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Žuvo 21 žmogus ir 
apie 100 sužeista

VĖL MILŽINIŠKAS NAMASNELAIMĖ ANT LAIVO

Piknikinis laivas Mack- 
inac plaukė is Nevvport į goj bus pradėtas statyti toks 
Pawtucket, R. I. Utarninkej.......... ' ‘‘
apie 5 vai. vak. ant to laivo 
sprogo boileris ir vietoj žu
vo 21 žmogus, o sužeistų bu
vo apie 100 žmonių.

Žmonės žuvo arba buvo 
sužeisti išsiveržusiais iš boi
lerio garais. Tais karštais 
garais žmonės buvo nušutin
ti. *

Ant laivo žmonių buvo 677.
Nelaimė ištiko netoli nuo 

kranto, kur yra Suv. Valsti
jų laivyno bazė ir hospitalis. 
Į tą hospitali nukentėjusieji 
buvo sugabenti. Ekspliozi- 
ja buvo matoma nuo kranto. 
Iš pradžios iš laivo šovė stul
pas juodų dūmų. Paskui t ii 
dūmų ir garų buvo tiek daug, 
kad juose prapuolė ir pats 
laivas. Suprantamas daik
tas ant laivo kilo nesvietiška 
panika. Laivyno stoties vir
šininkai tada leidosi pagel- 
bon. šarvuotis Wyoming, 
du skraiduoliai, pora desėt- 
kų torpedinių lai vii ir teip
gi valtimis pasileido Į nelai
mės vietą. Prasidėjo ėmi
mas išgąsdintų pasažierių 
nuo nelaimingo laivo. Buvo 
pašaukti daktarai, nursės, 
kunigai, pastoriai. Kuni
gai ir pastoriai teikė pasku
tinius patarnavimus mirš
tantiems. Daktarai ir nur
sės su didžiausia paskuba 
liuobė sužeistuosius.

Ateinanti pavasari Chica-

didelis namas, kokio nėra 
pasaulyje. Namas užims vi
są bloką. Bus 39 augščių. 
Atseis $40,000,000. 21 augu
tis bus ofisams, o kiti augš- 
tesnieji augšciai bus hotelis. 
Namas turės salę, kur tilps 
25.000 žmonių.

SAUŽUDYSČIŲ PLITIMAS
Pereitą nedčliąi Berline 

buvo 15 bandymų nusižudyti. 
Daugiausia griebėsi gazo. 
Priežastys žudymosi Įvai
rios. Vienas vaikinas su 
mergina sake norėjo nusižu
dyti, kad negalėjo gauti pi
nigų į ‘“mūvius” nueiti. Vie
na moteris su dukterifhi sa
kė žudėsi dėlto, kad neturė
jo iš ko gyventi.

Boston J *v£ningZ Trans- 
cript, kurs v & didžiausias ir 
įtakingiaWi s Bostono dien- 
rašti^ apraš ^pereitą nedėlią 
laikytą liet irvių-baltgudžių- 
ukraini£*čii): (iiitingą. Paci
tavo ir rezę iftciją. Štai ką 
indėj o sakyt dienraštis:

“Resoluti ibs calling on the 
President oi the United States, 
the Secretai pčof State, and the 
League of Mations to ‘ refu.se in 
the future OŠTecognize Poland 
as a eivilišM cTmember of the 
family of na ions, to refuse any 
loans to GoverniĮient o f 
Poland, ant ,qfappoint an Inter
national eoi imittee to invest- 
igate ‘Polisl
view to freei the Ukrainians, 
White Rmąians 
itanians fron 
dom,” \vere 
meeting lašt 
Union Hali, 
of World 
seended froi 
nationalities 
two thousa

Lithua 
and White 
Boston.

“The sign
tion, Anthon 
and Wladimi ...v..,.
retary of the tieeting, statė that 
they express| tįhe unanimous 
sentiment of & politieal parties 
and aspiratio
alities ekeeptįthe Bolsheviks.

Čionai sakoma, kad lietu
viai, baltgudžiai ir ukrainie
čiai bendrame masmitinge 
vienu balsu visų srovių pilie
čiai išskiriant bolševikus 
priėmė rezoliucijas prašan
čias Amerikos prezidento, 
valstybės sekretoriaus ir 
Tautų Sąjungos nepripažin
ti Lenkijos kaipo civilizuo
tos valstybės. Prašoma pa
skirti tarptautinę komisiją, 
įkuri ištirtų Lenkijoj padėti 
tikslu paliuosuotų lietuvius, 
baltgudžius ir ukrainiečius 
iš po lenku jungo. Dar pra
šoma. kdd Amerika nesko- 
•lintų pinigų barbariškai 
Lenkijos valdžiai.

VOKIEČIAI PRIEŠ BENDRĄ 
STATISTIKĄ

‘Al. Dainplfb.,” sužinojęe, 
kad i K la’iĮiėdą išvyko Centr. 
Statist. Biuro vedėjas susipa
žinti su sąlygomis subeiulrinti j 
Lietnvo.- ir Klaipėdos 
stati>tiką. mato tame 
minio savistovumo 
ir randa galimu tik

**trocities with a

Belgija susitarė dėl sko
Iii mokėjimo.

SUSITARĖ DEL MOKĖJIMO) 
SKOLOS

Washington. — Belgijos 
komisija susitarė su Ameri
kos vyriausybe dėl karo lai
kų skolos mokėjimo.

Belgija iš Amerikos karo 
metu gavo $171,780,000, o po 
karo gavo $246,000,000. Sko
la bus mokama per 62 metu.

Belgijos komisiją .stovėjo 
už tai, kad prez. Witson 
Belgijai skolindamas darė 
specijale.privilegiją ir dabar 
Belgijos komisija varėsi, 
kad karo metu užtraukta 
skola būtų vokuojama kitaip. 
Tai Amerikos valdžia nusi
leido ir sutiko ant karo sko
los, t. y. ant $171,780.000 nuo
šimčių nerokuoti.

Per 62 metu Belgija vien

NEPAVYKO

Amerikietė Gertrude 
erle. 18 m. mergina, bandė 
perplaukti Anglijos kanalą. 
Plauke iš Francijos i Angli
ją. Vandenyje ji išbuvo 8 
valandas ir 46 minutas. 
vo likę jai plaukti 6Lo 
lių. Ją lydėjo valtyje 
tas plaukikų ir kai ji 
skęsti, tai buvo Įtraukta val
tim

Ed-

Bu- 
mai- 
kele- 
ėmė

skolą išmokės $310.050,500. 
Gi po karo Belgija iŠ Ame
rikos pasiskolino $246.000,- 
000. Reiškia Belgija per tą 
62 motu nuošimčiais išmokės 
daug daugiau, negu dabarti
ne paskola. Belgija pasisko
lino po karo $246,000.000, o 
išmokės iš viso $556.050.000.

PRANCŪZAI BIJO

Belgijos komisijai atvy
kus Amerikon tartis dėl sko
lų grąžinimo, kilo klausi
mas ar tik Amerika nesu
teiks Belgijai palengvinimų. 
Belgija nori, kad Amerika 
skolų lauktų dar 10 metų ir 
kad per tą laiką nerokuotų 
nuošimčių. Eina gandų, kad 
.Ameriką primįs Belgijai a- 
pie jos perdidelę armiją Tr 

;perdideli ginklavimąsi. A- 
meriLS pasakvs, kadgšuma- 
^iiti|^š^0į; Bųįr
pmigiTškoIoms mokėki. Tai" 
šitam gandui pasklidus, 
francūzai ėmė. bijoki. *Ęrihf- 
cūzai dar labiau giftkluoj’asi. 
negu belgai. Todėl Ameri
ka gali Francijąi pasakyti: 
“mažyk armiją ir ginklavi
mąsi ir mokėk skola: 
francūzai labai bijo.

and Lith- 
Lthe Polish thral- 
įdopted by a mass 
Įnight at Franklin 
tender the auspiees 
Aar veterans de- 
|i the latter three 
■and attended by 
ersons represent- 

Ukranians 
ssians in Greater

rs of the resolu- 
Ivas, chairman, 
Semenyna, sec-

BUTELIŲ IŠDIRBIMAS 
PADIDĖJO

Kiekvienas spėjo, 
prohibiciją įvedus butelių iš- 
dirbystė žymiai sumažės. 
Bet OvvensBottle Company, 
Toledo. Ohio, kuri yra di
džiausia savo rūšies kompa
nija skelbia, kad niekuomet 
tiek butelių neiširbinėjo, 
kaip dabar. Skelbia, kad per 
šių metų pirmuosius šešis 
mėnesius gnmo pelno turėjo 
$2,713,271.44. j

Minkštiesiems gėrikams 
butelių reikalavimas >dau
giausia .pakėlė tos šak<$ biz
ni.

kad

of their nation- ! DARBO ŽMOGAU, atmink, jog
“ ‘ “DARBDnMKAB” yra tavo prie-

krašto 
autono- 

laužymą” 
šiokia są

lyga. kad Lietuvos statistika 
būtu Vokietijos pavyzdžiu or
ganizuota ir kad tuomet >u- 
bemlrimis statisitiką jos orga
nai pasiliktų veikti skyrium.

NUŠOVĖ

Šiomis dienomis Kaune van
dens kelių policininkui Borei- 
šai bevedant sulaikytą asmenį 
nuo Aleksoto tilto, šis asmuo 
smogė smarkiai policininkui >u 
peiliu ir pasileido bėgti. Ta
čiau buvo pastebėtas sargybi- 

>u- 
nu-

nio šaulio ir. pareikalavus 
stoti ir nesustojus, buvo 
šautas. Paaiškėjo. k<d 
šautasis yra pabėgęs sunkiąją 
darbu kalinys Dovydas Levas.

kN arijos darbininkų
bankos

UOSTO VAIZDAS
Jau kuris laikas, kaip Klai

pėdos uostas rodo be galo gy
vą vaizdą. Prie kranto tupi 

nūs palydėję j jūros /jotis vėl 
skubina kitą parvesti. Sirenos 
plačiai raižo pauo.-tes orą. Kai- 
kuric laivai dirba viršvalan- 
das. skubindami atlikti krovi
mo ir kėlinio darbu-. kad į ją

To

UŽMUŠĖ ELEKTRA

Proridenee. R. I. — Elek
trikus kompanijos darbinin
kas Donald Wyman prisilie
tė prie gyvos vielos ir gavęs 
2.300 voltų vietoj žuvo.

________ 'da keliamieji kranai, prieplau- 
GUBERNATORIŲ SUVAŽIA-.ko-’ stumdomi vago-

AI<:iFP>P tinkleli PfUlI (Ull

j ikeli laivai. Kas ketvirtadienis
Ac?r Ilave.y, Ct. — Gele-j Massaclmsetis valstijos taisyklingai atskrenda balti 

žinkelių Inžinierių Brolija į gubernatorius Fuller snšau- ' tolimi .įririą paukščiai iŠ Ang- 
kė Naujosios Anglijos gu- bijos, tai “Baltara" <u “Balt- 
beinatoriii suvažiavimą. Tas h-merli’." vežini žmonėmis ir 

Kraunami prekių, 
■s“ ir pakuose, kal- 
-ieros rūda, trąšos.

NAUJA DARBININKŲ 
BANKA

Socijalistai nerems

turinti bankus Clevelande ir 
Bostone pradėjo pienuoti 
panašius bankus Ne\v Hav- 
ene, Hartforde, Bridgc- 
porte ir Waterburyje. Pas
kui bus steigiamos panašios 
bankos ir kitur. Tą darys 
Naujos Anglijos geležinkelių 
inžinieriai.

NENORI NAUJANYBIŲ

PlymoutJi, Vt. — Prez. 
Coolidge ’o tėvas, gyvenąs 
ant formos tebesinaudoja ke
rosimi lempa. Į jo namus 
lengvh Įvesti ir elektrą ir te
lefoną. bet senelis nei vieno, 
nei kito nenori. Jis yra 80 
m. amžiaus.

valdžios

VAIKAI TAUPYTOJAI
Los Angeles, Cal. — šio 

miesto publiškose mokyklose 
Įvesta taupymo pamokos. 
Jos Įvestos patariant vietos 
bankams. Tai iki liepos 1 d. 
šių metų pradėjo taupymus 
63.478 vaikai ir mergaitės ir 
jie sutaupė $686,000.

