitytojams geriau tą klausymą nušvietus, išti- 
gai dedame didžiausio Lietuvos dienraščio “Lietuva’ 
Straipsnį, kuriame labai plačiai apie mus kalbama. Pas 
Straipsnis dar ir tuomi mums brangus, kad jame pakide- 
jjatna opiausias mūsų einamojo momento kkausymas—is- 
tailtėjimas.

SVEČIAMS AMERIKIEČIAMS ATVYKUS

Šiomis dienomis atvyko pas mus paviešėtų apie šim
tinė mūsų vientaučių iš Amerikos.

Mes karštai sveikiname juos, 
fiiausia praleisti laiką ir’i-sivcžii 
džiti iš savo senos Tėvynes.

Mes dėkuojame jiems, kad j 
7 SU pareiga — priimti svečius km

J'politinių spalva bei tendencijų. Par<><1 vkime musų bm- 
T liams amerikiečiams. 1 

jūrio svečių priėmimą.
;.y nius ginčus.

i<) dauria ilsia ęerų įspi’

inūsųi nepamiršo.

jam nei kiek nekliudo dirbti, veikti irmet kovoti su pa
čia mirtimi, nustumiant jo įvykį kuotoliausia. .Taigi ir 
mes stengkilties daryti visą, kad mūsų išeivių tautinė mir 
tis įvyktų kuotoliausia: trečioje, ketvirtoje, penktoje kar
toje, o jei galima dar toliau.

Kokiu būdu šito galima pasiekti? Palaikant išeivi 
joje mūsų kalbą, kultūrą ir ypatingai tautinę sąmonę 
Priemonėmis prie šio tikslo yra: bažnyčia, mokykla, tau
tinės organizacijos ir spauda.

Visiems žinoma kokį didelį vaidmenį sulošė bažnyčia 
mūsų išeivijos apsaugojime nuo ištautėjimo. Mat tikyba 
giliausia užg'auna žmogaus dvasią. Ir jeigu ta tikyba kon
centruojasi apie lietuvišką bažnyčią (suprask: lietuviškąją 
savo kalba ir dvasia, ne dogmatiniu arba etiniu turiniu), 
lai ji tampa galingu tautybei išlaikyti įrankiu. Užtat rei
kia labai apgailestauti, kad mūsų išeivijoje randasi žmo
nių, kurie kovoja su tikyba ir bažnyčia. Tuo jie pagrei
tina nutautėjimo procesą-, čia jiems reikėtų pasimokinti 
nuo Prancūzijos radikalų, kurio neapkęsdami iš esmės ti
kybos ir kovodami su ja namie, palaiko tikybą ir ją prote- 
uuoja kolonijose bei išeivijoje, kaipo kultūros, civilizaci
jos ir ypač tautybės įrankį. Iš čia žinomas prancūzų ra
dikalui principas “Lšiiiiiclėricalismė n'ėst pas un article 
d'cvportatioii” (antiklerikalizmas nėra eksporto prekė). 
Taigi kam rūpi mūsų išeivijos lietuvybė, tas privalo ne nai
kinti tikybą bei bažnyčią, o jas visais būdais palaikyti ir 
stiprinti., - . ■ . .

Apie mokyklas tautiškų organizacijųUi- spaudos reikš
mę tautybei palaikyti, rodos, nėra reikalo daug kalbėti:, 
jų.svarbumas šiuo žvilgsniu visiems yra suprantamas.* Tad 
veikia tik visais būdais stengtis jas palaikyti ir išvystyti.

Yra dar vienas svarbus'išeivijos su savo tėvyne ryšys 
—tai grįžimo noras. Kolei išeivis nepersiskiria-su min
tim grįžti tėvynėn, tol jis laiko štlve išeivijoj tik svečiu, 
gvvai interesuojasi savo tėvynės, džiaugšniais 'ir vargais, 
stengiasi jai padėti, trumpai sakant jaučiasi labai ankštai 
su savo gimtąją šalimi surištu. • Bet kaip tik išeivis nusi
stoto pasilikti naujoje šaly visam laikui, tuomet gimtoji 
šalis jo mintyse nutolsta, josios reikalai nustoja jį gyvai 
interesavę, pamažu jis virsta savo šaliai svėtimu. Taigi

siriftdft kurie prieš to
kiuos begėdiškus “Tėvynės” 
išsišokimus tyli. Jeigu taip 
tęsis ir toliau, tai S. L. A. 
pataps paprastu partinio 
biznio kromeliu, į kurį pado
resni žmonės nebeįeis. '. Lai
kas jau būtų “Tėvynei” ap- 

i si valyti nuo-šlamštų.
O gal S. L. A. padarė slap- 

' tą sutartį su Lietuvos vals- 
L tiečių-liaudininkų partija?

redaktorius 
keliais nu-

kad “Tėvv-

NUOSAVYBĖS TEISĖS 
NAUJIEMS STATO

MIEMS NAMAMS 
BOLŠEVIKIJOJE

Sovietijoj e įneštas Centra- 
liniam Vykdomam Komite
tui koperatyvės nuosavybės 
naujiems statomiems na
mams teisių įstatymas.

Tuo projektu einant, na- 
, pastatyti gyvenamąjį!

LENKŲ KARIUOMENĖ

Lenkų seime apsaugos ko
misijos karo ministeris išsi
tarė, kad Lenkijos kariuome
nėje yra 51 nuošimtis sve
timtaučių. “Jėzus Marija!”
— sušukęs komisijos pirmi- niai, }____ .... .......
ninkas, —-tož to ne polska ar- butų statymo draugijomis, 
mija (tai ne lenkai karino- pripažįstami toms draugi-
menė).

šitą norą ir reikėtų išeivijoj visais būdais palaikyti, ir stip
rinti. Ir tai nebebūtų tuščia, nepamatuota sugestija. J .... 
pas mus gyventojui yra vos 38 ant ketvirt. kilometro.
labai didelis gyventojų skystumas. Lenkija turi lygiai du 
kartu tiek ir tai dar nesiskundžia kad būtų pertiršta. Jei
gu mes sunkiai gyvename, tai tik dėl mūsų tingumo, ne
rangumo, apsileidimo imžemos kultūros. Amerika yra 
labai gera darbštumo.'sumanumo ir kiiltūros mokykla. 
Jeigu mes taip dirbtumėm ir turėtumėm tiek sumanumo 
kaip amerikiečiai, tai ir pas mus pražydėtų Amerika.

Skundžiamasi kapitalo stoka — amerikiečiai jo turi.
. Taigi amerikiečiai jeigu panorėtų lengvai taptų pas 

mus kultūros ir ekonominės gerovės pionieriais, tautos va
dais. Nereikėtų nusiminti,’ kad vienam-kitam sugrįžus 
Lietuvon, nepavyko. O Amerikoje ar visiems pavyksta ?

Italijoj yra bemaž penkis kartus tirščiau gyventojų 
nei pas mus. žemė jų daug neturtingesnė negu mūsų ir vis- 
tik italų labai maža pasilieka'ant visados Amerikoj. Dau
guma užsidirbę ir suktaupinę šiek tiek pinigui, grįžta tė
vynėn. - ■

Visai šitai dvasiai, kaip aukščiau išdėstyta, mūsą iš
eivijoj palaikyti reikalinga kuol augiausia santykių tarp 
Lietuvos ir išeivijos.

Už tat mes labai karštai sveikiname atvykusius svečius 
amerikečius ir linkime, kad panašūs apsilankymai iš abie
jų pusių būtų kuo dažniausi.

joms kaipo nuosavybė. Par- 
——— duoti’ tokiuos namus, ku- 
, riems koperatyvai būtų už- .

Juk'traukę paskolą iš valstybės 
yaj Į ir komunistinio banko, gali

ma bus tik kopeiatyvinėms 
organizacijoms ar, valstybi
nėm bei tolygiom įstaigom.

