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Fordas orŠneka apie kasyklų su
valstybinimą pramo

B;

INKAI VIEN YK1TE8! TAOIENI
a

INKŲ KOOPERATYVAS SĄJUNGOS ORGANAS

BU£ BĖDOS, JEI STREIKAS ULTIMATUMAS S*?REIKI- 
UŽSITŲS

Angliakasių streikas pra
sidėjo ir tai yra 100% strei-f 
kfts.
tas išrodo, kaip šventėje. | darbą per 24 .valanda. 
Parkai ir pasilinksminimo i pie tai 
vietos pilnos žmonių. I

Angliakasių unija buvo istralijoj streikuojantiems 
paskyrusi komisiją išdirbti Ijūreiviams. Kompanijos pa- 
kasyklų suvalstybinimo pie-'skelbė, kad jokių derybų su 

streikininkais neves. Tas 
streikas esąs nelegališkas ir 
jis kilęs tik dėl susiprovoji- 
mo dviejų unijų.

Didžiulis laivas Majestic 
turis išplaukti iš Southamp- ĮColien patraukė teisman Dr. 
tono turi ergelių su savo jū-lHany Sampson. Skundikas 
reiviais. Pasažieriai, kurių i sako, kad daktaras bešposau- 
yra 2,300, veik visi ameriko- J damas vieną sykį smarkiai 
nai. nusiminę dėl galimo su-{.patraukė už jo ūso, o kitu sy- 
sitrukdymo Majestic’o jū-, kili deganti briežiuką priki- 
reiviams sustreikavus. {šo.

NINKAMS
Anglijos laivų kompanijos 

paskelbė, kad streikuojan- 
Angliakasyklų distrik-1tieji jūreiviai turi grįžti i 

A- 
ipie tai prąnešė Anglijoj 
‘esantiems jūreiviams ir AP

na. Komisija pripažino, 
kad valdžia paimdama ka
syklas Į savo rankas kompa
nijoms turėtų išmokėti $4,- 
500,000.000. Yra išdirbtas 
pilnas suvalstybinimo pie
nas. bot kol kas jis valdžiai 
dar neįteiktas.

Kompanijos paskelbė, kiek 
anglių vra iškasta. Pasiro
do, kad nuo bal. 1 d. kietųjų 
anglių iškasta 30.000.000 ro
mi. Tų anglių užteksią iki 
vidurio sausio mėnesio.

Angliakasių unijos virši
ninkai sako, kad dar reikėtų 
60,000,000 tonų anglių kad 
užtekti] šiems metams. To
dėl angliakasiai sako, kad 
jei streikas užsitęs keturis 
mėnesius, tai apsireikš an
glių stoka ir kartu prasidės 
žmonių kentėjimai dėl tos 
stokos.

Kasykloms laikyti tvar
koje pasamdyta 8.000 darbi
ninkų. Jie asesyti ira po 
$10 mėnesvjp streikininkų 
reikalams. Taigi per mėne
si iŠ. dirbančių darbininkų 
susidarys streiko reikalams 
$80.000'.

DIRBA NAUJĄ DARBĄ
San Antouio, Tex. — Iš 

Detroito atvyko čion Henry 
Ford ir apsivilkęs pverallsus 
stojo naujau darban. Jis 
čia steigia paštinių orlaivių 
stoti. Iš to miesto orlaivių 
linijos šakosis į visas puses. 
Tam dalvkui Fordas pasky
rė $10,000,000.

Ford dabar labai užsiinte
resavo orlaiviais ir automo
bilius pastatė antroj vietoj.

MAŠINŲ
Į New Yprką atvyko Ber- 

latoski, viepi Rusijos 
banko direktorius ir audimi- 
nio sindi > direktorius. 
Jis atvyko (Amerikon užsa
kyti čia a iminių mašinų. 
Tos rūšies Jmašinas jis ap
žiūrėjo Sodieti joj ir Angli
joj. Dabjhl apžiūrės Ameri- 
ke. Kurioj ir kur jam išro- 
dys geriausios^ ten duos už
sakymus.