BAISUS LIETUS
Pietinėj Japonijoj ištiko 

baisus lietus. Upės ištvino, 
nunešė tiltus, išgriovė jdaug 
namu miestuose palei upes. 
Žmonių šimtai prigėrė ir 
tūkstančiai be pastogės liko. 
Nuostolių už apie 15,000,000 
jenų.

SOCIJALISTŲ KONGRESAS
Francijos socijalistų kon

gresas prasidėjo nigpj. 16 
d., o baigėsi rugpj. 18 d. 
Pirmas daiktas tai buvo iš
braukti iš partijos narį 
Alexandre Varenne už tai, 
kad jis apsiėmė būti Indo- 
Kinijos gen. gubernatorium. 
Sakyto asmens paskyrimas 
buvo padarytas liepos 29 d. 
Už'tę socijalistdj Vąrenne’o 
ap^iemfnią socijalistai pakė
lė audrą, o dabar suvažiavę 
išbraukė iš partijos. Mat 
sočijalištas noris užimti aug- 
štą valdžios vietą turi gauti 
partijos sutikimą.

Toliau socijalistų kongre
sas nutarė neremti dabartL 
nes valdžios. Nntkre neda
lyvauti buržuazinė*) valdžio-, 
j e, Tečiau padaT? pastabą, 
kad sutiktų įeiti į buržuinį 

r ministerių kabinetą tam tik
romis išlygomis.

BŪT BUVUS REVOLIUCIJA

Anglijos angliakasių va
das A. J. Cook pareiškė, kad 
girdi, jei gresęs angliakasių 
streikas būtų Įvykęs, tai 
streikas būt išsivystęs i revo
liuciją. Jisai sakė:

•‘Aš suprantu dabar, kad 
mes galingi. Revoliucija 
ateis. Aš noriu revoliucijos, 
kuri turėtų savo paramai di
sciplinuotą armiją—revoliu
cijos, kuri ne vien turėtų dis
cipliną, bet teipgi būtų -dt- 
ganizuota išanksto. revoliu
cijos, kuri suprastų savo 
tikslą, revoliucijos, kur liau
dies protas būtu liuosas nuo 
apatijos ir kritikos.”

NIEKINA AMERIKĄ

Belgijoj . kaip ir Franci- 
joj laikraščiai nuo senai ėmė 
Ameriką niekinti ir pravar
džiuoti už tai, kad Amerikos 
vyriausybė reikalauja skobi 
mokėjimo. Dabar kuomet 
Belgijos komisija atvyko 
tartis dėl skolų, tai Belgijos 
laikraščiai padidino atakas 
ant Amerikos. Laikraštis 
Nation Belge sušuko, kad 
Amerika užmiršo prezidento 
Wilsono pažadus ir kad da
bartinė Amerikos valdžia 
tuos pažadus sulaužė.

Įvyks Bostone ateinančią 
pėtnyčią. Gubernatoriai tar
sis apie galimybę angliaka
sių streiko ir apie būdus ap- 
sirūpinti’kurii streikui kilus. 
Gub. Fuller sako, kad Nau
joji Anglija turi surasti ki
tokį. kurą ir nebūti prigul- 
minga vien nuo kietųjų ang
liui. Sako, kad angliakasiu 
ir kompanijų kivirčiai turi 
liautis visuomenę gąsdinę ir 
kuru pritrukimu gresę.

akmens, sieros ruda, trąsos. 
akmens, anulis. <tikla>. popier- 
m:dkč> ir kt. Šį pavasarį pra- 
sit]F-1<->: gvvuma- uosi" m’nuize-
F-

SUSTREIKAVO

Piffsfieli!, Mass.—DfI al
gai nurausimo sitstrejkavo 
300 audėjų.

NORĖJO APIPLĖŠTI
Liepos įnėn. S d. tarpustoty 

įKuišėnai-Amaliai. lėtai trau
kiniui einant. į jį įšoko 4 vyrai 
ir puolė prie prekinių dviejų 
vagonų, kuriuos“ buvo sukrau
tos mineralinės trąšos.

ISPANIJOJ PRAMONĖ 
SUMAŽĖJO

NKNGO NEPRIGULMYBĖS

WiUiam^to'irn, Mass. — 
Politikos Institute kalbėjo 
Kanados karo laikų premie
ras Sir Borden. Jis pasakė, 
kad Kanada rytoj galėti) 
tapti naprigul minga, jei to 
jos gyventojai norėti). Bet 
tenoro nesą, sakė Sir Bord
en. Kanada dabar yra Ang-

PAKĖLĖ ALGAS
I - ' - -. 1 T '

Baltimnr?, Md. — Milzi
kantų unija išsireikalavo ai- lįjos dominija ir tuomi pŠI- 

I gų pakėlimo ant 20 nitos. nai patenkinta.

P. A. Voldemaras nubaWw4»?O 
už šmeižtą dviem savaitėm ka<yw| 
Įėjimo. 25-VI pasibaigė .
Kauno 'laikos Teisėja p. VoldėVįla ■ -j*--- aggl
maro byla, kurią jam huyo‘j^>l|| 
kėlę- p. J. Gabry.- už šnreiŽtĄl^O 
tiljiu-į ••Krašto Balse.”
kos teisėjo rezoliucija buvo^Š-'-^^ 
tokia: įdundamasis virš
tytai.- motyvais. pripažįsĮ^T|| 
•kaltu iš 533 .-t r. Baud. st.
taikant 53 str. Baud. St. irr.ei- 
mint 119 >tr. B. Proc. teismas £|g 
nusprendė Augustiną Voldę- 4$ 
marą nubausti dviem savaitėm 
kalėjimo. Tmkos Teisėjas Rįt-

ĮKRITO J ŠULINĮ -
Pilviškiai (Vilkaviškio 

Nesenai ūkininko K. J. 5-6 mė- 
tu vaiku.- bebėgiodamas įkrito bH 
i šulinį. Bet su juo kartu žafc-’r yįg 
dęs vaikas tuoj išgirdo šau&ą-. /g 
mą. pribėgo' prie šulinio ir, 
matęs ji Vandeny, davė gre?į& -vg 
žinią dideliems, kurie at%‘i 
laiku ištraukė. Šuliny buvo 
pie sieksnį vandens. Tad, 
sargiau >u vaikais! Dl

LIETUVIŲ LAIKRAM^.į

_________
Vilnius, VII.-25 (Kita)i : 

tuvos Rytų” , redaktorė gaW 
kaltinimo aktą naujoj bylių. 
Šiuo žygiu traukiama atsako- 
mylimi už kronikos žinelė, įdė
tą 1924 m. sausio mėn. .8 .die
nos numeriu (Xo. 4) ir pava
dinta ‘ ‘ A r tik im uz •‘kluTIlp-^

Šio mėn. 16 d. taikos teismas,.. 
nagrinėdamas liiin. laikrascTO; 
bylą redaktorę išteisino, nes- 
nerado kaltes. Buvo kaltina-; 
ma už tai. kad laikraštis pavai
dino cenzūros įvedimo parėdy
mą. einant kuriuo lietuvių- 
spaudiniai iŠ spaustuvės ati-J 
duodami valandai suėjus p(J. 
afsnausdinimo.

•Ii

Pikta- 
nuplėšti 
vagonų 

durh ir jie buvo bepradedą 
mesti krovinius ant kelio. Ta
čiau traukinio tvjM'jas. paste
bėjęs plėšikus, sulaikė trauki
nį. Piktadariam* pasisekė pa-

darianr 
plomba-

Ispanijoj pramonė ir p re-Į 
kybą šiuo kartu nupuolė-ir 
■stovi žemiau normalės padė
ties. Bareelonoj audiminės 
stovi 50 nuoš. žemiau norma- 
lio. hovelninčs 35 nuoš. že
miau normai io, mezgimo 
pramonė stovi 30 nuoš.. že
miau nonnalio. Gerėliau 
stovi čeverykų pramonė, i

Šalies bendra padėtis pa
taisoma gausiu šių metų uz- 
derėjimu. Ūkininkų gera 
padėtis pukstys pramonę ir 
prekybą.

SVARBU VISIEMS

KAIP DVARININKAI .
GIASI SU ŽMONĖMIS į-

Vilnius, 23. VII. (Eiti), 
“žveie Ludu” rašo, kad Padfe-. 
nės dvaro, Bra>lavos apskr., ša?-* 
vimnkas Salmonovičius ,
prmš karą bylinėjęsis su apy- . 
linkės sodiečiais dėl bendrų gfc*, į 
nvglii. Kadangi sodiečiai, a^į*. 
km vmiškai teisėtai, nenorėję 
įu d'mrininkui jjerleisti ir iki 
paskutinio laiko ganę jose gį,y 
vulius. įširdęs •ųionas” vieąą. 
ganiusiu tose pievose sodic^ūlj-r 
nušovu s, o kitą sunkiai ę 
dęs. Policijoj teisinęsis, 
jis buvęs užpultas miške ir 
sisinilamas į puolikus 
Policija vl> dėlto dvarininfajtyį 
šį kartą neįtikėjusi ir patįgįį 
<lžin>i į Lukiškių kalėjimą.

Lietuvos $eimo Atstovas Ąp- 
lankyS Lietuviu kolonijas

Rugpjūčio 20-tą dieną,, Det- 
(roit, Mich, . j., r

. Rugpjūčio 23-čią . oienĄ
Grand Rapids, Midi.,

Rugpjūčio 25-tą dieną, Chi- 
cagoje, UI.

K. J. Kruiinricte,
Am, L R.-K. Federacijom

22 vai. Dantas iš Snmlitigg 
vaisė, pranešė Krekenavos 
)icijai.’ kad iį apiplėš? 3 
Hriti plėšikai ties
Jtrinė 12.000 litų ir sunkiąį^g 
mišė. Policijos ' )wstaag<i^^ 
i&iiškinta, kad Dan|tas
<a<i fhei apiplėštai
tąl praneš? melagtnggi<-TR^|^ 
pats prisipažino ir

Sekretorius teko kalėjiman.

refu.se
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Kame musų stiprybė?

Suza. 1921.

Atmink ant jūrų naktį.
Kada mums gręsė pavojus — 
Žiauri banga mūs mėtė valtį, 
Net širdis plakti nustojus.

Kada keliavom iš tėvynės, 
Tolyn nuo žemės mylimos. 
Atminki balsų tu krūtinės 
Ir meilės neatmesk pirmos.

Atminęs audras, kurios ūžė
Atmink ir lietuvio bakūžę;
Kame mums ašara graudi
Perskrodė širdį, oi jautri!. .

Tat ranką, paspaudęs drauguži 
Neklausk dėl ko tave pamilau. 
Sudiev, tau tariau broluži 
Į Lietuvą aš vėl grįžau.
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Sudiev brangusis brolyti, 
Sudiev baltasis dobilyti. 
Skiriuosi, jau aš šiandiena. 
Drauguži, prisimink kasdienį-
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, nes reikalaujama bent 
įįt k^-|(Hu£Ln£ &Ui čia ir yra geriau-.

s ^^yiąpisę^rl^dĮikams ateiti broliš- 
ituyos dąrbo kad jie galėtų pa-

4 įekonominės priespaudos. Stambūs Ame- 
<bs binzieria^į jei ir susigundys dėti pinigus į Lietuvos 
įrĮfcjus, tai ji^ be abejo rems akcines bendroves (korpora- 

cijiš), kurios jiems žadės augštų dividendų.

Gi darbininkams žmonėms, jau syk ^kandžiai pamo-' 
kintiępiš po karo, nebekvepėstos akcinėj bendrovės ir ka
pitalistiniai bankai. Nes nors jie ir jos ateityje ii- gyvuo
tų geriau, kaip jų pirmtakūnės, tačiau jų kelias bus iš
klotas darbininkų skriaudomis ir keiksmais.

Kooperacija nežadės didelių dividendų, bet užtat ga
lės užtikrinti, kad kiekvienas grūdas prie grūdo ir lašas 
prie lašo—didins teisingumą ir broliškumą ant žemės; dar
bininko centas įdėtas į kooperatyvą niekam nedurs, nie
ko neskriaus, o neš palaimą, žmonijai, nes augins taiką, 
ramybę ir žmonių džiaugsmą.