Be to namu statymo kope
ratyvai, naudodamiesi nuo
savybės teisėmis, turi teisės 
naudotis ir visomis tomis tei
sėmis. kurios suteiktos staty
tojams.

Matome, kad bolševikai 
vis daugiau ir daugiau nusi
leidžia. taip vadinamam, 
kapitalistiniam pasauliui. 
Juk bolševikai sakėsi nepri- 
pažinsią nuosavybės teisių, 
bet nuo tn tvirtinimų jau-at-

NIEKO BAISAUS

Brooklyno “Vienybės” re
daktorius J. Sirvydas, dabar 
viešįs Lietuvoje plačiai apra
šinėdamas savo kelionės i- 
spūdžius, tarp kitko pastebi:

“IŠ 'Eitkūnų Virbaliu — 
--------------------------1-----------------»

Mū-

io pr i narni-

priimti

< pro-

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES | 
J DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS \ 
į SKIRID LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE i

tūvos sūnūs. Jie nejiaimršta -civo -cims- 31 
josios aplankyti. Taigi Motum -urvai 
kaip savo mylimiausius vaikus.

Prie šios progos verta yi-a paln-ri ir vi 
blemą. apie kurią buvo pareikšta raštu ir
nuomonių. Mes čia nekalbėsime a.pie reiškiamus skundus, 
kaltinimus, pretensijas ir amerikiečiu ir mūsų nusės.

Kur tik yra žmonės ten klaidą, vesiimpratimų. vaidu 
fiėstinga. Teisingai sakydavo roim-nai. kad “( uiusvis ho- 
ininis ėst errarę. sėd nulinis iusi ::ripi<‘ntis ir erimve per 
severarp” (kiekvienas žnB»giis klvsta. bet tik neisinintin- 

U gas klaidos nenori taisyti T Tai.ri ir me<. be abejojimo, 
esame'daug kuo kalti kai dėl mūši; brolių amerikiečių, mes 
privalome mūsų kaltes bei klaidas taisvti. Žinoma, gali 
ma būtą surasti ir kitoje pasėji' klaidu.

' Tačiau dabar pakalln’kime apie ką kita, apie klausi- 
mą daug svarbesnį.

Vienas atvykusiu svečių viešoje prakalboje yra paša- 
“Morituri vos salutant’ (jus sveikina mirštantieji). 

Šis pasakvmas buvo vienintelis liūdnas akordas susitikime, 
tivo matyti kaip slėriaąčiai paveikė jis i daugelį dalyvių.

Morituri! Argi morituri ? Taip, morituri. Kiek- 
išeivija anksčiau ai- vėliau išnyksta, niitauteja. čia 

būti tiktai laiko, o ne fakto klausimas. Istorijoje ne- 
imp pavyzdžio, kur išeivija palikti) amžinai ištikima sa- 
tautai.

Kai kada jau pirmoji karta nutauteja, kaip kada — 
oji, o trečioji ir ketvirtoji bemaž visadoC
Net ir tenai, kur išeiviai sugebėjo naujai šaliai duoti 

t© kalbą ir kultūrą, kaip antai anglai — Jungtinėms A- 
08 Valstybėms, ispanai — Perou, Chili, Argentinai, 
Siigalai Brasilijai, net ir tenai išeivija vistik nors pa- 
||au, atsiskyrė nuo savo kelmo ir sudarė naują tautą,

&

Laisvai išvertė Dzūkas Mu<steikčtis J. M.

(Tęsinys)

ma iš jo piniginės išimti, o jo vietoj įdėti kitą.
— Na. didelis daiktas!—atsakė Bartuške-

— Antanas niekuomet daugiau negeria, kaip 
viena stikleli.

,— Niu, tai reikia duoti stipresnio midaus—

— Supranti ?
A. taip!—sako Bartuškevieius, suprantu! 

Reiškia stipraus midaus su baltais milteliais, ar 
ne taip ?

— Niu. tegul bus ir taip...
O gi policija, teismas, tardytojas, gydyto

jas komisija o.,. o... o...
— Ai-vai! suriko Mendclis. Tu. Bartuške- 

vičiau. kai kalbi, tai. rodos niekada policijos val
dininku nebuvai ir nemoki apdirbti toki daly-' 
ką ?! Nors tu žinai, ką daktaras pasakys, gera 
būtąi su juo iš anktso pasikalbėti... Pasakys: 
‘‘staiga miręs” ir tiek.

Ar ne taip?
Tikrai taip—sako žydas,—bet tu tvlėk—ne

kalbėk!
Kodėl tylėti? Aš tuojaus eisiu ir pranešiu, 

jam: jis žmogus geras, nepasigailės man 10 rau
donųjų, o—aš.—sako žydas, duosiu. 100 raudo
nųjų, tik reikia Bartuškcvičiau turėti protas!

— Kas? Koks*protas?
Mendelis apsižvalgė aplinkui'. “Matai.—čia 

dabar nieką nėra—nei žmonos nei vaiku!”
— Na, tai kas bus ?
— Štai kas... apart mudviejų nieks nežino, 

kad išlošė Antanas Poškus, bet pas jį raštelis*
— Na?

— Na.. . tai nedidelis daiktas, rašteli gali-
Mūsų teisėjas Patgurskas ir gi nenorės per 

daug kištis, jeigu gaus kas jam priklauso. Niu. 
ir viskas bus gerai.

— Na, taip... Gerai Mendel. tegul jau bus 
kaip tu nori.. . O man kiek duosi ? •

— Šimtą rublių (500 litų). j
— Mažai. j
— Niu, tai kiek tu nori ?• ;
— Šimto raudonųjų. į
Žydas buvo beeinąs, bet pamąstęs suspaudė!

viens kitam ranką išsigėrė po stikleli midaus už j tų žuvn. 
,mano prapultį. O aš visai buvau ir užmiršęs a- • 
pie tą loteriją. Tiktai naktį sapnuojasi man di- Į 
dėlė duobė: noriu per ją peršokti, bet kitoj pu-L*, 
še j duobės stovi kryžius visas purvais apdrabs-1*’’a 
j-,,.......... ..........iri.. • n;: ..y. ....... !

aš pats nupirksiu žyminį žen-

— Ui. •vti. n kur sausi

lytas. Nubudęs graibaus!: dėkui Dievui aš savo 
lovoje, o tai tiktai sapnas. Ką tik spėjau atsi
kelti, nagi žiūrau ateina Mendelis.

— Ponas Poškau, aš prie tavęs su prašy
mu... Ui. yra geras dalykas, ai-vai koks geras 
dalykas! Pigiai parduoda namus: reikia tuojau 
iiankpinigių, o aš kaip tik neturiu pinigų. Ma
no pinigąi išduoti apyvarton, prašau paskolinti 
man du šimtu rublių (1.000 litu) : duosiu gerą 
^nuošimtį po 6 rublius (30 litų) į metus. Pirmiau 
ne taip buvo, kad skaitytų 6 nuoš. į metus. Pi
nigų pas^matie buvo; manau sau kodėl nepasko
linti Mendeliui ? Atidariau skrynią, ištraukiau 
piniginę sidabrinių, atskai ei a u du šimtu rublių 
(1,000 litų), susukau į skudurą ir padėjau ant 
stalo. ■

— Ui, Dieve duok taū sveikatą, sako Men
delis, kad pagelbepjai reikale. Niu, dabar ei
nam pas manę, tai parašysiu tau raštą.

— ve. tokią cerąi a’ėi-imąi. Kaip pas mane, 
tai Antanas neturi! Niu. ąš žinau. k;id tamsta 
mėgsti prie pr<>sros išberti gero midaus, kurį pas 
mano p» rk;i nkteidolicms ponams.