“HALLO!” NUO PACIFIKO
Skubu “Darbininko" skai

tytojams pranešti su links
ma žinia apie savo išsimau
dymą Pacifiko vandenyne. 
Haūdytojais to Įvykio buvo 
K. Pakštas su žmona, F. Za
leckis iš Bostono ir K. Levi- 
šauskas iš Los Angeles.

Sveikinu širdingai visus 
pažįstamus ir nepažįstamus 
nuo Pacifiko krantų!

Jūsų A. Vanagaitis 
California-Meksika.

POTVINYS
Panevėžys. Rugpjūčio 6 d. 

apie ipetus vanduo pakilo auk
ščiausia — ir pavasariais tokio 
didelio vandens neesti. Apie 
pavakarę vanduo ėmė slūgti ir 
už jioros dienų Nevėžis vėl Įėjo 
Į krantus. Nuostolių padaryta 
daug. Kam nunešė šieną, ru
gius, kitiems apsėmė visus lau
kus.

be i tiltą, bet į paguldytą 
ir labai prašosi atostog^j-^į^ 
valsčiaus valdyba (SubaČMHi^g 
tame reikale nieko" n-edaį^jfe 
tokiu būdu apylinkės žmonėmsl 
ir arkliams vargas reikia v$Jį^| 
ti. 
ko 
.ui

Į TEISMĄ DĖL ŪSŲ.
Birngor, Me. Hyman

ORLAIV PER PAČI- '

DEL STREIKO NEIŠEINA 
LAIVAI

Australijoj, Melburno uo
ste, negali išplaukti 33 laivai 
dėl jūreivių streiko. Ant jų 
prekių priliuoduota už 
£600.000.

Kolegija merginoms
NAUJA KATALIKIŠKA 

KOLEGIJA
Xeu' Haven, Ct.—Nuo šio

rudens atsidarys pirmutinė

ŽINIOS NUO MARSO
G. H. Ilamilton, Anglijos 

astronomas ir pro f. Trinky 
Colbge’o sako, kad as-

Suv. V aisti jose katalikiška tronomai turį Įrodymų, kad
iŽAlnhn iri n'i k nlfi i r .* ‘1J__

Iš San aneiseo lėkė du 
Amerikos vyno orlaiviai Į 
Honolulu, ki rs yra Pacifike 
ant Ha vajui salų. Nei vie
nam orlaiviai kelionė nepa
vyko. AbūĮturėjo nusileis
ti vandenynam • Vienas or
laivis tapo p įimtas ant laivo, 
o kitas pasu k paskučiausių 
žinių dar" bangi] teliedaužo- 
mas. Ant jfi buvo šeši lakū
nai.

Trečias oflaivis išlėkė iš 
San Francis^p teipgi Į Hono
lulu. Lakintai nei kiek ne- 
nupuolė dva<oje dėl pirmų
jų nepasiseki

MOKYTAS VALKATA 
KALĖJIMAN

Dr. John J. MacMahon. 79 
m. amžiaus, buvęs sėkmin
gas Bostono daktaras, baigęs 
garsųjį Harvardo universi
tetą, dabar atsidūrė kalėji- 
man už valkatystę. Jis ir jo 
duktė tapo kartu areštuoti ir 
uždaryti Charles St. kalėji- 
man už rendų nemokėjimą. 
Kalėjimo viršininkai sako, 
kad tai nepaprasčiausi šio 
kalėjimo istorijoj kaliniai. 
Daktaras Iš -jaunatvės buvo

KELIŲ REIKALU
Vadoklių valsčius. Už ke

lių netaisymą arba blogą taisy
mą'"nubausti šie gyventojai: 
Petroniškiu vienk. — Varnas 
Juozas G0 lt.: Poežerio vienk 
— Jablonškas Pranas 40 lt.. 
Zatuniškio vienk. — Kecioris 
Petras 15 lt. Ahincių vienk.— 
Pikauskas Kazys 20 lt.. Lau
rinčikas Kazys 15 lt.. Petruniš- 
kiu seniūnija visa bendrai 60 
lt., Sainbališkių km. — Meška 
Mikas 20 lt. Viso nubausta ant 
230 lt.