Kitame laiške parašysiu apie Lietuvos kooperacijos 
vargus ii1 reikalus.

i-

Taikiai misi skundžiame ctel draugijų, organizacijų ir visokių są
jungų nerangumo,, bet mažai pakalbame apie to apsireiškimo prietas- 
fia. Mūsų organizacijų pulsą palaiko spauda ir todėl kalbant apie or
ganizacijų darbo sutvarkymą, tenka susidurt* įr su spaudos reikalais

’ Jeigu aimanuojame dėl ištautėjūno, tai nemažiau esame susirūpi- 
,jię ir dėl spaudos likimo. Ir tie aimanavimai bei susirūpinimai turi 
:ląbai rimto pagrindo, nes musų spauda,vlaikui bėgant, vis silpnėja ir 
nyksta. Tai darosi ne vien su lietuvių spauda, bet ir su visų kitatau
čių spauda. "Amerikonizacija nors lėtai, bet tikiji v eikia Į išeiviją. 
Kitaip ir būti negali.

Dar 15-20 metų pagyvenę, drąsiai galime tvirtinti, susilauksime 
galutino užmigimo Galime dar ilgokai grumtis su ištautėjimu ir 
spaudos bei išeivijos gyvybę išlaikyti ilgesni laiką, bet jau tuomet 
turime dirbti ne taip kaip šiandien kad dirbame tuo reikalu. Spaudos 
klausymas tiek opus, kad jo nebegalime išskirti nuo ištautėjimo klau
symo, todėl ji turime statyti pirmon eilėn.

Spaudos klausymą berišdąmi, turime žvilgterėti į jos reikšmę 
ir platinimo priemones. Spauda kupin.i žinią., kurias vieni perduoda, 
kiti sunaudoja., arba kitaip sakant, .-kaito. Senovėje, kada žmo-;£ 
gaus gyvenimas buvo gana primityvus. Įvairios žinios buvo skaito- f 
mos vien iš smalsumo, todėl ir spauda neturėdavo tos reikšmės.

ngainim, gyvenimui besirutuliuojant, žmonijai bekultūrėjant 
rieos 9TMiima šakos ėmė progresuoti ir : _ 
t<-ftnių reikalavimas patapo butenybe. Kiekvienas sniegus, kurs tik

įąioniup:
giją, ^umteilįų.Įmonių, 
išnaudojimui rankpeln
saumeilių žmonių ir nukreipti jį į vagą, tiftddmgo 
mo visai žmonijai. -

Neitvąduos jo įstatymai, nes niūsi^Įląįkais^
dažniausiai leidžia, arba bent jų leidimą kontroliuoja tie, 
kurie jau gerai yra aprūpinti ir kurių apetitai nuolat auga.

Neatvaduos jo revoliucijos, nes jos tik moka lieti ir 
blaškyti žmonių kraują ir mindžioti žmonių prakaitą.

Jį atvaduos tik žmonių susipratimas ir vienybę, atva
duos bendras, nenuilstantis darbas ir pasišventimas.

Štai susidaro žmonių, broliškai nusistačiusių, nerio 
rinčin nieko išnaudoti kuopos ir būriai, sudaro jie drau
gijas įvairiems reikalams aprūpinti: tos draugijos spiečia
si į. sąjungas; tautinės sąjungos dedasi į Tarptautinį vi
sų kooperatininkų susivienijimą: surenkami, išauginami 
didžiausi kapitalai, daroma milžiniška apyvarta, bendrai

1 kooperatyviai perkant, gaminant, parduodant, taupant, 
skolinant irt. t. Tie, kui’ie nesenai vargą kentė, ekonomi
niai vergaudami kitiems, linksmai ir laisvai dirba savo

• krautuvėse, savo dirbtuvėse, savo bankuose. Tie, kurie 
' atmetė nedoras svajones patapti milijonieriais, panaudo
jant kitų prakaitą, priėjo, 'išvien broliškai eidami—prie 
milijardų. Tie kooperatyviai milijardai tm nauja žmoni
jos viltis, tai kelias į šviesų rytojui. Tuo keliu jau eina

' desėtkai milijonų žmonių. Ir Lietuvos kooperatininkų bū- 
. relis jau skaito dešimtimiS'tūkstanČių.* Jau suvirtum tūks
tantis priskaitoma Lietuvoje įvairių kooperatinių draugi- 
jų. k. a. vartotojų, kredito, pieninių ir kitokių žemės ūkio kios minties neturėjau. Lai jisai bujoja ir skraido.

Kun. F. Kemėšis

P. S. Šiandien pakliuvo man į pankas “Darbininko” 
numeris iš birželio 25 d. Mano ptraipsnyje įvykusi skan- 
dališka spaudos klaida. Mano buvo parašyta, kad Ame
rikoje augusį jaunimą reikia sužadinti ir įtraukti į bendrą, 
lietuvių darbininkų veikimą. Zeceris, tur-būt, buvo labai 

nuvargęs, jeigu iš žodžio “sužadinti” padarė žodį “sura
kinti.” Korektorius irgi mayt. snausdamas skaitė, kad 
praleido tokią zecerio klaidą. Ir išėjo, kad aš patariu.. . 
surakinti jaunimą. Apsaugok Viešpatie! niekuomet to- 

F. K.

BAISŪS VIESULAI
Vilnius, 23-VII. (Elta). Šio

mis dienomis praėjęs Vilniaus 
krašte viesulas padarė daug 
nuostolių. Daugely Girtų 50 
kini, pločio juostoj sunaikinti 
pasėliai. Beveik visoj ,Šven
čionių aps. dar nenunokę ru-

at, amoni j ai oeKuitarejani, y 
spauda neateėiiko. šiandien y

^Eįduria ir nori bendrauti su apšvietė turi reikalo su spauda. P o liti-
į

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES
DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS

SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE
Laisvai išvertė Dzūkas'Mibsteikėtis J. M.

J
M

mai nebegalėjo atsiekti nuo gyvenimo reikalavimų. Susirūpinta ži-Į 
niį-jiatinimo įBaratų patobulinimu, nes Įžiūrėta, kad žmonijos pa-;-Į_ 
žandai tai duoda dideles reikšmės. Juo šviežesnė žinia—juo reikšmių- ' , . . 2 . v ,
g^snė k vertesnė. ' ;pabaigll spie tą «ntniją z«l(.

Tais sumetimais vaduojantis israste. r-okstechninis aparatas, kun į 
žaibo greitumu apnesioja nsam pasauliui žinias. Stipresnieji svetim- Į 
tarčių laikraščiai jau tiek įgudo tas žinias sunaudoti, kad jiems tuo I 
reikalu nebetenka susirūpinti. Mūsą, lietuviškieji, laikraščiai tų ži
nių šviežumu nelabai naudojasi. Nekalbant jau apie “Saulę,“ kuri 
s^auzdiaa tokias aenas ir Nojaus laiką nuvalkiotas žineles, mes turi
me ir eilę kitų “Saulės“ panašią laikraščiu, čia tai ir bus viena 
svambiausiųjų mūsų spaudos ydų. Davęs paklausymą dėl to apsireiš
kimo, gauni atsakymą, kad gaila daryti išlaidos. Del keliu doleriu 
išlaidų, nustojama šimtų Įplauką, ne.' aibaidoma skaitytojai. Su 
mūsų, katalikiškąja, spauda d?.r kiek mažiau bėdos, bet laisvama- 
niskaja, tai nėra • rodos.“ Mat. seno, ūnios nenorima talpinti, o 
naujomis nesinaudoja, tad rašema sensacijos ir pilama pamazgos ai’, 
kitų laikraščių. Spauda yra, toks Įrankis, Kurs sistematingai apmeta 
ir ataudžia. Nebūto daikto išpūtimas, melo teisybe pavertimas, tai 
labai įprastas dalykas. Ypatingai tuomi pasižymi mūsų išgamos bol
ševikai, juos paseka visi kiti, jiems panašūs atskaliinai Mūsų išei
vija dar nenustojo tikėjusi Į spausdintą žodi, todėl tą mmmlydami be. 
dievybės apaštalai visokiais būdais bruka jai savo šlamštus ir demo-' 
ralizuoja. Pakanka tik gerai psižvalgyti 'r mes pstebėsime, kad“lais 
ve,“ “vilnis,’’ “Keleivis“ ir t. t., smelkiasi i visus užkabarius. Lais
vamaniškoji spauda peršasi ir ten. kur jos niekas nelaukia.

Su mūsų spauda yra- kitaip : Bostone Garso“ ar Draugo’ 'no
rėdamas-pasipirkti nei su žiburiu dienos metu nerasi ir ‘ 'Darbininko” 
taip pat. Tą patį reikia pasakyti ir apie kitus miestas. Labai teisin
gai “Draugas“ tą klausymą apibudinę:

“Nors lietuviai katalikai Amerikoje labai daug nuveikė 
ir dabar nuveikia, bet platinimo savo spaudos, tai stovi labai 
toli bedievių užpakalyje.

“Gana būtų Įsidėti, kad ateis iš kur nors kas ir atliks 
spaudos platinimo darbą, reiki.-;, kąd kiekvienos lietuvių ko
lonijas katalikai sutvertų tam tikrą komisiją ne vienai' ar

■ ■ dviem savaitėms pasidarbuoto bet varyti nuolatinį spaudos 
platinimo darbą.

“Neguna to, ir kitos kataliką organizacijos, draugijos ir 
parapijos turėtu į spaudos platinimo svarbumą kreipti do
mės.“

Norėdami išlaikyti savo išeiviją neištautėjusia, sėkmingai norė- 
kovoti su besiplatinančia mūsų tarpe masonerija, turime tobū- 

Bilti spaudą. Pirmiausia susitvarkykime pačią laikraštiją, o paskui 
•Wkfc«e- jog platinti. Spaudos platinimo pavyzdžius imkime iš savo 
’ - Atrodo, kad perdaug pasitikime savo stiprumu ir nieko ne-1
:'^4rmne. Prieš antikrikščioniškąją spaudą ir kovos metodus, statyki- 
' me kkrikščioniškąją spaudą. Dar didesniu pavyzdžiu mums gali būti 
ifaserikonų spaudos platinimas. /‘r ’■

Spaudos platinimo darban turi būti Įkinkyta visa katalikiškoji 
Prisiminkime šv. Tėvo Pijaūs IX žodžius: “Kiekviena

(Tęsinys) i tęs tokius neturtingus žmones. Pradėjo kiauš
eli ma būtų kalbėti, bet jau laikas mudviem t i savo ministerių ir kitų aukštųjų valdininkų. 

,____\ ‘ Kitą kartą pa-ikokia priežastis to jų neturtingumo, tai vienas
! nasakosiuaĮpie trečią žolę, kuri vadinasi “teisia-pūkštąs valdininkas štai ką pareiškė: “Jūsų di- 
guma< ir blaivumas." Ten taipogi bus įdomi is- denybe! Šis kraštas turėtų būti.turtingas, del- 
tGiija. - lt0 kad jame yra daug girių, reikia tiktai jiems

TV. ' įduoti apšvietimas, kad nebūtų tokie tamsus. Jie
AntaN'as. Žinai kokia mano trečioji žolė ? į dabar vieirtik sėdi karčiamose ir ką tik spėja už- 
Mikas. Žinau: Teisingumas ir blaivumas. įdirbti tuoj prageria. Žydai karčiamose apgaudi- 
Antakas. šitos tokios naudingos žolės, kad rėja ir trukdo jiems visokį darbą. Jeigu norit 

jos veitotn pasėti po visą mūsij kraštą ir po visą žmones šviesti, tai reikia steigti mokyklas ir už- 
pasaiih. Kiek šių. žolių prisėjo pas mus vyre
nioji dva<i<kija ir sulyti josios Įsakymo angino ; Kada pardavinėjimas degtinės iš žydų rankųųbus 
jas kmicai ir stengėsi kiek salėdami žmonos |atimtas, tada žmonės mažiau pardavinės ir gir- 
šviesn! Vietomis buvo pasirodę gori vaisiai, bet | tuokiiaus, įsisteigs mokyklas ir tokiu būdu pra- 
kažin kero kaltė, kad jos mažinosi. ir galų gale i dės šviestis." Karalius jo sumanymą išpildė, t.

ŽUVO TOS. 11 and 1U(VOS Žolos Iv (TTiPYtm noi’rlūvinofi rlno*ti-no
tuos gerus palikimus labai mažai kas atmena.

Mikas. 
b.- kalbi.

A^tavas. Gerai kalbe>iu aiškiau.
syk. sūn.di: girtuoklvstė pas žmones—kaip “vė
žio“ lira žmoguje. O bais liga atsiranda nežinia 
iš ko žmcgain kūno ir pradeda leisti savo šaknis 
gilyn ir graužti žmogaus organizmą. Retkarčiais 
pasitaikotą ligą išgydyti, bot dailiausiai žmogus 
•niršta didžiausiuose kentėjimuose.. .