— Kur aš tau eisiu geni, dar tik atsikėlęs, 
i. kodėl ne ? l’asmane yra gorų kep- 
P<> tokiai žuviai midus evrai geriasi.

— įkalbėjo. įkalbėjo, kad nieku būdu ne
atsisakyti: pasiėmiau pinįgps ir nu-

Nuėjęs pas Monde!į radau sėdintį Bartuške- 
vičiu ir jau Cįrokųi įkaušusi. Kaip tik mudu 
iėįova. pasikėlė iš vietos', pasisveikinome ir vėl 
susėdome prie stalo. Mmulclis priėjo prie Bar- 
tuškevič-iaus ir kaip tai nepaprastai į jį pažvelgė, 
ii- pastalė prieš jį jau anksčiau prini<><tą midų.

— Du šimtai rubliu po G rublius (30 litų) į 
metus palūkanų ?—klausia Bartuškevičius.

— Taip—tariau aš. Bartiiškoyičhis parašė 
raštą, po kuriuo Mendelis pasirašė.

— O liudininkai ?—klausiu.
Tuo tarpu įėjo du žmonės iŠ nifetj kaimo, 

kurie pasirašė liudininkais. Pasirašę išgėrė po 
stikliuką degtinės ir išėjo sau...

Paskui Mendclis uždengė stalą, atnešė žuvų, 
duonos ir pradėjom su Bartuškevičiu valgyti. 
Mudviem bebaigiant valgyti atėjo Mendclis neši
nąs stiklelius midaus. Pirmą stiklelį pastatė man, 
antra Bartuškevičiui, trečią sau.



nuo kiekvieno farmerio, ne-jp^ yy-faių valstybių skolos ų DĖDĖ ANURPAS SAKO
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EUROPOS RYTŲ SKOLOS
Suvienytų Valstijų pa- 

duodamopois įiniomis Euro-

Pet į«rą savaičių “Nau-^f 
buVO būbmjSi&a kasdiėii maėik

kio misija į Suvienytas VaL 
stijas daugiausia remiasi pa
skolos motyvais, nors taži 
prisipažinti lenkai nenori. 
Ar žydai pamirs lenkų7 per
sekiojimus ir puls į jų glėbp 
tai sunku spėlioti

’ ištjpiiiįj 
priirtitl&tsisfojimų, tšdpir- 
ftryta. Bet kitas, matyt iŠ 
Mikų, norėjo gauti balso

vie
nas daktarai nenorėjo apsi
gyventi, nes tos vietos pagaly 
sė j tįsios savo sveikumu, o t 
daktaro kišenei tokios vietos 
labai nesveikos. Retiems su
sirgimams pasitaikius nelai
mingiems gyventojams tek
davo desėtkus mylių keliau
tų kad suradus daktarą.

Kad tai palengvinus, gy
ventojai surado būdą: 160 
tos apylinkės farmerių pasi
kvietė daktarą ir pasiūlė jam 
po 20 dol. mokesnio i metus

ms'ittatiis' Virbalio stotai, 
nluitiūeh. J&ū

Ifetiiviški valdininkai Uitis j • • i r •
sveikiną; stirnine j a mūšų 

r pasportūs peržiūrėjimui. Ki
ti peržiūrinėja bagažus. Kre
čia labai lengvai — pačiupi
nėja vienur-kitur, klausia ar 
nesiveži ginklų ar daugelio 
cigarų (tik viena praimta 
dėžutė galima vežtis).

Visa ši muitinės procedū
ra greita ir linksma. Valdi
ninkai ir tarnai mandagūs. 
Nieko tokio nėra baisaus, 
kaip kad tūli amerikiečiai a- 
pie Lietuvos muitines mėg
davo sugrįžę pasakoti.”

* Dauguma amerikiečių ir 
pats “Vienybės” redakto 
rius J. Sirvydas kartais ne 
tiksliai nušviesdavo Lietu
vos gvvenima. Dabar-gi pats 
J. Sirvydas atranda, kad j<»«iba jis galina atskirą atly- 
■'valdininkai ir tarnai man-,. Visi patenkinti: ir 
dagūs." i sreikl(3-D ir sergantieji ir pa-

s "  įgaliau farmerių'daktaras.

VASARINIAI KOPERACI- I GEDIMINq KARAS IB PA- 
JOS KUBbAl | junkLAS VELIUONOJ

Sin meni liepos 20 d. I In- į -. toželio 28 d VeUuQ. 
ladelphijoje atsidarė keturių in ]vvko 
savaičių praktinio koperatv-

. . g 1. . • 'tūkstantinėms minioms dalv-vmio skyriaus kursai. | .’v a
Tfur-tū Amcri-1 vauJant- Gedimino kapo.,kis atvažiavo Amerikon pa-

kos Koperaei-jos Ills'titu,as'k''l™ atidengtas paminklas, skolos ieškoti. Lenkams pri- 

Pennsylvanijos universiteto! 
padedamas. Į

Tiį kursų programe tarp [ 
kitko, dėstoma: ekonomikos 
principai ir koperacijos isto
rija. organizacinės proble
mos, koperatyvių įmoniii fi
nansavimas. pirkimo ir par
davimo metodai, kreditas ir 
t. t.

Pastojimo sąlygos labai 
prieinamos.

žiūrint į tai ar jam atseis 
sirgti ar ne. Tuo būdu dak
taras aprūpintas 3,200 dol. 
metams ir jau daugiau nieko 
nebegauna už savo pagelbą. 
tik už operacijas ir ligoninės

i sudėta vainikai ir pasakyta 
j daug kalbų apibudinant to 
i Lietuvos didvyrio darbus.
■ Veliuonos piliakalnį įmū- 
i ryta didžiajam Gedimino pa- 
i'minklui pamatai, į kurį įde- 
{ta istorinis raštas po kerti- 
’niu paminklo akmeniu/ 
j Lietuvos kraštas puošiasi 
ne tik Kaune, bet ir provin
cijoje paminklais savo did- 
Į vyrių.' Netrukus susilauksi- 
ime tikros kultūringos Lietu- 

PAMINKLAS KOSCIUŠKAI iV(,s ^vaizdos. Tauta, kuri 
, v- . -i • 'moka pagerbti savo didvv- Naujos Anglijos lenkai pa- * ■

sirįžo pastatyti Tadui Kos
ciuškai paminklą Bostone. 
Lenkų spauda tuo klausymu 
labai daug kalba.

xA.merikonai Kosciušką va
dina lietuviui kilmės didvy
riu. kovojusiu už Amerikos 
laisvę prieš anglus.

kad tikinčiųjų dauguma n^
, klaafe# heprAustbūriiių mažu-v i i , g ,

nis susirinkimas ir pfbtašio mos. Toje savo desperatiškoj J? aWm^1 P ’ .e b ® Je" 
kalboj mėgino įtodyti^ jog 
talikai Lietuvoj vartoja despo
tizmą. Su didžiausia širdgėla 
minėjo 20 d. birž. įvykį seime, 
kuriame tapo prašalinti trys jų 
bendraminčiai dėlei nekultū
ringo elgimosi ir laužymo sei
mo statuto. Sulig p. Grigaičio 
kalba išeina taip, kad ir di
džiausią niekšystę atstovas pa
pildytų, jo niekas neturi tei
sės išmesti iš seimo posėdžių. 
Kartkartėms šaukė: “Padėkite 
tiems socialistų ir laisvamanių 
apaštalams ginti žmonių lais
vę; tik per juos bus galima su
silaukti Laisvos Lietuvos!” 
(Žinoma laisvamaniškos). Gir
di, dabar Lietuvai esą svar- 
biausis momentas negu ji turė
jusi iki šiol (reiškia, nesvarbu 
►buvo Lietuvai išvaryti vokie
čius, bolševikus ir lenkų puoli
mą sulaikyti, pagalimus išgau
ti kitų valstybių pripažinimas). 
Tai liudija, aiškiai, kad jiems 
tie dalykai neapėjo pirmiau ir 
dabar, bet tik jų partijos kto- 
mas gyvuotų ir naikintų kata
likus. Po to buvo renkamos 
aukos partijos kromeliui palai
kyti.