GRYBAI
Šiemet miškuose visai nėra 

grybų. Nors paskutiniu laiku 
ir patyjo. bet grybai neauga. 
Seni žmonės sako, jei grybai 
neauga — tai geri metai.

Pagiegala, Piniavos vabč

Kai kurie nen 
kad būtą ImVę 

•mliržėli potvinič 
gal tuomet

greičiau naujo tilt 
m'žinia kada kas 1 
gerokai paguldė vasa 
jau pradėjo pjauti.

oramosT^^I 
labai
būtų 
ulaukttgįieSl 
dabaę^ 

. Lif|g| 
■o ją,

RugiaitB^

XX:

tus. liko tikuti .•tanib/esnijj^Š' S 
ūkininku ir tai nedaug.
mo kartoti negalima — arkĮMĮj^ 
klimpsta. Tokiu lietą ir
nią vasaros metu musu apyligį^ 
kėje ir senesni žmonės šaitožr ^ 
nepanieną. ę-..‘

BYTĖS UŽGYLĖ
Vilka viskis. L i e pos 2 L > • dl

veterinar. gyd. vuošvė p. 
vičienė nubudusi anksti 
pie 5 v. sumanė apravėti 
avilius žoles. Visiems yra^ŽTLįg 
noma. kad bitė,s arti savo bjjž-^ 
to nieko nepakenčia. Čia,.^

APSIRIKO
Pliiladelphia, Pa. — Vie

nas žmogus per klaidą inėjo 
Į hotelį, kur yra apsistojęs 
angliakasių unijos preziden
tas Levis. Tas žmogus ma
nė. kad tai angliakasių 
kompanijų koks viršininkas. 
Žmogus angliakasių prezi
dento paprašė darbo ir ėmė 
sakyti, kad jis esąs profesi- 
jonalis streiklaužys ir kad 
jis turįs streiklaužystes liū- 
dymą. Girdi, kai dabar ang- 
liakasiai-unijistai išėjo strei- 
kan, tai jis gatavas esąs 
streiklaužiautn Žinoma. 
Levis iš to žmogaus nustebo

kol ogu ja merginoms. .
gija vatlinsis Albertus Mag
nus College. Ji pradės veik
ti rugsėjo 24 d.
imta bus tik apie 60 moki-, ateina.laikas, kada jis virs Į. 
nių, nes vieta dar neprireng- .pūstynę. Per tam tikrą me
ta. Kolegiją Įsteigė seserys Į skaičių ir žemė prie to sto- 
dominikonės. . _ , vioprieisianti.

Kolegijai vieta y ta vieno : ___________
turtini,Ąpnikfe ™>™i su'
lt) akrciu žemes. T_. . ... .

I ■mainos C.entrfihms Ko-'
Tojo kolegijoje mokvto-Į mintas nutarė paskirti 300.- 

jaus keletas žyniię garbaus 1006nkm-iii žemės Kcrsono 
A alo universiteto pro! ('šorių, gn hm i joj žvdams. noriu 
Kolegijai programą pagami- tiems ūkininkauti.- Ant sa- 
no profesorius E. Hersey kyta> žemės tikisi, apgyven- 
Sneath. Yale universiteto d irti 7.000 žydip šeimynų, 
teologijos skyriaus narys. Toje g-ubernijoj greitą pa-

Kolegijai plečiantis bus vasari žydams bi^Vo paskir- 
pastatyta daugiau naujų na- ta 90.000 akerių ii? ten apsi- 
mų. gyrerm iš viso 130.000 žvdn.

Kole- i ant planetos Marso civiliza- 
Įcyajau yra 90,000 metų am- 
, žians. Dabar Marsas arti- 

Siemet pri- |liasį prįe savo galo tai yra

FEDERACIJOS KONGRESO SIŲSTAM JUNGTINIŲ VALS 
TYBIŲ PREZIDENTUI COOLIDGE PASVEIKINIMUI, 

ŠTAI KOKS GAUTAS ATSAKYMAS

' nfiokšlUs"it iinive'rsitetą bai- Ties Pagiegalos kainui i'Leve-
gė 21 m. amžinas. Jis buvo nes upę Įteką Pietupio upelis.