Aš kaip pažvelgiu i mūsų žmones kai]) jie 
slinkiai uždirbtą rentą lengvai praleidžia irnega 
na to dar nusideda Dievui, man net ašaros pra
deda bvrėti. Ir taip pas mus prasi platino ta gir- 
tuol-ilv'stė. kuri be galo vargina žmones, kad net 
baisu!

Ali kas. Teisybė, ta nelaiminga degtinė daug

drausti žydams pardavinėti degtinę kaimuose.

Šiandien 'y. griežtai uždraudė'žigams pardavinėti degtinę.
Gubernatoriai tą įsakymą po miestus ir kaimus 

Nelabai man suprantama ką sene- paskleidė, o žydai su dvarponiais pradėjo neri- 
!mauti: ką dabar dalyti ? “Žydai mano, kaip mes 

Klau-Į išeisime iš karčiamų. kam jūs—dvai-poniai deg-

Antanas. Tikrai, šiandien nelemtoji degti- 
ie žmones suėda. Sakvk man: ko nepadaro ta^ 

degtinė ? Sumanė žmogus užmušti žmogų—be 
degtinės negali: nori kas padegti kaimyną, ar 
taip ką nors blogo padaryti—degtinė pagelbinin- 
kė: he degtinė? dabar pas mus nenžgims, nei nu- 
mirs, nei pirks, nei parduos nieko,—visur ji pir- 
mutiaė.-risnr jai žmonės tarnauja.: ®o teisybei 
ji didelė ponia: mes didesni jai mokesni moka 
me negu raidžiai. nors, tiesa, ji ir galės daugiau 
turi negu karalius.

Mikas. Kaip tai, degtinė galios turi dau
giai! negi karalius.

. Antanai < Pala u k.—pa pa šakosiu tau iš pra
džios galingos ponios—degtinės istoriją. Kuo
met, mes patekom po lenkų valdžia, mūsų žmo
nės huvo labMi neturtingi: piitna, nuo tos bau
džiavos, o antra, nuo girtuoklystės. Karalius

tinę pardavinėsit ?” Seniau nebuvo taip, kaip 
dabar kad yra: gelžkeliai nors ir toliausiai gali 
ką nuvežti. Šiandien duonos bei degtinės niekuo
met taip nenukris, kaip anais laikais, užaugs bū
davo Įvaro javai.—suves, iškuls, o pirkti nėra 
kam. “Pirk, žydeli, kviečius,7 sako, ponas, at
važiavęs į miestą, ieško pirkėjo.—“O kam man 
tie kviečiai?—atsakė žydas:—ką aš su jais da
rysiu ? Čia mieste ir po kaimus kiekvienas turi 
savo.—kur aš juos vešiu ? T Varšuvą ? Ten klė
tys pilnos kviečių iš artimesnių dvarų. Kam 
man samdyti vežėjus. Duonos taip pat Imdavo 
daug, nes niekur neišveždavo. žemė derli užaug
davo daug. Tuomet visi turėjo ingių pardavi
mui : ūkininkai ir dvarponiai. Aš pats kaitą ma
čiau. kaip žmogus atvežė 6 didelius maišus rugių 
apvažinėjo visus žydus nieks neperka, galų gale 
išmainė ant kelių gorčių dtuskos. Ką tada ga
lėjo dirbti iš rugių? Tai dvarponiai degtinę 
dirbo iš ingių. O kaip pridirbdavo daug tai rei
kėdavo ir išgerti, nes plentų, nei gelžkelių ne- 
btfvoU tai kitur išvežti negalėdavo, nors svetut 
javai ir brangesni. Todėl dvarponiai su žydais 
tą degtinę ir kimšo kur galėjo; netiktai kad par
duodavo, bet verste versdavo žmones gerti. Kaip 
tik išėjo įsakymas, kad žydams degtinės parda
vinėti negalima, nusigando žydai ir dvarponiai 
ii’ pradėjo kartu galvoti: kaip išsisukti iš tos ne
laimės ? Nutarė taip: žydams pasilikti smuklėse 
kaip pirmiau, tiktai turi būti atsargūs, kad va
žinėdami valdininkai nešmžnotų, kad žydai lai- 
kokarčiamas. Ir kaip tik valdininkai atvažiuo-

_ JįflbHMiai paskleisti tarp žmonių.“

Daug tame darbe galėtą pagelbėti mūsų dvasiiDaja, aiškindama 
pamokslus spaudos reikšmę, ragindama skaityti, nžsipftnume- 

pagaliau net imtis iniciatyvos skleisti mūsų spaudų. Visos-gi 
scijos privalėtų prie to prisidėti. Spaudos platinimo darbas

i apaštalavimo darbas, todėl kiekvienas turi laikyti sau už garbę 
garbingu knygnešiu ar laikraščio skleidėju.

■tiprykė glūdi spaudoje, todėl stiprinkime ir remkime jų. . .... x
P.P.pcrvaHay»«.per mūsų kraštų, susirūpino pamū“ ja,, tai Žydai tuč tuojails iš karČiamų pražūva, o

savo vietoje palieka tą šeimininką, kuris šešta
dieny tarnauja. Žydai sužinoję kada važiuos ■ 
kantrolius, praneša kitiems. Būdavo koks žyd- 
palaikis sėda ant arklio ir jodinėja nuo smuklės 
prie smuklės ir pranešdinėja, kad atvažiuosiąs 
kontrolius. Atvažiuos būdavo kontrolius užeis į 
karčiamą: “kas čia šeimininkas Aš,—atsaky
davo žydo bernas ii' pabaigta. Nors kontrolie
rius ir žino, kad tai apgavimas, bet kad jį visa
da iš kai'čiamos pakviečia Į dvarą paviešėti ir dar 
gerokai apdovanoja. Ir tokiu būdu negalėjo ge
rai sutvarkyti tų žydui ir ta degtinė žudė žmones. 
Nors dvasiški j a darbavosi prieš tą girtuoklystę, 
bet ne visur žmones klausė .gero žodžio—jiems 
karčiamos pamokslai buvo malonesni. Karčia- 
mos vis dauginosi ii‘ dauginosi, miestuose kai
muose ir prie keliui ir ko daugiau jų steigė, tuo 
degtinė darėsi brangesne. Gėrimui jokio galo ne
simatė iki tam laiktii, kada, rodos, ir pats Dan
gaus balsas paskleidė apie blaivybės draugiją, 
kada kunigai ]>radėjo žmonėms aiškinti, kad jie 
stovi ant krašto prapulties ir skatino rašytis į 
blaivybę.

Mikas. Tu seneli pasakojai, kad jau dau
guma žmonių buvo jirisirašę negerti degtinę, ko
de] dabar vėl dauguma geria ? '

Antanas. Nesiskubink, aš tau viską papa
sakosiu. tiktai klausyk atydžiau. Mat, ne visi 
kunigai pratino prie blaivybės. Tiktai mūsų pa
rapijos klebonas h’ jo brolis Aleksandras labai 
stengėsi žmones priversti prie blaivybės. Kuni
gas Aleksandras buvo mano draugas iš pa.t ma
žens mudu draugavova. kartu mokinomės pas 
mokytoją Leonavičių, viename suole sėdėjome ir 
viską dirbome iš vien. Paskui Aleksandra išva
žiavo mokytis į Vilnių, o aš Tikau namie. Bet - 
kuomet parvažiuodavo šventėms namo arba va
saros atostogoms, tai visuomet pas mane lanky
davos. Sunku apsakyti, kaip mudu mylėjovos, 
kaip tikri broliai. Paskui Aleksandras pastojo 
į dvasišką serrtinariją, bet mudu vis draugavova. 
Aleksandras niekada nėsipuikavo ir nei kiek ne
pakeitė savo pasielgimo su manim. Kartų die- 
n A buvo karšta, mudu i šs i m audė va ir atsisėdo va 
po ąžuolu pasilsėti.

— Koks gražus pasaulis!—tarė atsidusęs. 
—Delko žmonės nėra geri, kaip tas pasaulis! 
Žmonės neverti tokiomis Dievo gamtos dovano
mis, kurias Jis jiems suteikė gėrėtis, jie viens ki
to neapkenčia, viens kitą apgaudinėja ir kartais 
ėste ėda, kaip žuvis žuvį! Ar ne taip Antanai^

— Panašu į tai—atsakiau.
— Matai tu ši Damą ?

y ’(Bui daugiau)
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Koperacija svetur

bailia ajn<’

Eagie

riešutas.
netikėtas

Ar nejunti tu savyje!
Ir neskauda gi širdies.
Tik nenustok, sūnau vilties 
Prašvis laikai ateityje. .

garsi HaverhilTįo lietuvių dainininkė. JI dalyvaus yrograme milži
niško pikniko, rengiamame Darbininkų Sąjungos ant Vytauto kal
no, LoweH, Mass. Nebėgk į šalį kalnuos, 

Jei mane tikrai myli.
Laimės nerasi svetimuos, 
Man padėti vargt gali.

Nes išbėgęs greit suprasi, 
Kaip toji Lietuva mylėt, 
Ten kitos tokios nerasi, 
O ims širdį tau skaudėt.

NET KUNIGUS PERSE 
KSOJA!

Birželio 22 d. Švenčionių 
apskrity tardytojas liepė suim
ti Zodiškio kleboną. v Klebonas 
atvarytas Vfeūun LukiŠkio ka
lėjimas. Reikalaujama nema
žos kMMMjoe,met 5000 si. Len
kų laikraščiai areštuotąjį ku-

tyrinėto- 
i sau ir kitiems įvai- 
augalus. norėdama^

tyvų sąjunga, kuri turėjo būti 
propagandos ir drauge preky
bos organizacija, nesenai turė
jo likviduotis, nes vart. b-vės 
menkai ją palaikė. Kur nėra 
koperatyvinio šdlidarumo, ten 
nepavyksta didesnieji darbai.

e koperatyvinis ju
dėjimas pirmiausia prasidėjo

ją. Pirmas tikslas — atstaty
ti Rusiją ekonominiai, nors ligi 

Bet jau prieš karą buvo šio! dar nepavyko, bet ateity-
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karą atsirado žmonię
; socializmą Įgyver

kairm
Palikę didžiumoje Prancūzi

jos. Danijos ir kelerių kitų. 
valMvhiu pariai:i’'ntiiO'C. ><>eia-

riali>tams <u<lavč> mirtinų smū- 
irių. Anglijoje. Italijoje. \ o- 
kietii'\M ir kitu!\social;<fai t i- 
n’io užleisti vieta fautinin-

' socializmas, i 
pripažinti, socialistai aršiai 
kovojo už demokratinius obal-

STRAIPSNIS 133
Išvėdinkite sergančio 

kambarį
;erai vėdina- 
, purčių, fcur 
<>wį pastatyt, 
lį-onp žiemį), 

ipei’utura *urt 
iki 68 laips- 

Aadikis budi, vet 
vėsiau, arba

> praluvlntas tln- . 
r<Xių. ir kuris pri- 
;m jo Tualetas yra 
■:,gv::iu prižiurimaf J 
•; KU.J.kis įpratintas 
i bvi gerklį ir pare
is. u 'h k niekad ne- 

ubaudiinu.
nunie Kūdikio arba

.geipsti prie išgijimo, 
laikyt griežtos discfįtt- 
puuant gydytojo į»a«j> 

kūdikis prtiiart- 
mg siurbus tame kas fĮ) : 
įduryr. 5'et jaunlaortail 
i skirtinoj tarpe ramaus 
urvj,iuo ir kemėrUjM^ 

riukšiiiiimu. ir susilaikančio budo.
V i-u'los s.no kūdikiui duok geriaM| 

neguli savu kūdikio 1h&- 
inieuiuck įvairiais mai* 

tuuj n ui gero kttto •— 
kuris padaro dau<la 

«j:ii i.vry uroterg,-* 
gu visi kiti prejieiatiu sykiu sudM 

ra, <i(ivk b;iKie Brand Elena. *aM 
i.-.irts daru stiprias kojas ir svHĮaM M 
nūs. Jį patvirtina ir išrado Cfdy' 
<i.: ju augštos kokybės ir vienodai 
jimo. Milijonai ir milijonai kndUti 
augo j stiprius berniukus ir mtriį 
sukoiubiiiavu- gėrį motinos (CM 
su >otumu Bordens Eagie Fteaik

Bėgiojantis vaikas turt gaut t<' 
gerg priežiūra, kaip ir kuškis 
kip jei norima, kad jis pasiek 
limž] ir sveikatą. Karo meCli 
jez patirta, kad Iš I
netiko tarnylmJ. Eksperlraeni 
rte buvo daromi mokyklose 
tais, liktai 15 DBoUiatis 
pirmaeilėje padėtyje. K1 
nėjdaaa. pradėtas pint 
kymo./^avo priedastla. D 
mis datniaust* pakjla j 
ba ne to tsgiato.

kasdien prft jus, kt»p 
l) bet tikraa, kad Jis * 
kalingas gyvybės etemenOM •j 
knL Jaunas vylkas tn 
lank*tn Gaule trtN;

to

I- r

18-tame šimtmetyje plačiai vejančias dėl savo laisvės, pa- 
, paskelbtas liberalizmas, pa- įniršę tautų apsisprendimo ttii- 

gimdęs laisvose varžytinėse ka- * sės, drįsta Panleves lūpomis 
pitalizmą arba suplaukimą^ parlamente tvirtinti, būk Pran- 
turtų į neskaitlingų turtuolių Į cūzai kovoją už savo ir kitų
rankas, kurio dėka iš vienos, ta utelių teises, o visas parlaš 
pusės atsistojo visa ko perte Imentas. socialistams vadovau
ki kapitalistai, iš kitos pusės 
— nuskurę, gyvenimo nuka
muoti ir dažniausia daugiau 
nieko, be darbo jėgos, neturi 
darbininkai, vertė darbininkus 
mestis į kitą kraštutimum} — 
socializmą ir pasitikėti socialis
tų skelbiamiems gražiems obal- 
siams.

jant. laimina valdžios žygius 
ir skiria milžiniškas sumas pi
nigų kovai su pavergtomis tau
telėmis.