Po Grigaičio kalbėjo dr. Zi
montas ir pažymėjo, girdi, ga
li pranykti lietuvių tauta, nes 
perdaug eina į kunigus, “mi- 
nyškas” bei kitus zokonus, o 
laisvai vesti negalį (tai bent lo
gika). Ir taip sau pasakojo 
visokių niekų apie Lietuvos is
toriją. Seniau esą nebuvę ku
nigų ir dabar jų nereikią, nes 
jie ir caro laikais nė vienas už 
lietuvybę nenukentėjęs, vien 
tik tamsybę skleidę Lietuvoje. 
Na, ir visa eilė tų. balabaikų 
pripasakota. Rimtesni žmonės 
p. Zimotitui beplepant pradėjo 
eiti laukan, o juk dar protesto 
rezoliucija neskaityta. Skubiai 
Zyinpntas baigęs kalbą pristatė

tiešitilui ptleŠ vIIetuVds “ kleri
kalus.” Nemažiau buvo 
skleistų plakatų, jau ištiknp 
jų žmogus pamąstai jog tokianl 
svarbiai# momentui, kaip jie 
vadina, turi suplaukti tūkstan
čiai žmonių, bet kur tau, sulauk 
kus liep. 17-tą <k nutraukiau it 
aš į tą garsiąją Chicagos liet, 
tuditorium. Žiūriu, salėje vie- 
nur-kitur bešnekučiuoja kele
tas desėtkų vyrų, o keletas 
rengėjų laukia tos gausios 
publikos. Žinodamas, jog ma
nęs nepažįsta, lig jų bendra
mintis, priėjęs vieną rengėjų 
užklausiau: “Protestuosime

šėjas nedavė balso/ Mat de- 
riiokratiška taktika!

Kalbėjo ir daugiau kalbėto
jų, bet čia jų kalbų neminėsiu, 
nes nieke nepasakyta, tik kuni
gai, klebonai, gaspadinės, kle
rikalai ię katalikai keikta. Pa
prasta nepraustburnių laisva
manių giesmė.

Al. Budris

PmiUNINKĄS-sI... Jaro&a,
225 L Street .South Bostojx£S| 

vics-PIHiL\lNKAS-U. dukatu 
(Lietuvoj)

SEKIlETOHTUS^I. Verslus* 
564 l’lėasant St., Norsvoofl,

IŽDININKAS—VI. Jakus,
177 IViiulsor St., 

IŽDO GLOB.—O. Siuiigieue, 
lj(> Clark Street, Cambridge, 

IŽDO Gl.OB.—J. Jasketevičlus,
4 Bellevue Aveuue, Muntelle,

šiaip paskirstomos: Rusija 
skolingaT92,6 mil. dol., Len
kija 135,7 mil., Estija 14 
mil., Suomija 8,3 mil., Lat
vija 5,1 mil. ir Lietuva 5 
mil. Iš naujai atgijusių vai-'prieš tuos biaurybes “klerika- 
stybių, Lietuvos valstybė 
mažiausia įsiskolinusi. Len
kija skolomis prilygsta Ru
sijai, bet -atsiminus, kad 
Lenkija ir teritorialiai ir gy
ventojų skaičium, palyginus 
su Rusija, nykštukas, Len
kijos skola milžiniška. • Dar 
ir šiandien lenkų užsienių 

, reikalų ministeris Skršins-

KLAIDOS ATITAISYMAI 
“Darbininko” 81 Nf’., straajg 

snyje ‘Pinigų perdaug!” įO 
brovė klaida, parašyta: 
riai paskolintu esą 442 miliar 
dar,” turėtų būti “442 
nai.

Redakcija/?

sigrobusiems svetimų žemių 
reikia išlaikyti dideliausią 
armiją, gi tam reikia pinigų.

Lietuva. Lenkija ir Suo
mija savo skolas Jungtinėms 
Valstybėms jau pradėjo mo
kėti. Lietuva pirmutinė pa
darė skolos mokėjimo pra
džia.

LENK? ĮSTAIGOS LIETU
VOJE NYKSTA

Lietuvos lenkų dvarponių 
remiami, keli karštakošiai 
ėmė steigtis visą eilę gimna
zijų grynai lietuviškuose 
miestuose. " Kadangi lenkų 
nuošimtis Lietuvoje labai 
mažas, tad buvo tikėtasi pri
sigaudyti nesusipratusių lie- 

i tuvių, bet tas nepavyko, 
Šian- Lenkų mokyklos ėmė merdė- 

dien lenkai davė žydams visą ti. Štai neseniai Telšiuose

riu-s nežlugs.

SULENKAI T \IKOSt 
ŽYD. TS

Visomis prien. mėmis len
kai persekioję Lenkijos žy
dus. liovėsi tai darę.

lūs” abiem rankom protestuo
sime,” — jis pareiškė: “Jes 
protestuoti-protestuoti, ale kas 
velnias yra, kad nesirenka 
dauginus.

Kiek palaukus atsilanko tru
putį dauginus žmonių ir prasi
deda garsusis mitingas, kuris 
buvo šaukiamas net dviejų 
partijų — socialistų ir sanda- 
riečių. Dr. Zimontas iš Sanda
ros štabo paaiškinęs šaukimo 
tikslą perstato adv. Kodį 
toliaus vesti programą. Šis pa
daręs įžanginę kalbą pristato 
“N-nų” red. p. Grigaitį išrėž
ti detališką “spyrių.” Na, ži
noma, p. Grigaičiui sekėsi ne
blogiausiai atpasakoti tą pačią 
llitaniją. ką jau buvo rašęs sa-' 
vo numylėtam šlamšte. Jo kal
ba tuoini skyrėsi nuo rašymo, 
kad atspausdinta raidė savo fi
gūros nekeičia ir kūno dalimis 
netabaluoja prieš skaitytoją, o 
p. Grigaitis tai pasirodė sceno
je tikras “ mūčelninkas. ” Vi-

PIRMUTINIAI įspū
džiai

Kuomet įpiauji į jauno 
medelio minkštą žievę ir seki 
Įpjovimą stl savo akimis, tai 
jaunam medeliui augant, 
medelio žievė skleidžiasi, ir 
sykiu su medeliu auga didu
mas įpiovimo.

Peilis seniai jau sulūžęs, 
ir ranka, kuri valdė peilį 
randasi kapuose, bet plyšys 
iš tolo, aiškiai matysis, kol 
medis stovės.

Jaunas medelis primena 
vaikelius, kuriuos Išganyto
jas pavedė tavo priežiūrai. 
Visa ką vaikeliai išgirsta 
nuo tavęs ir pastebi tavyje 
veikia į jųjų jaunas sielas 
kaip įpioVimas į jauno mede
lio žievę.

Gal nepastebėsi, bet vai
kelis auga su blogumu ar 
gėrimu, kurį tu pasodinai. 
Augi ir tuomet, kuomet tu il
sėsies! kapuose, nes ant vai
kelio kaktos įspaudei prakei
kimą ar palaimą.

PAIEŠKOMA ■
Ii Gailius, Adomas. Amerikon atke/gl 

liuvęfi prieš keturioliką inetij.
2i Jurkevičnitė, Julė, ar Jurkovič, 

Julia Chan, atkeliavusi AiueriĮoa-it)i3į 
Hiatais ir apsigyvenusi New Yorko ml4- 
ste. Jos seni tėvai susirūpinę.