'.} Prie Įtakos to upelio ant Le 
įkurs Australijoj iš motinos venės kranto yra istorinė vieta, 
puses esą dukterei užrašyta 
dideli turtai, bet dayar taip 
nubiednėję, kad neturi iš ko 
nuvažiouti Anglijon ir išsi
reikalauti palikimą.

Vokietijoj Leipcigo mies- vedęs vieiio anglo dukterį, 
te prasidėjo rudeninis ker
mošius. Pavasarinį to miek- ■ 
to kermošių aplankė 180,000 ' 
žmonių.’ Dabar nesitikima 
tiek žmonių;: .bet biznio būsią 
daug padaryta.

Čia yra šimtametis ąžuolą.-, 
nors perpus nudegęs, bet ža
liuoja. Seni žmonės pasakoja.

Nelaimes
PRIGĖRĖ 12 PRANCŪZŲ
Nedideliame laive iš Fran- 

cijos miesto Perpignan buvo 
išplaukę jūron 13 francūzų. 
Laivas apsivožė ir 12 fran
cūzų paskendo, o 1 išsigelbė
jo

ŠILTINĖS AIRIJOJ *
Airijoj ėmė platintis šilti

nės. Del tos priežasties A- 
merikos. konsulas Dubline 
paskelbė, kad dėl ištikusiu 
šiltinių sulaiko davimą vizų 
£ Ameriką važiuoti.

kurio dabar nei ženklo nebėra.
Prieš karą apylinkės gyven- 

tojai kasinėjo tą vietą. Beka
sinėjant surado keletą senovė- 
pinigų ir šiaip smulkių daiktų. 
Be to dar rasta žmonių kaulų 
ir supuvusių karsto lentų. Vi
sas iškasenas pasiuntė i Vil
niaus muziejų.

mano apie streiklaužystę. 
Nežinomas žmogus tuoj sn- 
parto. kad ne atatihkamon 
vieton pataikė ir tuoj dūmė 
lauk. ’

Th'e White Honse. Washington
Lyran. Mass.. Augusi 17. 1925. 

My dear Mr. Krusiskas:
The President was greatly plėased to receive the tel- 

egram tvhich you sedf to him inbehalf of the Lithnanian
Roman Catholic Federation of America, pledging good ( 
\vishes and lovai support to thelavrs and constitution of i 
the United States. IT_ ------- ---------- 1 & ‘ *

NUSKENDO LAIVAS SU 
KAREIVIAIS

Iš Fezo. Moroko sostinės, 
pranešama, kad Ispanijos 
transprotinis laivas Espana 
No. 5 tapo nuskandytas. Tas 
laivas vežė kariuomenę iš Is
panijos! i Moroką kovai su ri- j 
fais. I

DEL LYTAUS STOKOS
Veik visose Suv. Valstijo

se tęsiasi kaitros ir veik vi
sur stoką lytaus. Daugelis 
dirbtuvių, kurios jėgą gau
na iš bėgančio vandens turi 
sustoti dėl upių nusekime.

Karsakiškis, Piniavos vals. 
Karsakiškis visai mažas mies
telis. tai ir viešos degtinė? par
duotuvės nėra. Bet slaptai 
kiek nori gab gauti, šeštadie
nio ir sekmadienio vakarais 
isiyėrę kelia triukšmą. Viena 
sekmadieni taip gėrė, kad ka: 
kurie. cid;inu namo, sustabdo. 
Atbudę pasijuto esą basi.

PRITRŪKO ŽEMLAPIŲ
Hazleton, Pa. — Vietos 

* Motor Club skelbia, kad per 
pastarąsias 10 dienų žemla- 
pių, rodyčių automobilių 
kelius parduota daugiau, ne
gu per ištįsus šiuos metus. 
Angliakasiai- matydami kad 

J streikas įvyks išanksto ren
gėsi prie pasivažinėjimų au
tomobiliais. Daugelis ąnglia- 

z kasių tuiifsavo automobilius 
ir streiko metu vieni važinė
sis dėl good time ’o, o kiti va
žiuos biznio bei darbo ieško
jimo reikalais.