Socialistai kas kartas nusto
ja vis daugiau paritikėjimo, 
jie bankrutuoja. Daugelis so
cializmo garbintojų apleidžia 
užimtas jiozieijas. traukiasi

Socialistai, daugumoje so- (dešinėn ir tampa alsiais sočia- 
riaktemokratai. tikėdami i i lizmo priešais. Kiti gi. nors 
Itarkso skelbiamas kapitalo i,lei5siža<JJ!? ^t nustoję nl- 

. . _ . , -ii ties imvendinti rangu budu,varzvtmes, mane, kad. susioa-: , \ .. ,..... . I "landziasi prie bolševikų. Bol-Ttus didelėms darbm'nky m.-Hi v.ka. yy 
nioms. užteks nk įgyvendint' | prievarta/uffnimi ir kar. 
demokratinius obalsius. ir kali |u’ užt!krin„ #au teises Eusi. 
proletariatas paims valdžios|-„j,. pasista‘tė sau įu fiksln. 
vairą Į savo rankas, tai kaip j pjj.Ilias — atstatyti Rusiją eko- 
bematant bus Įgyvendintas ir į nominiai arba ūkiškai ir; antras 

Ir tikrai, reikia — sukelti pasaulinę revoliuci-

pastebėta, kad tokio kapitalo 
arba turtų susirinkimo Į ne
skaitlingų žmonių arba turtuo
lių rankąs. kaip manė socialis
tai, nėra. Demokratinių obai- 
s'hį įgyvendinimas taip pat nie 
ko nedavė Įgyvendinimui socia
lizmo. Jis davė tiktai progos 
pamatyti socializmo skobiamų 
obalsių silpnąsias puses, susi
dūrus jiems su gyveniniu.

, nors gal ir tolimoje. Rusija 
s tik turės būti ekonominiai 
siatyta. Jei ne bolševikų 
Idžios. tai luisimųjų Rusijos 
imininkų. ,
Pasaulinė revoliuciją bdlše- 
krniis sukelti nepavyko, ta
nu jie dar nenustoja vilties 
Įvykdyti, nesigailėdami tani 

ikahii milžiniškų pinigų su- 
ų. ką įtvirtina paskutiniu 
ikm įvykusi revoliucijų epi-

Tik prisiminkime čia 
Meariją. Albanij’ą P 
irimus. Ir rifikabi- 
Krriias. tur būt. taip 
Tveri -'ube bolspvikų 
akarą "uropos galiū- 
■ mau,:;.. kad holševi- 
M <uk'‘i ' prieš Eūrot 

’raneūzijos 
; arlamente 
ui Afrikos 

Angiijojp bolševikai, 
uropagandos per ofi 

ivo Įstaigas, už atskirą 
<ęv‘ikinią atsakomy- 
km::. kas :š r'sim’s >kir-

’arkč arti pustrečio tąiks- 
> M kovą, bot ypatingai 
Mid ria komisaras Fruzė 
č r"ik;da stiprinti savo 

nepritarn W Pri"šir.o<. Po ' narmlms jč-as sąryšy su Vaka- 
ki.'k laiko po pirmų smūgių at-|’M įropos ginklavimusi.

Taigi matome, kad pasaulis 
rimrmri. koncentruojasi. Kraš
tutinumai iŠ j>a>kutiniųjų stip
rina 'iivo jėgas, ir galima tikė
ti' po kiek laiko žūtbūtinės ko
vos. Kas tą kovą laimės, pa
rries ateitis.

Ar nėr lietuviai taip pat tu
rime Moti kurion nors pusėn. 
Man rodo'i. tik būkime tarp 
>avęs žmoniškesni, laikykimės 
vienylris. laikykimės visi įsi
kibę demokratinių obalsių, ku
rio. šiaip ar taip, yra žmoni
jos idealas ir prie, kur-ių grįš 
praslinkus audrai visi jų nie
kintojai. Meskime ardę savo 
tautos vienybę, aįsąkyfne ne
įvykdomų socializmo svajohią/ 
per ko;>erticiją gerinkime savo 
ūkiškąjį gyvenimą ir ramiū bū
du. išven®? kraštutinumų, su
tvarkysime pas save visus vi
suomeniškus ir valstybės klau
simus. (“Tėv. Sargas’) beteka

cializnio skelbiamu obalrių ir 
net nemano jų vykdyti gyveni
me. Danijoje, tariant pačių 
Lietuvos .-ocialdeniokratų žo
džiam. >ori:i!izmo nėra nei pėd
sakų. o Prancūzijos sorialiriai. 
visai ne<i-kaily71aini su <Jemo- 
kratiniai- obaLiais, daugiau 
patys savo pasmerkia. kaip bet 
kas kitas. Blogesnės apie sa
ve nuomonės socialistai negali 
tyeti. kai Į) tą. kad, kovoda
mi prieš Afrikos tauteles, ko-

Rusijos koperatininkės. Cen- 1 
trosojuzo nesenai įvykusiame ; 
atstovų suvažiavime dalyvavo 1 
atstovais he mažas moterų 
skaičius ir net buvo keletas iš : 
centralihės ^Azijos. Kopėrdti- ! 
ninkė Ojstrovsfcaja jirahėšė a- : 
piemiptirų dtaly va^im^ £oĮ>era> 
ei jos judėjime Sovietų Rusijoj. 
750,000 motelrų yra koperatyvu 
nariais ir 4,317 dalyvauja- val
domuosiuose-organuose. Anks
čiau to nebuvo. Į magometo- 
nų darbininkų koperatyvus 
peniai pirmą ' Įtartą moterys" 
pradėjo nešti pajus. Y’ra 2.000 
moteriškų instruktorių. Suva
žiavime moteris reikalavo, kad 
jų dar daugiau trauktų į judė
jimą kaipo tarnautoji] ar sava
norių padėjėjų. Rytubsė ko
peracijos judėjimas geriausia 
priemonė paraginti moteris da
lyvauti viešajam gyvenime.

Norvegijos vart. b-vės J.924 
m. Sąjunga jau suvedė statis • 
tikos žinias apie savo narius— 
379 vart. b-vės ir 54 užpirkimo 
b-vės. Jos turėjo 1924 met. 
190,836 narius ir 134.327.400 
kronų apyvartą, kurios 133.-
693.500 kr. tenka vart. b-vėms. 
Apyvartos padidėjimas siekia 
23 nuoš. arba 25.3 mil. kronų. 
Krautuvių skaičius padidėjo 
38 iki 537. Tarnautojų buvo 
1936. 13 bendrovių turėjo nuo
delių — bendrai 38.1.00 kr., o 
likusios pabaigė metus su 6.- 
047.000 kr. pc]no. Iš jo 3.118.- 
4tM) grąžinta nariams kaipo į- 
pirkimo dividendas. 1,317.000 
paskiria atsargos kapitalui, 
1.075.000 kr. — nurašymas ir
203.500 kr. — nuošimčiams už 
pajus. Prekių krautuvėse pa
didėjo'nuo 16,317.000 kr. iki 
19.645,800 kr. Debitorių pozi
cija padidėjo nuo 4.976.000 kr. 
iki 6.169.000 kr., tai daugiau
sia liečia apgailėtiną apsireiš-' 
kimą — prekių pardavinėjimą 
bangam su kuriuo norvegų ko- 
poratininkams labai sunku ko
voti. Pajai pądidėjo nuo 9.4 
iki 10.5 mil. kr., rezervai nuo 
8.15 iki 9.5 mil. kr. Turimos 
žemės nuosavos vertė riekia 12.- 
967.200 kr. Iš didmenų. b-vės 
koperatyvai pirko prekių už 
26.609,232 kr., arba 19.8 nuoš. 
visos jų apyvartos. Savų įmo
nių vart. b-vės turėjo: 69 ke
pyklas, 15 dešrų dirbtuvių, 2 
avalines <j’rhtuves, 3 siuvyk
las, 1 malūną, 1 margarino 
fabriką, .1 garbamę ir vieną 
mezgimo dirbtuvę, kujįose 
bendrai dirba 325 žmonės. Va
dinas, visos įmonės mažos.

Nors Profesorius Dr. J. Udfeb ’ 
Blaivybės Dirvoje cituojami y- 
ra labai įtikinanti argumentai, 
tečiaus jokiu labu negalima vie
name staipsnyje sutalpinti be- 
gal daug įtikinančių argumen
tų, nes jų randasi gyva daugy- ■ 
bė. Kornelius Ą Lapide cituo
ja Klemensą Aleksandrietį, ku
ris įrodo, -kad (Apaštalai sek
dami mūsų Viešpatį) pilnai su
siturėjo nuo mėsos ir vyno. 
Priežastis to dalyko ta, kad jie 
turėjo duoti pavyzd, blaivumo 
ir visų dorybių visai Naujai 
Bažnyčiai, visems luomams ir 
visiems amžiams; jie buvo leis- 
tį pasauliui kaipo šventybės to- 
ulybės, ir dangiškoųo gyveni
mo, prie kurio visus turėjo pa
traukti ir vesti žolžiu, o labjaus 
paskatinti savo pavyzdžiu. Bū
tų labai juokinga, kad kas bū
damas valgus kitus ragintų 
prie pasialkinimo, svaigių gė
rėjas įkalbinėtų kitus prie pil
nosios blaivybės, paleistuvis 
siūlytų kitiems skaistybę, įkai
tęs nuo vyno bruktų kitiems į 
rankas tyrą vandenėlį.” Tai
gi sulyg čia privestų Klemenso 
Aleksandriečio sakinių mūsų 
Išganytojas negėrė vyno “nei 
troškuliui numalšyti, nes tai 
būtų Jo paties-kontradikci ja, ’ ’ 
nes Jis pats pripažįsta tiktai 
“Vynmedžio vaisiaus gėrimą,” 
o tiktai cituodamas Pariziejų 
savo šmeižėjų žodžius pakarto
damas “Žmogus rijūnas ir vy
no gėrėjas” nekaipo kokį pa
siskundimą išreiškė. Nes argi 
mes silpnieji Jo tvariniai drįs
tame išreikšti būk Dievas žmo
gus nežinojo, kad svaigalai 
nemalšina troškimą, tiktai dar 
didesnį . troškimą prižadina 
tiems, kurie juos geria!