Apie juos žinantieji arba patjs 
k'imiejl prašomi atsiliepti šiuo anten- 
šu: l.ITHVANIAN CONSULATE, 
Purk Iltnv, Xe\v York, N. Y.

Užsidarė lenkų gimnazija dėl 
mokinių stokos. Panevėžio 
lenkų gimnazija ruošiasi pa
sekti Telšius dėl tų pačių mo
tyvų. Lietuviai neina, o len- . . 
kų maža, tad “prošepahų” j p. Valančių skaityti rezoliuci- 
kultūra Lietuvoje neprigija. l ją.

A

Paėmęs stiklelį patėmijau viršuj midaus buvo, vien tik žydai, kurie verkdami pylė van- nuodų ir man šiek tiek teko. O antra vėl: ką 
-pamanys žmona, kaip sužinos apie viską, ne taip 
kaip yra, bet taip kaip Mendelis paskelbė ? Ką 
dabar žmonės kalbės apie mane, ne tik mūsų kai 
me, bet ir visoje apylinkėje? O čia nei gyvos 
sielos—-nėra į ką nei žodį tarti; kartą atėjo poli
cininkas pasižiūrėjo ir vėl Užrakinęs duris išėjo. 
Šimtą rublių arba geriaUsį arklį būčiatt atidavęs 
Už stiklinę vandens, kad kas būtų atnešęs. Va
kare girdžiu vaikščioja trys žmonės,—tai buvo 
kalėjimo sargai. Susėdę prie durų kalba:

— Matai, toks turtuolis—už girtuoklystę ir 
godulystę velnui sielą atiduotų!.. Bet vis-gi nors 
kartą pakliuvo, kaip lape į kilpas.

— O ką tie gydytojai kalbėjo, kurie laidojo 
tuos negyvėlius ?

— Ką pirma kalbėjo, tą ir dabar, kad nu
nuodyti.

— Žiūrėk dvi sielas iš svieto išvarė, tai kokia 
sąžinė!

— Sako, yra įsakyta jį rytoj apkalti rete 
žiais, o pirmadieny išvaryti į Vilniaus kalėjimą.

— Ar gi neverta ? Mažai jam buvo savo tur
to, dar žydo panorėjo!

O aš viską girdžiu ir tyliu. Tik staiga gir
džiu viens iš jų manę šaukia:

— Turtuoli, turtuoli! Tu girdi ?
Aš neatsiliepiau; jie pakalbėjo, pakalbėjo 

ir užmigo. Man nėjo miegas. Sumuštas visas, 
antra para kaip nieko nevalgęs ir vis galvoju, kas 
su manim toliaus bus? Man rodos, kad jokių 
skausmų nejaučiu, regis kas tai ramina, nebijok 
nepražūsi.

Tik girdžiu, kad ka$ tai tyliai tnanę šaukia: 
“Antanai!” Truputį pasislinkau pire langelio 
ir pažinau mūsų tarno balsą,

— Ar tu Andriau?
— Aš. Nežinome ktis čia sti tavim darosi* 

kas atsitiko ? Žydas paskalą paleido, kad klfttfc 
sajnt plsčd&M ant'Tgailvos šiaušiasi 1 Mane atsiūti* 
te kunigas; pasistačiau kopėčias ir vi^gi dftli- 
pau, kad paduoti tau valgyti. Imk* štai talkd&h 

gaidys keptas.
(Bus daugiau} ,Į |

kokias tai baltas putas. Aš šiek tiek prapūčiau' 
ir truputį srėbtefeau. Tik staiga kieme pasigir
do riksmas/ mes palikę midų nubėgome žiūrėti 
kas atsitiko.

Pasirodė, kad sugavo vagį. Tuo laiku, kai 
mes išbėgome. įėjęs Mendelio sūnus į kambarį 
pradėjo iš mano stikliuko ragauti midų.

IŠ mano stikliuko nugėręs midų, pakeitė 
stikliukus; mano stikliuką padėjo Bartuškevi- 
čiui. o jo man. Mat. žydžiukas žinojo, kad Bar
tuškevičius jau nusigėręs, tai pamanė kad jam 
ir to užteks. Sugrįžę mes sėdome prie midaus 
savy vietose: aš patėmijau, kad stiklelis jau ne 
tas. bet manau sau kas man darbo, ėmėme ir 
juos ištuštinome. Mendelis norėjo man kitą pil
ti. bet aš pareiškiau, kad daugiau negerėsiu. 
Imu raštą ir noriu eiti.. . O gi žiūrau. kad Bar- 
tuškevičiaus lūpos pamėlynavę, akys išsivertę, 
nori atsikelti, bet nepajėgia.

— Girtas!—sako, Mendelis.
Žiūrau į Mendcįį, kad ir tas nusigandęs, iš

balęs. pamėlynavęs, visas dreba, kaip drugio kre
čiamas.

O žydžiukas bėgioja iŠ vieno kambario į ki
tą ir pilvą susiėmęs rėkia “ai. vai!. .

Pats taipogi jaučiuosi ik- visai gerai, 
nau sau. gal midus buvo nelabai geras... 
pradėjau vandenį gerti ir išgėriau bemažko pusę 
litro. Paskui pradėjau vemti ir taip išsigelbė
jau. O gi žiūrau. žydžiukas guli ant grindų, o 
Mendelis pasilenkęs jį klausia: ar negėrei mi
daus t Jis prisipažįstąs, kad gėręs. Tada Men
delis pradėjo jam pilti į burtui šiltąvandenį, bet 
jis nieku būdu nepajėgė vandens praryti Bar
tuškevičius puldinėja, kankinasi, paskui kiek 
pajėgdamas sako man: “Poškau, tu išlošiai ri
stis tris numerius; žydas norėjo tave nunuodyti, 
bet nunuodijo mane.. . Mendel, mane nunuodi
jai. mane nunuodijai!. . Jis norėjo iš tavo ki
šenės išimti loterijos raštą... Stiklus pakeitė!

Žydžiukas suriko mirštančiu balsu.
Karčiame j e nei. vieno svetimo žmogaus ne

Ma-

denį ant savo Chaimo, bet viskas veltui. .
Bartuškevičius buvo truputį stipresnis, tai 

kankinosi ilgiau, bet galų gale ir tas suriko gy
vulišku balsu ir atsisveikino su šiuo pasauliu.

Aš žiūrau į tą viską ir žinau iš kokios prie
žasties tas įvyko. Ir pats nežinau ką daryti, jau
čiausi nelabai gerai, bet visgi geriu šiltą vande
nį ir tiek. Manau sau, papuolė dabar Mendelis 
į geras kilpas, neteko sūnaus ir pats pražuvo. 
Aš imu kepure ir manau eiti. Mendelis mato 
du negyvėliu visai netikėtu, o aš sveikas ir gyvas 
ir su loterijos raštu kišenėje, rengiuosi išeiti. 
Žydas uždarė savo smuklę, išbėgo į gatvę ir pra
dėjo rėkti. Išgirdę riksmą subėgo žydai; visi 
puolėsi į smuklę užmušti mane, kaipo tų dviejų 
negyvėlių kaltininką. Sudraskė ant manęs visus 
drabužius, prikankino mane ir visai nekaltai. 
Paskui išvilko i gatvę , surišo rankas ir galų ga
le pats nežinau ką daugiau su manim darė, tik
tai pasijutau, kad aš jau kalėjime ant šiaudų, be 
drabužių.—kepurės ir piniginės, kurioje buvo pi
nigai, Mendelio raštas dviem šimtam rublių ir lo
terijos bilietas—400 raudonųjų. Pramerkęs akis 
žiūrau į save ir pats stebiuosi: kas čia su manim 
atsitiko? Bandau atsistoti;—negaliu—kojos su
daužytos. nugarą skauda, plaukai nuo galvos ko 
ne visi nupešti. Čia prisiminė man Bartuškevi
čius. Mendelis, jo sūnus Chaimas ir mano sap
nas: gili ir plati duobė; peršokau per duobę. Die
vas padėjo; bet papuoliau ant kryžiaus apdrabs
tyto purvu,—ir kenčiu nuo žydiškų rankų... Die
ve, Dieve! Sėdžiu ant šiaudų kalėjime ir nieko 
daugiau negaliu ištarti,’ kaip tik: Dieve pasigai
lėk! šimtą sykių kartoju šiuos žodžius ir kito
niški nei į galvą neateina.