NAUJA KARO AUKA | 
i Francijoj ties A...h

He ašks meto send assurance of his miestu farmreis Jpon Rov 
great appreciation and his heartygood vishes to the mem- ka]ė kuolą žemėn, kad pririš
tiems of the Federation. ti-prie jo karvę.’ Netikėtai

sekė ekspliozija ir farmerys 
i šmotus tapo sudraskytas. 
Pasirodė, kad toje vietoje 
nuo karo laikų užsiliko neiš- 
ekspliodavus bomba. Dabar 
kuolo paliesta sprogo ir pa
darė savo darbą. Ta bomba 
buvo iš vokiškos armotos.

'ners of the Federation.

Most sincerelv ronrs.

Everatf Sanders
Secretarv to the Preident »

Mr. K. K rusinsiąs, care of the Lithuanian Roman Į 
Catholic Federation of America, Philadelphia. Pa.

Lietuviškai: /
Prezidentas yra labai patenkintas aplaikimu telegra

mos, kurią Tamstos siuntėt nuo Amerikos Lietuvių Ilomos. 
Katalikų Federacijos, su gerais linkėjimais ir pasižadėji
mu ištikimai remti visus Įstatymus ir Jungtinių Valstvbių 
konstituciją. Jis prašo manęs persiųsti Jo didelį džiaugs- vaite ir niekoJapie jį nesigir- 
mą ir širdingą linkėjimą Federacijos nariams.

PRAPUOLĖ 8UBMARINAS
Italijos krivvno maniebrų 

metu prapuolė vienas sub- 
marinas. Išėjb jau ištisa sa-

di.

PARŪPO SVEIKATA
Porto Rico salos Sveika- 1 

rtos Departmentas pradėjo i 
Įleisti Jaikra.štį sveikatos : 

Amiens’o klausimais. Rašoma apie : 
tai kiek ir kokios ligos yra 
išsiplatinusios. Nurodoma, 
kad nuo sifilio ten žmonių < 
miršta daugiau, negu nuo bi
le kurios kitos ligos. Vaikų 
mirtingumas didelis. Iš kas 
1,000 vaiki] per metus mirš
ta 128. Tyrinėjimai parodė, 
kad 75 mirštančių vaikų 
nuošimčiai . esą sifilitikai. 
Čia pinaši apie vaikus prieš 
pirmus jų amžiaus metus.

Kadangi sifilis yra leng
viau. kontrol i noti, negu džio
va, tai Porto Riko salos 
Sveikatos Departmentas sta
tosi sau užduotim pirmiau
sia kovoti prieš tą ligą.

V y

<bangi jos būta senos ir nelabai?-F 
[įvirtos, tai nevaliojo pabėgį!;? 
ir apsiginti. Burna, galvaI'ilĮ*| 
ranko- buvo gyliais siL«matfl^^| 
tos. nes turėjo apie 300 
smarkiai sutTnoTr apie J-v. -pkv 
p. tos pačios dienos mįrū. . ..

Visi nepasisekimai prgani- ||| 
zuotam. darbe, paeina nuo ne- 
veiklumo. . , . '"H

PRANEŠIMAS VISIEMS
Lietuvos Seimo Atstovo KiuaL' 

A. Šmulkščio Prakalbu Mar-, 
srutas .. 1

Viešintos. Rugpjūčio 4 d. j 
valsčiaus tarybos posėdyje nu- ' 
tarta padidinti š. m. pajamų-iš
laidų sąmatą ant 663 lt. sąryšy 
su kelių taisymu, už paimtą, 
žvyrą kelią taisymui atlyginti 
savininkams sulig nustatytos 
taksos ir keletas beturčių pa- 
liuosuota nuo mokesnio už gy
dymąsi apskr. savivalei. ligoni-