Taipgi prie tų žodžių: 
inas linksmina žmogaus širdį'

pietai
anriųkęs didefes augalų kolek- 
O^jas, kuriomis praplėsi* sąvo 
pimaulio Įsuos pažinimo sritį. 
Jis yra ludkęsis kalbamų stu
dijų tiksi&ie daugely/Eųippos 
valstybių o ypač pietinėse Eu
ropos -valstybėse, kurios labai 
turtinga ir turiningos augme
nija. Paskutiniaisiais dvejais, 
trejais w?ais jis prądėją studi
juoti Pabiltijos augmeniją. Del 
to pernai buvo atsilhnkęs Suo- 
mijon, o šiemet ištisą mėnesį 
praleido Lietuvoje sekdamas 
mūsų augmeniją. Būdamas 
Lietuvoje jis atlankė Žuvintos 
ežerą, Smalininkus, Jurbarku 
ir Mariampolės apskritį visur 
užeidamas gana gausios floros 
medžiagos. Jis džiaugėsi sa
kydamas. kad Lietuva savo 
augmenija dalinai primenanti 
net Italijiį, nes joje jis užėjo vi
sai nauji) dar nepatirtų 20 rū
šių augalą (šiaip Lietuvoje ras
ti apie 1200 įvairių augalų rū
šių).

Žuvimi; ežere beplaukyda
mas laiveliu netyčia sparnu iš
kėlė iš vandens visai netikėtai 
labai seną keletą tūkstančių de- 
šimtmeči; buvusį išplitusį au
galą — a g: a r o 
(Prapa natans). 
riešutai gilioje

galų rūšių; šimtą su vii 
da dar vėliau gauti įrįmį* 
universiteto botanikos * 
stud. Kuprevičiaus, k 
jsą studijų metą gerbiąmg i 
čią lydėjo ir drauge su ją# 
dijavo mūsų florą, jis 
si turėjęs progos giliau į? f 
tematiškiau pažinti savo i 
to augaliją padedamas 
srity specialisto botaniko.

Prof. dr. Kochas su 
savo serbarijų liepos 14 d, iįt-j 
vyko atgal savo gimtinėn 
earijon žadėdamas prie pirnMji 
progos vėl atlankyti Lietųvįį

tėvynės suros
Sūnau mano brangus 
Ko bėgi nuo manęs t 
Ne būk, vaike puikus. 
Neišsižadėki tu savęs. :

w Jiems atsispyrimas prieš 
skaitlingų dvarininkų išnaudo
jimą, 1909 m. prasidėjus že: 
mės reformai, ūkininkų kope
ratyvai padėjo nariams išpirk
ti* žemes ir atsistoti ant kojų, 
Tai būvo daugiausia mišrūs 
kopetatyvai, tačiau kredito d- 
peracijos buvo svarbiausias jų 
darbas . Karo metu, esant 
prekių trūkumui, iškilo varto
tojų koperacijos reikalas. Bu-1 galima daug pridėti, nes 
vo steigiamos naujos vartotojų I (",;a nega]j abejonės, kad 
b-vės ir senesnieji koperatyvai į psalmininkas kalba vien tik a- 
įvedė vartojimo reikmenių par-jpįe tikrąją linksmybę, o ne a- 

pie pasaulinę linksmybę, kuri 
prikelia žvėriškuosius geidu
lius. čia yra reiškiama tokia 
linksmybė, ir nekitokis vynas, 
tiktai tas. kuri Zacharijas pra
našas vadina “vynu gimdan
čiu panas.” nes paprastai vy
nas. jei tik kiek daugiau su
naudojamas. tuo jaus prižadina 
linksmumus, kuriuos Salenio- 
nas išreiškė: “Vynas ir mote
rys prižadina išminčius prieš
tarauti” Eccj. 19-2. Aiškus 
dalykas kad Prof. tiktai po iš
lyga išreiškia jei būtent ir turė
tume pripažinti būk Išganyto
jas būtų kuomet ragavęs svai
giojo vyno. tai. kaipo pas žy
dus būta paprotys niekuomet 
negerti vyno neatmiešto van
deniu, tai toksai vynas arba 
geriau vanduo ir troškuli gesi
na arba numalšina. Kad tie, 
kurie taip gašliai kimba'prie 
Biblijos tekstų apgynimo savo 
taip vadinamojo tvarkiojo 
svaigalų sunaudojimo, pradė
tų įsigilinti kaip smagi ir kaip 
iš visų atžvilgiu yra naudinga 
pilnoji blaivybė, kuri žmogų 
paliuoęuoja nuo tiek pavojų; 
kuri suteikia tiek spėkų nuga
lėjimui smarkių pagundų; kuri 
teikia progą apturėjimui tiek 
^atlaidų, tai beabejo visi už, vie
nas kito grūstasi prie abstinen
cijos brolijos.

davimą. Koperatyvu centru 
anksčiau buvo valstybinė orga
nizacija. kuri' koperatyvus 
prižiūrėjo ir finansavo. Po ka
ro ji persiorganizavo į tris sa
varankiškus centrus—liaudies 
bankų, gaminimo ir vartotojų 
koperatyvu ir žemės ūkio. Ta
čiau jie yra mišrios organiza
cijas. Stipriausia vart. b-vių 
ir gaminimo koperatyvjj są
junga. Ji apima apie 2.650 v. 
b-ves su 231.133 atskirais na
riais. Šios bendrovės pardavi
nėja taip pat žemės ūkio maši
nas. ,trąšas. supirkinėja ir eks
portuoja žemės ūkio produk
tus. Miestu tipo vart. b-vės 
pradėjo steigtis tik po karo 
Be, to. ši sąjunga turi nariais 
314 gaminimo koperatyvu. ku
rių nariais yra amatninkai ir 
darbininkai. Yra Rumunijoj 
ypatingo miško koperatyvai, į 
kuriuos susijungę ne miško sa
vininkai, bet darbininkai, ir 
daugiausia valdiškų miškų. Jie 
gauna iš valdžios eksploatuoti 
miško plottis. Jie turi savo 
lentpjūves ir kitus medžio ap
dirbimo fabrikus. 1924 m. jų 
buvo dauginu kaip 900.

(“Talka”)

nigą Godtevakį vadina “agita- 
torbiaJw-uakL,r tMMttsl.po

riešutą 
Šie ągaro 

senovėje yra 
augę, kc! dar būta šiaurinėje 
žemės kamuolio daly šilčiau, 
toliau į liaurę. o dabar jis la
bai retai, kur beužtinkama?. 
Šis rasty Lietuvoje 
prof. Ko.Auį buvo 
siurprizas

Studiją nietu gerb. 
jas rink; 
rių rūšie 
juos panti į botanikos sodus, 
kolekcijas ir šiaip rinkinius. A- 
pie lOOrūsų augmenijos rūšių 
po keletą ekzempliorių kiek
vienos išsiuntinėjo Įvairiom? 
Vokietija ir Švedijos—gamtos

untfflBa*aani
Prieš ajėnesį į JJetuyą buvo 

atvykąs Ū 4reiaari>a totaai-

anBSMŠ&BOEB

DEL APRŪPINIMO 
• motųjų įBrj 
KŪDIKiy

Dažnai pas įtaiko, 
kad motinos negali 
žindyti savo kūdi
kio ir todėl reikia 
surasti kokį kitą 
maistą.

Bor’dea’s Eagie Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos pieno ir yra 
daktaru rekomen
duojamas dėl jo 
grynumo ir lengvo 
Suvirškinimo ypa
tybių.

Jei pritiksite .Si 
apgarsinimą į The 
Bordea Company, 
Borden Building, 
New Yorrk, tai < bus 
Jumsjksų. kalboje 
paaiMta kaip pe*

DeplS

luMnln Ir
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M. Brocfct* OU-W.

f
[ pt^^)iiždib m^^' nies netikė- ■New YorĮgO^

©j BEOOKLYN, N. Y.
|^^3Ep>KS. 10 kp. susirinkimas į-

23 d. rugpj. šv. Jurgio baž- 
parapijos svetainėj tuoj 

IgjįįOf'sumos. Kviečiu visus narius

SlKAS GIRDĖTI UETUVfy KttOfflJOŠE

atsivesti.
Rašt

& ' L0WELL, MASS. , 
H?-' --Suvienrtų Chorą piknikas buvo ■ 
pį'mgpj. 15 ir 16. Taip puikiai nu- ; 
i^ysisekč, kad Lotvelliečiai sako, j 
^'būk kaip gyvi tokiosz gausybės j,

žmonių nematę, ypatingai jauni- 
& jno dar tiek nėra buvę.

šaltuona
ui
y..: L0WELL, MASS.
t LDKS. 97 kp. rugp. 23 d. 1925, 
/bažnytinėj svetainėj, tuo jaus po 

sumai, bus labai svarbus susirin-

B” ■ Darbininkai ir darbininkės, ne- 
apleiskite nei vienas šio susirinki- 

|į/mo ir nepasilikite namie, o tikrai 
įF 'ateikite, net būtinai! Rodosi, jog 

visi žinote, kad mes turime labai 
U svarbų reikalą ir daug darbo dėl 
gį. artėjančio istorinio L. D. K. S. N.

fe'"' t

Reikia tinkamai prisirengti, kad 
suvažiavę svečiai iš visos Naujos 

‘Anglijos jaustųsi svetingai priim
ti. Del to mes privalome būt vi
same kame prisirengę.

Ateidami j susirinkimą, atsives
kite nors po vieną naują narį ar 
narę. Kuo būsime skaitlingesni. 
tuo daugiau galėsime nuveikti 
naudingą darbu.

Pirm. V. Paulauskas

ir

NEWARK, N. J.
Atsakymas j komisijos paaiš

kinimus
“Darb.” 86 Nr. tilpo iš Nevr- 

ark’o paaiškinimas Žilagalvio ko
respondencijos. tilpusios “Darb.” 
74 No. Nors pusiau laisvamaniš-

š g ės- g>.

g

komisijos narys nemato nei skai
tyti nei rašyti) komisija užvadino 
savo korespondenciją paaiškinimu, 
bet tikro paaiškinimo nebuvo. 
Tadgi aš mėgysin suteikti paaiški
nimą aklai komisijai: tik paklau
sykite . Kom. sako: “Žnanalvio 
korespondencija buvo pilna šmeiž
tų, ir neteisybių. Pasirodo, kad 
akla komisija r.eaxskiria 
nuo balto, nes nrnnaxo k 
šmeižtas ir kas yra teisybe

I. Ji savo paaiškinime 
buvimą “melžiamos karvutės.' 
Gal komisija galėjų paa'škyi. jei
gu nebuvo melžiamos karnų;:ės. tai 
kaip keturi niekai atgalios galėjo 
parapija prieiti prie bankroto: o 
melžėjai, iš kur galėjo gauti tiek 
daug metalinio ir popierinio pie- 
nuko? Pavyzdžiui, iš p. P. liet-j 
sargio pienas skambėdamas liejo
si; iš p. Š. pakaklės, kada jo pri- 
siega paklausė, — “kiek dūšiuk 
šiandien uždirbai?’’ atsakė: “La
bai mažai: palauk paskaitysiu.” 
Atsisegęs pakaklę prileido iš an- 
čio “metalinio pienuko 11.85, tai 

;. buvo vieno šventadienio : p. K vie
ną šventadieni išėjęs iš bažnyčios 
iš savo kurpių per pusę bloko lais- 

b tė metalini pienuką. Viena die- 
1 vobaiminga moterėlė surinkus tuos 
, metaninius lašus, kurie išpuolė iš

K. kurpią, atnešė kunigėliui žnt 
J poterių. Kunigėlis uždraudė mo- 
“ terSę pasakoti apie tą atsitikimą... 
į- \ šeši metai 'atgal buvo išrinktas 
?• parapijos mokyklos komitetas, to 
ęJ komiteto pirmininkas p. B. ir po 

šiai dienai neišduoda galutinos 
z^'liatakaitos. Kiti to komiteto nariai, 
^M;'knrie buvo gavę nuo p. B. po$10.00 

laikytų burnas uždarę, seniai 
parapijai ir prisipažino 

ISMfo p- B- vyriausia galva to ko- 
^^flbteto bijo tai padaryti, ką jo

• gal padarė. P. B. gal perina- 
dideli nuostoliai reikės 

tai neduoda" galutinos

a > vra

. atskaitos Į. savo veikiu... Gali- 
į ma būtų, prirodyti gaardaug mel
žėjų, Įpny. melžė praeityje kar
vutę; bet teisingiausias -fenas ga
lima apturėti jš praeities>«vizijos 
knygų, į kurias patįs melžėjai sa
vo ranka.' įrašė visas ‘parapijos įei- 
gas ir Žeigas. Kum Dobužinsko 
klebonavimo laikais, kas šventa
dienis bažnyčią lankydavo apie 2,- 
000 žmonių. Kiekvienas einantis 
į bažnyčią, sulig diecezijos įstaty
mu mokėdavo dešimts centų prie 
durų. Jeigu 2,000 žmonių mokė
jo po 10 centų, tai turėtų būti in- 
.eigų tik pas duris apie $200.00 ne- 
rokuojant bažnyčioj kolektos. Bet

■ revizijos knygose ir ne kunigo, 
bet komitetų ranka yra įrašyta tik 
po $45.00, $50.00 ineigų. Tai-gi 
kada kun. Budrevičius nuvertė se
ną komitetų nuo sosto, tai pirmą 
sekmadieni bažnyčioj ineigos pa-, 
kilo nuo $45.00 net iki $200.00. 
Tadgi kiekvienas gali matyti, kad 
kaip kam buvo gana pieninga 
karvutė.