Mikas. O kas toliau su tavim buvo?
Antanas. Palauk sūneli, reikia eiti į baž

nyčią pasimelsti' Na, tai-tiek to, šįapdien?gąl 
papasakosiu visą įvykį. Senelis toliau tęsė savo 
pasakojimą. Taigi matai ir kalėjime! Galvoje 
ūžia, kaip kukame malūne; visus kaulus skau
da, visos gyslos dreba, burna išdžiūvo, matyt,

/

>

1

11000 TIK Už 60 CENTUI
Atsiusk 60c., o gausi, ne pinį- 

Mte, Mst Sotimis, daugiau, kaip 
ĮĘOOO.- K$ reikitų Žmogui $1,000, 
jei jie sveikatos neturėtų f Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam Žmo
gui. Mūsų žolės yra kis kiti. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
viduriui, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c.. gausit 
visokiu žolių ir knvgu katalioca.

M. ZUKAITI8-,
451 Hudson Avė., Rochestef, N. Y.

TIUMPI :: 
SKAITTflELUI 

NAUJA KNYGA 
Mt tdH dtdgtea kai>

r 190 puBl. 45 oentai 
■ DAUtlNlNtAS ~ 
‘ 366 troadvty, Bosto» 2 7, Mau

Milžiniškas 
Metinis Išvažiavimas

Blaivininkų N. A 
Apskričio

PALANGOJE
LAWRENCE, MASS

RUGPIUČIO 2, 1926 METŲ
šį išvažiavimą rengia Blaivininkui apskritys 

ir šv. Pranciškaus parapija, Lavvrence. kuris bus 

vienas iš įvairiausių ką buvo, nes bus daimp į vai- . ą 

rių žislų. Jau keletas chorų ir žymių solistų 

bei solisčių pasižadėjo. Bus garsių šokikių, ku- . 

rios paįvairins programą. Bus visokių žaidimų, 

kuriuos painios visos Blaivininkų kuopos. Tad. 

visi, kas gyvas, važiuokite į Palangą, Lawrenean*V^| 

nes Palangos parkas yra gražiausis visoje apie-/į 

linkėję ir sveikatos šaltinis. Visus kviečiam 

lankyti. ” r-
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uPįŲyvith Gajų tams 'Offer-Eįfe&gę^Kėpp®) d.r7:36j

Atskirai Muud.vuA Ml(:t<s vau-
Ihvo Ir elektros šviesti. Kreiptis J J. 
■STEKAS, 7t® Brutuiw:iy. UI. 1 į

bldl&s 
uUo Vaxiden's,17 kątū5in«rlŲ, -vhuos,Šil
tas. \-ttn3ųo: >Sayininką uliniu liudyti 
dieną- iki 12 Vai“. t35 Ė. 7-th St.. So. 
Boston, Mass; . _ iL.-į^j

UIl!

||||||E VOECESTER, MASS. 

fe^^žįloterų Sąjungos 5-ta kuopa tu- 
||s|^įj(go didelį pokilį liepos 9 d. Mi- 

is vakaras buvo tai 1> pager- 
^^tn&nas kuopos tvėrėjo gerb. kun.

Vasio, 2) pagerbimas gerb. ku- 
PĮfe-Digo Čapliko naujos Aušros Vartų 
|||||-parapijos klebono ir 3) apvaikšeio- 
^įj.'jinias jubiliejaus 10 metų kuopos 

gyvavimo. Vakarą vedė p. Juš- 
šM- kienė, dabartinė kuopos vicc-pir- 
iOv' mininkė. Publikos susirinko ga- 
įį’ na daug—virš dviejų šimtų. Gerb. 

svečius kunigus ir vietinius publi
ka pasitiko delnų plojimu ir Lie
tuvos himnu, vadovaujant vietos 
vargonininkui J. Žemaičiui. Sekė 
jaunuolių orkestrą, vadovaujant 
Pranckevičiui. Vakaro vedėja p. 
Juškienė paaiškino vakaro tikslą 
ir. kalbėjo gana dane apie organi
zacijos reikalus. Vakarienės me
tu perinaukosė gfiežė orkestrą. So. 
listės dainavo: p-lė J. Xlirrika 
p-nia 0. Krapkaiiione, p-lū S’ 
kiutė. Pianą skambino p-lė 
Rauktų ė, p-le Ališauskiutė, ' 
Žemaičiui?.
išpildė vietos vargonininkas J. Že- skaitė 26 kp. susirinkime laikytam 
maltis su gabesniais choro solis-! 4 d. lapkričio 1924 m. kur skamba: 
tais dainomis ir muzika. Kalbėto-,‘26 kp. nebuvo tvarkos ir nebus, 
jai buvo ęerb. knn. Urbonavičius, Iš to laiško turinio 26 kp, labai Į- 
iš South Boston, kun. Tašsūnas iš įsižeidė ir pasvarsčiusi išrinko spe- 
Nonvood. vietinis advokatas Mile- cijalę komisiją ne istirimui kaip 

( ‘ris, klierikas Bakanas, knniuas J. [kad “Darb.” skambėjo, ale vie
ni. K. Va<ys, jšam atsakymui prieš neteisėtą už- 
; ir dvasios metimą. Antra klaida skamba: 
ė užjojanta Komisija mano. Turi skambėti: 
tai kuopai ir šventa yra pareiga, arba būtina, 

kp. specialių komisi
ją klausimus bei laiškus, ypač fi
nansų reikaluose.

ji

■P

1'

DR. A. J. GORMAN 
i(QUMAŪSKASX

705 Main St., Mdqtellp,
(Kampas Broad Street)1 <

M, Brockton:Š112-v.

«d ■ Ąuto Privers iii Case af 
Trouble.

Šityos antgalvius seka ąp- 
rašyntas, kaip “Kaudai'ęje” 
tilpo skelbimas, -pranctšhitis 
automobilistams, kad “tru- 
jb^liui” ištikus suteiks pagel
iau - ** Sž^Srb j tif^lgiamė- 
jpkelbime-^akoma. k^d4skel-- 

pabaigoje. Šiame susirinki-įjė j ai (lietuviai) turį gerą

3 yak vak". parapijos salėj ant
Gerb. klebonas kun. S. Norbutasy E • ’
turėjo pasikalbėjimą su parapijo-i 
nais. Apkalbėta parapijos reika-. 
lai. Nutarta mažinti skolas. Vi
si sumanymą pažadėjo remti. Bus 
rudeniqūr.tengiamas bazaras.

Susirinkimas buvo tvarkus.

;7Tos gatves įvyks* Įnėnesinis 
^usirinkinias. Tžfnbuš labai j 
sy^b$8^ susiriAlcftšąšę Bus j 
iŠduota delegątų.;isĮseimo ra- j 
portąį- "ręikesM0h&w apkal- .] 
bėti apie apskričio rengiamą 
pikniką Lowellyje rugpj. m.