II. Akla komisija sako, kad 
šv. Jurgio draugija neapsiginkla
vo atstovais Fed. 8 skyr. Taip ji 
tikrai apsiginklavo, nes savo me
tiniame susirinkime ji buvo iš
lenkus 5 atstovus, o kaip draugi
ją vienijimosi klausimas buvo pa
keltas Federacijoj, tai ji perrinko 
savo atstovus ir vieton 5 išrinko 8 
'atstovus.

III. Komisija mėgina užginčy
ti kad šv. Jurgio draugijos atsto
vai ir sykiu draugijos “Palangos 
Juzės” nariai nenorėjo tapti dik
tatoriais Fed. 8 sk. Tas yra tikra 
tiesa, kad jie norėjo būti diktato
riais, ir tuo savo pasielgimu pri
vedė Fed. prie naujo persiorgani
zavimo. Dabartės kai Fed. persi
organizavo, tai tie rėksniai kurie 
yra bedieviškos draugijos nariai 
negalės Įeiti i Fed., tai ir Fed. 
tvarka gal bus demokratiška.

TV. Komisija užginčina. kad 
anie, kurie Fed. attsovai yra lais
vamanių darbuotojai. Ji mėgina 
prirodyti kad jie yra geriausi dar
bininkai katalikiškos visuomenės. 
Jeigu komisija sakyti), kad jie 
buvo geriausi darbininkai tai aš 
pilnai su tuo sutikčiau, bet kad jie 
yra tai jokiu būdu negalima su
tikti. Jeigu jie yra katalikų vei
kėjai tai kam eina prie laisvama
niu? Tuo savo pasielgimu nusto
ja užsitikėjimo nuo kataliku. Juk 
ir komisija negali užginčyti kad 
jie priklauso prie “Palangos Ju
zės” d r-jos, kurios Įstatymu punk
tas skamba sekančiai: pusi. 3. sk. 
III, paragrafas 1: “Palangos Ju
zės pašelpinė draugystė turi pasi
likti ant visados laisva ir nieka
dos negali būti pavesta po globa 
kokios nors tikėjimiškos valdžios.

V. Akla komisija, nurodo kad 1 
Fed. 8 sk. dviejų nelegališkų susi
rinkimų pirmininkas (kuris da
bartės jau yra prasalytas nuo tie- 
tos) buvo veikėjas S- L. R. K. A. j 
36 kp., LDS. 14 kp., L. V. 29 kp. Į 
ir t. t. Mes visi žinome kad jis 
buvo tų organizacijų veikėjas bet1, 
šiandie nekuriu tų organizacijų nė- j 
ra nei narių, nes labjau pamylėjo 
laisvą Juzę ir apleido katalikiškas 
organizacijas. Jis ir jo kompani
ja pasekė Jono Šliupo pėdomis.

VT. Akla komisija priskyrė Ži
lagalvį prie Judo, bet tie žodžiai 
kaip tiktai ir tinka pačiai komisi
jai ir tam būreliui, karį yi vadina 
“rimtu.”

■. • Tp-v-iT—išvažia|, 
. . ,. m^pfelliečūrs. 2-i<tupjafiPiatsiėmėme dy rūšhj, rūšB te- kuopa turėjo ekstra susifinkinuf

1^00 litų, kuriuos Jūs, Broliai j kiaušiai žinomi. ‘ Iš -tų dviejų !tUo .klausymu ir visi, nariai vieit 
ir4' Seserys, ^paaukojote. Te- .paprasčiausia yra “Cu}ex’5rū-] balsia i nutarė samdyti du trokį- 

1 iVyl^Sui Į apskrMo r išvažiavimą,

kurs -Įvyks Lowellyje, Mass. 1). 
L. K. Vytauto darže, 29 ir 30 rug
pjūčio.
• Besvarstant šį klausymą kilo 
abejonė ar pripildys tuos du tre
ku montellieč-iais. Tik min. te
truko ir klausymas buvo išrištas: 
visi nariai užsiregistravo ir užsi
mokėjo iš kalno.

Montellicčiai trokšta susieiti, 
nors su maža, liet darbščia ir gy
va Lomellio darbininkų kuopa, 
todėl jie vieni pripildys pusę pik
niko. Trekai išeis sekmadieny, i 
ritgpiūeio 30 d. 7 vai. ryto, o au
tomobilių galybės žada vėliau iš
važiuoti ir aplenkti trokus.

— Montelliečiai lietuviai atgi- 
Įjo, nes sužinojo, kad jų dvasios 
Į vadas, gerb. kun. J. švagždys su
grįžta iš Lietuvos ir AFontcllą pa 
sieks rugpiūvio 29 dieną.

Iki šiam laikui parapijom! ūpas 
buvo nupuolęs, bet dabar vėl pra
dedama veikti. Rugsėjo 7 d., La- 
bor Day, pripuola metinis pikni
kas. prie kurio sparčiai ruošiama
si. Tame piknike bus ir gerb. 
kun. švagždys, kurs nupasakos 
naujienų apie Lietuvą. Todėl rei
kia tikėtis, kad Montello 7 rugsė
jo sutrauks daug žmonių. Visi ir 
visos kviečiami pas mus į svečius.

J. J.

pa? Hunas užmoka šiame ir ana- 
’ih^gjryenime! Ir mes meldžia- 
mes už savo geradarius.

Labai ačiū Jums, mūsų baž
nyčios Komiteto nariai, kad 
Jūs sisitvėrėte Į Komitetą. 
Mes Jus Įgaiiojame būti kol 
mes pastatysime bažnyčią ir 
rinkti mums aukų daugiau.

Bažnyčią mes čia norime pa
statyti nedidelę, bet nepapras
tą, tokią, kokios nėra visoje 
Lietuvoje ir toliau. Man pa
tinka rymiškojo stiliaus bažny
čios ir aš apsirinkau čia Jums 
siunčiamą (dešinėje) Rymo 
bažnyčią Marijos Vardo. Ir 
mūsų Komiteto nariai su tuo’ 
sutinka, ši bažnytėlė yra aš
tuonkampė ir turi tiek ilgio, 
kiek ir pločio. Galima bus tru
putį ir pailginti (lig 10 sieks
nių). Paskui aš noriu taip, 
įkaip ir mūsų Komiteto nariai 
altoriuje pastatyti stebuklingą 
Kristaus ant kryžiaus paveiks
lą, kuris pragarsėjo Limpias’e, 
Ispanijoje 1919 m., nes kovo 30 
d. per misijas Kristus ant kry
žiaus ten atgijo ir daug diemj 
buvo matomas gyvas visų, net 
ir bedievių. To paveikslo ko
piją aš siunčiu p. Onai Ivoškie- 
nei. Dabar rodykite "isiems 
tuos paveikslus ir prašysite au
kų.

Ilgainiui Vidsodis gali tapti 
garsiu.

Komiteto narių ir visų auko
toji] pavardes perskaičiau ir 
uždaviau už Jus poterius, nes 
Jūs dideli mūsų geradariai. 
Jei Amerikos tautiečiai nepa
dėtų, tai labai negreitai čia ras
tus nauja bažnyčia, nes čia 
žmonės neturtingi, jų nedaug, 
bet daug gerų norų. Daugiau
sia darbuojas Vidsodiškiai. Vi
si skaitykite ištą laišką, kad 
Jūsų širdys atsivertų Dievui ir 
kišeniai mūsų bažnyčiai. Atsi
minkite šv. Rašto žodžius: 
“Kas pasigaili beturčio, tas 
skolina Viešpačiui” (Priežo
džių kn. 19 persk. 17 ei.). Mes 
viliamės, kad čia Dievo garbe 
nesiliaus skambėjusi lig pasau
lio galo, nors pernai čia buvo 
laukas, kur artojas arė sau dir
vą, piemuo raliavo savo ban
dą ir vieversėlis linksmai čiul
bėjo.

Daug ko mums dar reikia. 
Ačiū, už Jusi] pinigus gal nu
sipirksime visus 5 arnotus, nors 
pigius, bet dar trūksta trijų 
kapų, ir aš laikau Mišparus 
dažnai be kapos. Reikia staty
ti špitolė su tvarteliais tarnams 
ir klebonui daržinė ir kitos ma
žesnės trobos. Klebonijai dar 
-daug reikia aptaisyti iš lauko 
ir iš vidaus, o bažnyčiai reiks 
apie 100 tūkstančių litų. Bet 
Čia žmonės nedaug teduoda, 
nes mažai litų teturi.

Daugiau parašysiu kitą kar
tą. Sudiev! Tepalaimina Jums 
Dievas visur ir visados!

Su pagarba Vidsodžio. Šau
kėnų ir Užvenčio valsčiaus kle
bonas

OMMAI ||
,3 krautuvės ir Si šeimynos, vie- 

geriausią a^ielinkūi, arti ^ŠĮoadway, So. Bostone, gera pre^ 
[ dėl bizijįoJ jr^ndų $2,676 U/ me- 
tUsf prekė $1^,900, $5,000 Įnešti ir 
lengvos išlygos ant likusių pinigų.

■'Ant 6th Styeeto, So. Bostone, 3 
šeimynų, 14'kambarių, gerhbi pa 
taisyme, vendų $42 : mėnesi, gal; 
pirkti už $2,500, $500 Įnešta

Puikus 3 šeimynų. 15 kambarių 
namas su visais improveim-ntais. 
geriausioj vietoj City Poime, nre- 
kė $11,000.

A. IVAS,
361 Broadway, So. Boston, Mass

Žilagalvis

DR. A. J. GORMAN
■ JGUMAUSKAS)

Mato 8t., Montello, Mus. 
(Kampas Broad Street)

3 TEL. So. Boston 0506— W.
P LIETUVYS DANTISTAS | 

h. L KAPOČIUS 
1251 Broadway, So. Boston į 

8 . (“Keleivio” name) J 
JjOftso Valandos: nuo 9 Iki 12, nuo J 
21:30 Iki 6 ir nuo 6:30 ik! 9 vakare. į 
gSeredomls nuo 9 iki 12 vai. dlen$ i; 
SSnbatomls nuo 9 iki 6 vak. Ned< z\ Suomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

Kun. A. Ragažinskas 
(Luokės paštas) 
25.

ąiuoeįa dgųg nesmagumo, vie
nok jie neųeša ligų. Kįta rū
šis, vadinama “anapheles,” 
tikrai žinoma, kad nešioja ma
terijos ligą. Yra dar ir trečia 
rūšis, kuri randasi ant Long

jTsland, ir kuri veisiasi tik sū
riame vandeny.

Pradėjus kasti Panamos Ka
nalą, tik tuomet tebuvo galima 
darbas tęsti, kuomet buvo iš
naikinta milijonai uodų, l<urie 
veisėsi- pelkėse. Būdai ten var
tojami galima būtų pavartoti 
ir čia. Žinoma, ten kur randa
si daug pelkių, taip kaip kad 
yra ant Long Tsland, miestas 
arba kolonija turi tuom reika
lu rūpintis.

Yra trys būdai uodams išnai
kinti: sunaikinant jų veisimo 
vietas, užmušant juos aliejais, 
kol dar jie nėra galutinai išsi- 
perėję. ir parūpinant tokiuos 
priešus, kurie uodais maitina
si. Visi trys būdai buvo geri 
Panamoj.

Uodai tegali veistis tik ty
kiame vandeny. Išdžiovinant 
pelkes, pripildant žemas vietai 
ir apverčiant visus indus, ku- J 
rie laikosi vandeny galima la
bai sumažinti uodų skaitlių.