SIUVAMOS MAŠINOS NUPIGINTI PIRKINIAI
SO. BOSTON’E, Broadway —Nuleidžiamoj XEĮr^phęad i. iU^u antyiv 

žu (eabi'netĖ DejnofisinlO^iiiėlos, G Un
dinės pavyzdžiai. Įxi.rdaxTjų pavyzdžiai iC šeimynų ii1 du storu, mūrinis 
ir

Liepos 18 d. Eastoną apleido 
gerb. vargonininkė p-lė M. M. 
Mitruliutė., Jos gabus vargona
vimas ir smagus giedojimas džiu
gino lietuvius per šešis metus. Da
bar nei lietuvių choras nebegieda, 
c lik angliškas.

Parapijonaa

CLEVELAND, OHIO

Atitaisymas
1-ma klaida kuri skambėjo kad 

centro pirm. M. V. Jankauskienė 
gavo laišką nuo centro rast. Turė

jo skambėti šiaip: M. V. Jankaus- 
J. kienė, centro direktorių pirm, ga- 
lė-vusi skundti. laišką per centro

Kitą dalį programo' pirm, rašytą centro rast, ir per-

me dalyvąus buvusi s S. Bos- 
tonietis Vladas Paulauskas, 
kurs dabai- darbuojasi Low- 
ellyje. .' Jis sušir&ikime pa- 
aiškys-apie Ldivelli ir apie 
parką, kur -bus piknikas. 
Kuopa turės parinkti darbi
ninkų, kad pagelbėti Low- 
elliečiams prie pikniko prisi
rengti ir patarnauti žmo
nėms pikniko, metu. Tad 
pageidautina, kad kuodan- 
giausia narių ateitų i susi
rinkimą.

Čaplikas i" m-rh. 
5-tos kuopos tvė-ri 
vadas. Vi<i iši-r 
Moterą juruos 
linkėjo goriausių pasekmių ateity- i atsakinėti 
je. Viso? buvusios 5-tos kuopos 
pirmininkr-s kalbėjo tiuimpai apie 
kuopos prai-iti. Kalbėjo šios:-p 
Stočkienė. K. Juškienė. J. Vait
kienė, O. Sidabrienė, M. Daugėlie
nė, C. Mi-iuvaitierė-, dvi nr-nribu- 
vo: 31. Veniukė ir 0. Lintk-iem.

Vardam 5-ms kuopos tariu šir
dingą ačiū visoms, kurios prisidė
jo prie surengimo tokio eražans 
vakarėlio.

Kuopos korespondentė

Valdyba

mechaniką’Hanley, kurs ge
rai automobilius taisąs ir tu
rįs asmeninę pažintį su vie
tos policijos kapitonais. Tru- 
Įheliui ištikus bereikią tik pa
sišaukti Hanley.

Amerikoniškame laikraš
tyje sakoma, kad polieistai 
neatsimeną tokio atkitikimo. 
kad kas būtų gynęsis esąs su- 
siuostęs su policija.-

Tai mat kaip sandarieeiai 
garsina ir kelią lietuvių var- 
Ją ir lietuvių išradimus.

kelios atnaujintos.
NEKURTOS TAIP PIGIOS.

• ' tik'uY “ ■’ ’■ '

$10
MAŠINŲ RŪŠYS 

Singer, AVhite,•Domesįic, Free. 
Xew Home, Wilcox ir (ribbs. 
Standard W]ieelor ir AVilson

WHITE SEWING MACHINE 
COMPANY

470 Broadway, South Boston

(im

:iU:

įsi ■ lektriku

inilkiii

VĖL PAGARSĖJO
Šiomis dienomis Bostone 

sandarieeiai labiau pagarsė
jo Amerikos visuomenėje, ne
gu anais laikais kada ‘•Ivaš
kevičius Klaipėda užva.javo- 
30.”

Dalykas štai kame: Perei 
tą ketvergą laikraštis “The 
Boston Telegram" ant pir
mo puslapio didžiausiomis 
raidėmis uždėjo por vis; 
puslapi toki antgaliui: Cop 
SO, . ė «

TYČIŲ SUSIRINKIMAS
So. Bostono 17-os Vyčių 

kuo}M)S susirinkimas Įvyks 
šio liepos 2S d„ antradieny.' 
7:30 vš v., parapijos salėje, j

Būtinai kviečiami atšilau-' 
kyti nariai-ės ir prijauč-ian- 
tieji. * Į

tr :.'ipo uašlii> ; 
10.5(X).

’. NT:! (R.-1 i

Valdyba
OFF.

PIGIAI PARSIDUOOA UN1.

Įtaisymais. Rendų $24!) i nKi 
pasiduoda už $20,000.

DORCHESTER-4) š.-irnym. 
kambariai, įtaisymai lu-udti, ą 
mėimsiui. Gera viela. Priei’m 
kaina.

SO. BOSTON—2 šeimynų, 
kambariai, įtaisymai, tini beac 
1'arsi,tuoila už iši\go<.

SO. BOSTON—2

L Š3.8JK
SO. BOSTON—2 .’,einiyuų

šS.OoO. Geresnio 
gausi, kaip šis.

SO. BOSTON—V 
kambariu, storas, s 
tnais. Gera viela ir
šiame stovy. !Jars:iiu<>.iia uz ■■'1'-. 
i)0D: išlygos.

Visais reikalais krUpkučs pa>-
SOUTB BOSTON REALTY CO 

414 West Broadway 
Tel. S. Boston 3240

M:l:

3

iPirm. Emilija Žitkiutė.

3

3

i

reikalą priminti kad
Kast, privalo atsakinėti ir i ?

ii

| LAWRENCE, MASS.
g 49-tos kuopos rrok.ni išeis iš South- 

I įz Boston’.* nuo bnžnyCio^ Fifrh St..

B

3

3 ■/L'Ei?’A AE>.-į

VINCENT A. TENKINS
6 Beacon St., Boston. Tel. Haymarket 5840.

TITUS į P. C RE VIS
395 Broadway, South Boston, Tel S. B. 2340.

Sveikatos Jieškotojai
ypatingai turėtu pasiteirauti apie Sharon 
miesteli, nes tai yra aukščiausis ir sveikiau- 
sis miestas šioj daly valstijos. Pasiklauso 
daktarė) persitikrinsi!.

EAST0N, PA.
Li^oibs

Trečia klaida skamba: Komisi
ja randa 
O
i pavienių kp. narių laiškus jei
jie liečia kp. reikalus. Turėjo 
skambėti šitaip: Centro rast.-ne
privalo rašinėlis su pavienėmis 
kuopos narėmis, ypač finansų rei
kaluose. nes iš to kuopa daug tu
ri nesmagumų.

Komisija P. Štaupienė,
V. Šukienė.

2 pilMe : 
Cha. b

6 didelė-
2

Sudėk <

d?.
fili TO 
su snw<>i
Klekvt.-r

iki

Ine.. +i 
kaip am

KAMBARIAI NUOMAI
983 CAMBRIDGE ST. 
CAMBRIDGE.MASS.

pripusti

i IŠVAŽIAVIMASI
3 Rengia Pilnųjų Blaivininkų N.
J A. Apskritys
| X E D Š L I O J 
gRUGPJŪČIO-AUG. 2, 1925

Rūtų Daržas
(RŪTA GARDENS)

Tai yra mūsų užvardintas plotas žemės, 
prie kurio priguli dailus ir gana gilus eže
ras, kuriame galima žuvaut ir maudytis.

30 akerių lygios žemės, gražiai apaugu
sios aukštais klevais, beržais, eglėmis ir ki
tais medžiais. Šitą žemę išrėžėm lotais, tin
kamais .statymui vasarnamių arba šiaip stu 
bų. ant'pat vieškelio, prie Billings ir'De- 
borali Sampson Streetij, Sharon. Mass. dai
liausiam miestuko krašte tik

1

17 Mylių nuo Bostono
‘Rūtų Daržas.” teisybę pasakius, taip atro

do. kaip kampukas Lietuvos atneštas i Ame • 
riką. — Tikrai būtu džiaugsmas, jei šią vie
ta apipirktų ir apgyventų mūsiškiai — vien 
tik lietuviai.