Uodai padeda kiaušinius di
deliais skaitliais tykaus van
dens paviršy. Už kelių dienų 
jie išsiperia Į kirminukns. 
Trumpam laike jie pasiekia di
desnę formą ir juos vadina pu- 
pėmis. Abiejose formose jie 
turi kvėpuoti ir kad tai pada
rius jie dažnai eina Į vandens 
pavirš), ir iškiša kvėpavimo 1 
triūbeles laukan. Jei aliejaus 
bus užpilta vandeny tos triūbe- 
lės prisipildo aliejum ir jaunas 
uodas miršta nuo užtroškimo. 
Kerosino ar kito kokio pigaus 
aliejaus užtenka porą, lašų už
pilti. nes jis išsiskleidžia ir ne- , 
prileidžia uodams veistis. Vie
nok, vartojant aliejų, reikia 
surasti ir 1

. ‘ . . ivietas, ir apversti ar visai su-: 
naikinti visus indus kurie plū-jnė 
durinoja. Neuždengta statin- ki 
vė ant kiemo prisipildo lietaus 
vandeniu, ir ten pradeda veis
tis milijonai uodų, o koletas, 
mažu blokinių indų, nors ir pu- Į 
siau pilni lietaus vandens už-; 
veis visą apielinkę uodais. i

Kartais nėra galima pripilti į 
užtektinai aliejaus ežere, ai 
mažame prūde. Tokiuose at-i .
sitikimuoso galima prileisti U x . 
vandeni žuvimis, kurios maiti- Į y (nntrą) va ane.ą 
naši uodais, kuomet jie esti kir-. Yepamir> *1 o a pi 
minelin stovy. i

VIETINĖS ŽINIOS
PIKNIKAS

Ateinančią nodėlią rugpj. 23 
d. Palangoje. Lavrenee. Mass. 
Įvyks Cambridgp’io parapijos 
piknikas. Prirengimai daromi 
dideli ir pramoga bus milžiniš
ka. Visi iš visur kviečiami at
silankyti.

TURĖJO G00D TIME’Ą
Pereitą utaminką “Darbi- 

ninko” redakcijos štabas ir 
gerb. kun. Urbonavičius auto- 
mobiliumi buvo nupyškėję Į 
Laivrence’o lietuviu Palangą.

pripildrti gilesnes'Per koletą valandų ežere turė- 
good time’ą. o po vakari e- 

s pas viešingą kun. Vinnaus- 
susirinkusięms T.avrenco- 

"iams pasakyta prakalbos. 
Buvo ir buvusis “Darbininko"

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS
Lietuvių So. Bostono Vasa

rinės Mokyklos mokiniai turės 
r])a j išvažiavimą sukatoje, rugpj. 

į_;22. 1925 Į Rainford Tsland. Ti- 
pėtnyčioje 
po pi et ii.

Rengėjai

$1000 TIK Už 60 CENTUI
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini- 

.. ! gaiš, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000. 

v ! jei jis sveikatos neturėtų? Būtu

*

ir 10 centu extra už persiuntimą.
Klauskite pus aptiekorius tcip 
DEKEN’S NEW DLSCOVERY 

OLNTMENT.

Deksnis Ointmont Co.
518 MAIN 8T. BOK 352
HARTFORD, CONN. U. S. A.

K

WILLIAM H. O’BRIEN |
Z95 Huntingron Avenue. Kosto::. į

Tel. >.i<-k m-v V-v-i *

NAUJAS IŠRADIMAS
♦ DEKSNIO GALINGA MOST1S 
Gydo* Rcanutizma, RazUcu. Kojų, 
Nugaros akaudejima, Šalti, Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, G-ai vos iksu- 
dėjimą, ir telp viaolda* xk audė ji 
( tik ne ronan ).
Tūkstančiai žmogių yra iiaigyci 
milijonai dar nežino api 
Deksnio Galinda Moctin 
verta aukso, kiek ji pa1 
lig naudo* gydymo.
Kaina 75 centai, S1.S<

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
yaL 9 iki 11 ryte. 1 Iki 3 po plet. 

7 iki 9 vak.
889 Broadway, So. Bostoa.

Teb So. Boston 2831.

y

TeL So. Boston 270

klasėj ntarninkais
AsmeniJkos
iki Ii) vakaro. ?

!
 Ofiso-Tel, Res. g
University SS3! I’r<>spe<-r

. D. A. ZALETSKAS
. £

E
inorius ir Balsamuotojas g 
Cambridge St., Cambridge | 
■■■■■■MKOZim

■- i
GEO. W. GALVTN, M. D.

Garsus reninu’<> v■’ <ij:.s
180 Huntington Avė., Boston

TeL So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTU

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway; South Sosto*.

Ofiso valandas:
nno 9 Iki 12:0O ryte L? nno 1:3C 
iki 5 ir nno 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas rabato* ■rc.cfl.n5.
ir nedčblieniais. taip-:;:

JUOZAS M. VERVEČKA
LIETUVIS ADVOKATAS

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 09-ĮS

BROOKTON, MASS.:
084 No. Main Street

Tel. Bmckton 7180
RESTDENC7JOS Tel. S. B. 242f)-AV

DAKTARAS J. LANDŽIUS

Galima susikalbėti Ir lietuviikai 
oriso faultogs : Rytais iki 9

Po pietų t>uo t—I 
Vakarais nuo6—0 

5S6 E. Broadvay, So. Boston

ta METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS—

1 899a W. Eroadway, So. Boston
BALANDOS: Nno 9 r. iki 7 v. yak

lOSTON'O DRAUGIjy
VALDYBŲ ADRESAI

šV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI.
'Irinminkiis — M. Zobn.

539 E. Seventh St., So. Boston, Mas* 
Telephone South Boston U516—J.

— J. I’etrauskas,
250 Goto St. So. Boston, Mass.

'ror. Itoš:i:::nk:is — L’. Tamošiūnas, 
IU1 \V. 7-:i: St.. So. Boston, JlaSS.

•’iu. Rast tonikas — M. šeikis.
40 Marine Road. So. Boston, MaM, 

— A. N'atidžinnas,
885 E. Broartsvay, So. Boston, Mass, 

-ve.rkdarve — T. Zr.’kls.
7 Wlnfield St, So. Boston, Masa.

i;;!ko susi rinkimus kas tro- 
čią nedėtoienj kiekvieno mgnęgjo, 2^4 
valandą po pletę, rmrangos 
E. Seventh St. So. W»ton, SfaAs.

JR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS SVČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

’irm. — Z. ZiČkienfe.
■r s-.. So. B‘>s:on. Mass.

• •-; r r:::. — A. -i:: :>ušon ieuė.
1426 Columbia Rd.. So. Boston, MaM, 

’ro-. Rašt. — O. SiaurienS.
443 E. 7-th St.. So. Boston, Maat, 

R::š'. -- Keys.
115 G Street. So. Boston, Mana,

5 05 6-th St.. So. Boston. Man, 
:-kd;:rv — C). Mlzglrdieiie,

164 6-th St., So. Boston, Mas* 
mvgi.'cs reikalais krelpkltfo visados Į 
protokolų raštininkę. Drąlgija talKo 
savo suslrliihfcnus kits 
ka tatekvieco m^neslp 7 
parapijos eat/Ss) ant 
vės. South Boston. Mass.

gafr

5V. KAZIMHEO B. K. DK-JOf 
VALDYBAS ANTKA1AI 

riTBilnlDkan — J. TJtroAa,
225 L Street. So. Boston, Maaa.

Vlce-plrm. — J. GmbtoMkas,
157 M Street, So. Boston. Maa* 

Prot. Raitininkas — A. JanjuŠonla,
1426 Columbla Rd., S. Eostoh. Mafl 

Ftnln«n? RaSfftitakas — K KMlra,
8 Hatch Street. So. Boston, Ma* 

Iždininke — U 6vagiQa,
111 Bownc F t., 8a BMrm. Ha* 

Tvarkdary? — P. Lančka,
395 E. Elfth St., 8a Boat* Ma* 

/ Draugijos kreipKlta vi**
dos J protokoh raitintoJR?-

Dranglja rafp soMrnrajai laiko 2-* 
nedėldien] kfetviaco l-tp< v*
po pletij parapija*! aalĄJa 4h2 Savaet*

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V Zalieekaa,

514 E. Broadway, So, Boiton, Ma* 
VICE-PIRM. — Povilai Roką.

95 C Street So. Boston, Ma* 
PROT. RAST. — Antanas MaaaJmM*

450 E. Seventh St. So. Bosfaa, Mg* 
FIN. RAP.T. — Juozapas Vlnkevfa*

906. E. Broadway, So. Boaton. Ma* 
KARTERIUS — Andr. Zallectas,

611 E. Fifth St. So. Boston, Ma* 
MARŠALKA—Kazimierai MJkalllonia,

906 E. Broadvay. 80. Boston, Ma* 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko * 

vo atnešintos susirinkimus kM pln* 
nedšdlenj kiekvieno mčneato, po nt*^ 
694 Wąshlngton S t, Boston, Ma*, 
1:30 ml. po pietų. Ateidami ant 
rinklaso atsiveskite su savim daagt* 
nauji) nario prte mušt) dmcUM 
n*rtL *

(SEYMOUR)MUŠEIKOS

Birželio 25 d. pas Julių Na- 
krošą Kanižiškiu km.. Panevė- 
v. c-iv^ • r> -• •* i -JCi UCIUICIŲ.-
zio valse., apie 8 v. ryto atėjo is i visai tuščias daiktas tokiam žino
to paties kaimo Jonas ir Mikas i gni. Mūsų žolės yra kas kita. Su- 
Nakrošai ir. surišę Juliu ya. peikė sveikatą tūkstančiams, su- 
, „ . v_ .. . ‘ _ - , teiks ir Jums. Pataiso nesveikuskrosą, primuse jį ir atėmė 8o lt. , i<]urinSi prašalina strėnų skaus 
Jonas ir Mikas Nakrošai sulai-p-ą, kosulį, dusuli, patrūkimą, 
kyti — jiedu paaiškino, kad į: Uansmns po krntįnH nprvū sut?? 
i , , .. .. . < imns, i” +t. Atsiusk 10c.. <zausi1buvo atėję atsiimti savo revol-1. isok-ų ir kr,vgIJ kataiio^. 
veno, kurį is ju buvo pavogęs ZUKAITIS
•Julius Nakrošas. 25 Gillet Rd., Spencerport, N. Y.

LIETUVIS GYDYTOJAS i 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kron iSkas užsls^nė- ; 
josiąs ilgas vyru, moterį; ir vaikų, ij 
pacal vėliausius metodus, kjfp tai : i; 
ultra-rioletinlais spinduliais, iovart?; 
žiburiu, thermo therepa. Ir kitais ■ 
elektro meti i kaltukais budais. K^za- i 
minuoju kraują, šlapumą, ir splau- i 

:rau- ,1 
su- |l

.Inlns snvo laboratorijoje. Nut 
kiu N-Ray paveikslus. Tpiual 
teikiu patarimus laiškeis.

Ofiso valandos
nuo, 9 ryte iki 9 vakare

Residencljos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-\V

S. BARUSEVIČIUS
LletavllkM OraborlM. bilMtnuoto- 
>g, Re*l E«tate Ir Public Notara* 

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Reutdencija 838 Doreheirter Avenue 
Dorrbmter, ICaaa.

Vidsodis
18. VII.

r. S. Aukas siųsti Onai Tvaš- 
kienei, 503 E. 5-th St., arba tie
siog Lietuvon, klebono vardu.

REIKALINGAS DUONKEPIS 
kuris galt atsakančiai atlikti tą dar
bą. Malonėkite kreiptis Šiuo antraAu: 
16 Šhavrmut St, Providence. R. I.

381 WEST BROADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas---------------------- S. B. 4(W

ATIDARYMAS NAUJOS 
BUČKRN1S 

pėtnyčioje rugpjūčio 14 d., 
1925, 7 v. ryte ant kampo 
Fourth ir D Sts., po innn. 307*.' 
Visus lietuvius kviečiame atsi
lankyti, nes* turėsime gero ta- 
voro ir už prieinamą kainą. 
Prašome atsilankyt persitik- 
rint. svapnąAvg

Al JONAS MIŠEIKIS pa ieškau wvo 
buvusių gerų draugų, Leono V ASAUS
KO Ir jono DEMKAUS. Abu buvę var
goninkas lietuvių iv. Katimlero pnrnp. 
New Havan, Con.- Meldfin atsiliepti’ 
lino antraiu; JONAS MIŠEIKIS, 283 
St John St, Nrsr HavaivCt- . (H,-20)

PERSIKELS Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteiki* geriantį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS: 
820 1/ 6-th SL, So. Bortą, Matt. Tel. 8. B. 018S-W.