PYčIŲ PUDINGAS
puodelis miltij
šaukštas sutirpinto sviesto 
Šaukštelis bakfng psuderio 
kiaušiniai

1

1

DYKAI
via : npipitk vnndenniu. Apdengk 

<n-ik?, ir lai atvčšra. Pridėk pie- 
,«ką ir persijotus su haking paude- 

py.’-Ų ir kepk iki bus rnda Dunk

« -or‘r>. T:'?. 70 Iplb^lių jtjs gandre 
TanpykitP idilinis. Neima Ilgai 
r i mnsij premi ją krnntuvė<?P. Jei 
.i’is j Peroden s Premlum Cnmpany,

pnf.ymM.ami numerį norimos dovanos 
dykai.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ

c'*'-'-.:Ant

san, istfJii, M. *•'

| Tel. So. Boston 0823
LISTUVIS DANTISTAS

lDR, M. V. CASPER
(KASPARAVICIUS)

425 Broadway; South Sosto? 
valandot:

nuo 91W 12:00 ryte Ir nuo 1:30 
i iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare 
i Ofisas uždarytas suba^os vakarais

ir t'.pfP!dieninis. tnlp-g: se: .i.-.

' JUOS M. VERVF.ČKA
: LIETUVIS ADVOKATAS
: pbaktikuo.ta dvjk.iuosh

! SOUTH BOSTON, MASS.:
i 414 W. Broadvay
| Tel. S. E. 09-18

'i BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

PREMIJŲ
NEW HAVEN, CONN 
105 Temple Street 
arti Crown Street 

BRIDGEPORT CONN. 
105 Congress Street 
arti Main Street

KRAUTUVES
FALL RIVER, MASS.
14 — 3-rd. Street 
arti Bedford St.
PROVIDENCE R. I.
49 Aborn Street, arti

Washington Street.

Namus Statysime 
tuojaus. nes mūsų architektai ir inžinieriai 
skubina kosreičiausia pabaigti planus. Pa-- 
tirinėkit. kurie interesuojates pasistatymu 
vasarnamio už mažą kainą ir ant visai leng
vų išmokesčių. Kreipkitės pas savininkus:

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS G R A B O Bil U S

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas j| 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St.. So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

3AKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS ,
IR CHIRURGAS i

(Jydn aštrins ir kronlška« nž-isem- i 
juslfit lili-ts vyru, moterų ir -. nikii. | 
nnspif'irliausius metodus, kaip tai: (

žiburiu, thermo tli<-repfi.' Ir kitirts 
Plektro rnedikaltSksi^ biidnH. Egza
minuoju kraują. Slapumą, ir spfnu
diltu* Kftvo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-R«y paveikslu';. Teipgi su 
telkiu patarimus laiškais.

O/>-’O rnlrinii™ 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas---------------------S. B. 400b

rieslilencljos Telepbonas: 0779-M. 
Ofisu Telefonas So. Boston 4">S9-1V

S.BARUSEVIČIUS
Lirturi&as Graborius, balsamuoto- 

Real Katate Ir Public Notaras.
258 W. Broadvray

South. Boston, Mass.
Resldendja 838 Dorcbesffir Avenue 

Durchėster, Mm®.

fKU So. Boston ObOC-^VV.

LIETUVYS DANTISTAS

A, L. KAPOČIUS
251 Broad way, So. Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakare. 
Seredomls nuo 9 iki 12 vai. dieną 
SubatomLs nuo 9 Iki 6 vak. Neda 
(įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti"

iOR. PŪsmiGISj
•i GYDYTOJAS
(VIDURINIŲ LIGŲ

■ vak 9 iki n ryte. 1 iki 3 po plot?
'I 7 Iki 9 vak.
■į 389 Broadway, So. Boston.
jj Tek So. Boston 2881.

1

TeL So. Boston 270

J. MACO®!, M, U,
Galif/M sv,»ikalbeu ir lietuviikai

l OFISO vai.±!tdos: Rytais iid 9 ęai.
Po pietų nno 1—S 
Vakarais nao6—9 

586 E. Broadway, 8b. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H, S. STONE
AKIU SPECIALISTAS 

899a W. Broadtvay, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

BOSTON’O DRAUGIjy
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELE 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI,
— M. Zoba.

■539 E. Seventh St., So. Boston, MaĄ 
Telepboue South Boston 1;>16—J.

. U-.-1: n:i: iskns — J. I’p:rau.skas, 
250 Gobi St.. So. Boston, Mass.

W‘. ibiš:i.-.i.’oms -- i’. 'Ilunošlunns, 
Mo. Boston, Mass.

- M. .špikis,
40 Marine Road. So. Boston,,Mass,

< : A. Na Ižiuaas,
885 E. Broadway, So. Boston, Maga, 

D ark.’.-:* - ■- .1. ZalkS.
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

>ra:;g:ja .'-u-lr-inkiiuiis kas tre
čią ned&ldfenj kiekvieno menesio, 2-rą 
valandą po pietų, parapijos salėį, 492 
E. Sever.th Sr.. So. Boston, Mass.

□R-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’lrm. — Z. Zičkienė,

u; i \v

J<;>

1<>5 6-th

C-l Pr-:h

1426 Columbia Rd.. So. Boston, Mass, 
t. — < i. Slaurieož.
’-th St.. So. Boston, Mass,
— .1. Key-.
treet, So. Boston, Mara, 

11e.
S r.. So. Boston. Maaa,
— i>. Mizgirdienė.
St.. So. Boston. Mass.

reiks ui:» kreipkitės visados 1
protokolą raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą ntarnta- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 Vakare, 
parapijos svetainėj ant Ptokfog gaU 
vės. South Boston, Mass.

’.v. KAZIMIERO R. K. DR-J03
VALDYBOS ANTRA1AI

Urmininkas — J. .Tarofia,
225 1, Street, So. Boston, Mass, 

tee-pirm. — J. Grnblnsfcig,
157 M Street, So. Boston, Masl, 

■rot Rafitlnlnkas — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd-, S. Boston, MaM 

'InlDstj Raštininkas — K .Kiškis,
8 Hatch Street. So. Boston, Ma* 

Miniukas — L. švagždys,
111 Bovven S t, So. Boston. Ma* 

tvarkdarys — P. Lančka,
895 E. Flftb St. So. Boston, Ma* 

Draugijos reikalais kreipkitėfl vi* 
,s | protokolŲ raštininkę.
Draugija savo susi ruki wa laiko 2-f| 

edėldfenj kiekvieno mėnOo 1-mę v* 
o plettj parapija* salėja. 492 ftovanik

D. L. K. KEISTUČIO DR-J08 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalieckas,

514 E. Broad v-ay. So. Boston, Ma* 
VICE-PIRM. — Povilas Ruka.

95 C Street. So. Boston, Mass.
f'ROT. RAST. — Antanas Macejtm*'

450 E. Seventh St.. So. Boston. Ma* 
FTN. RAJIT. — Juozapa* Vinkevl®* 

unc E. .Broadtvay. So. Boston, Ma** 
KARTERIUS — Andr. Žaliukas,

mi E Flfth St.. Ro. Boston. Ma* 
MARUAJKA—Kazimieras Mikallionta,

’.Mjti E. Brondway. So. Boston, Ma* 
D. E. K. Keistučio Draugija laiko *> 

o mėnesinius ansirinkimus kas pirą* 
.edėldion] kiekvieno mSiieslo, po nu*i 
^4 tVinhlngton St., Boston, M* 
1:30 vnl. po pietį)- AteįdnTni ant st*' 
tnMmo atsiveskite su savim daUgtaw 
<nuJtĮ norių prie musų draugijos prt» 

rašyti. j
i