Didi. gerb. aukštasai svetys, 
kun. A. Šmulkštys, krikščionių. į 
demokratų lyderis, aplankęs" 
Cliicago ir Michigano lietuviu 
kolonijas, grįžta į rytus ir aph' 
lankys šias lietuvių kolOTtij&ši

Rūgs. 13, Pittston, Pa.
’’ 15, Scranton, Pa.
” 16, Wilkes Barre, Pa.
’ ’ 18, Rochester, N. YL
” 20, Amsterdam. N.^Y«
’’ 22, So. Boston, MaMrr
" 25, Worcester, MasšN 
’’ 27, Hartford, Coną^- 
’ ’ 28, Waterbury, Contt.
” 30, Baltimore, McL

nėj

Surdegis. 4 ir 5 d. rugpjū
čio betai padarė, kaip kitur, 
taip ir pas mus danę nuosto
lių. Patvinę upeliai pr net ta
vai išnešė daug, tiltų, užliejo 
pievas ir slėnesnius laukus ir 
nunešė kai kam nemažai šieno. 
Susisiekimas kelias drenas bu
vo labai keblus — dabar kiek 
pagerėjo. Ypač suriktfs susi
siekimas su Surdegio #elž. sto
timi per Vošokos tiltai Tasai 
tiltas nuo seniau? panašus ne.

DR. K. PAKŠTO PASKUTI 
NĖS PRAKALBOS:

Di*. K. Pakštas išplauks 
tttvon spaliu 10 d. Daba 
grįsta iš Tolimųjų VakM, 
sakys paskutines prakalbdui?^ 
merikoje, kurios* ftUmatoflW

Chicago j ruginį* 20 d. ^ 
Clevelande rt&AJO 22 .< 
Pittsbnrge rfcgsėjo 24 d > ;. 
^hiladelphijoj rūgs, 2ĖĮa 
MassachusetU7 \spaHu < ’ 

diioje. rp utį.
‘Rodys daug įčtafedę pati 

lųii gavo kelforiftu fckatii 
raftrik* Dėlttiu 
šdma krriptt* 3

Ohicafo, DL
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MANDR A PYPKIAI
Europos valstybės ėmė galvoti apie karo skolų atmo- ' 

iejimą Amerikai. Tūloms valstybėms tą klausymą likvi- 
Hlivuš, beliko ir Prancūzijai eiti prie-susitarimo. Tai-gi, 
l^pTat>c-nzai ir pradėjo žygius tuo reikalu. Tik pirmiau nei 
Įsįasiekti Washingtoną. prancūzų finansų ministeris užsu-

i Londoną ir ten su anglų finansų ministeriu maloniai! 
-^Įiraieido kelias dienas. Kalbėta daug ir labai rimtai. Gal- 

kaip'sudaryt i tokias apystovas?-kad Dėdę Šamą ap- 
^g-gąriis ir jam skolas neatmokėjus.

Anglu ir prancūzu finansų ministeriai pamiršo visas 
•itnesantaikas ir nesutarimus ir surado bendrus reikalus. 
;;||| Prancūzijos skola Anglijai siekia daugiau kai tris bilionus 
f 'dcdėrių. Anglijosfinansų ministeris pasiūlė Francijoš fi- 

tiansų mnisteriui nuo skolos sumos mokėti po du nuošimčiu 
per 62 metu, nuo 1930 metų pradedant. Kai tie 62 metai 

.^praeis, tai skolaDms laikoma atmokėta.

Tuč> būdu Anglija dovanoja pusę skolos Prancūzijai. 
■W. Prancūzija, gal. ir nesitikėjo tokių didelių dovanų, kokias 
Igl jai padarė an^lii iždas. IŠ kur-gi tas Anglijos nuoširdu- 
| mas Prancūzijai 1 O gal anglai labai myli Prancūzus ir 
| gailėdamiesi jų suninkančio franko nori ju<»s sušelpti ?. .

Čia nei nuoširdumas, nei meilė roles nelošia. Anglai 
labai gudrūs ir todėl jie žino ką daro. Tatai yra ne kas 

W kita, kai sukta ekonominė politika iš kurios patys anglai 
nori -padaryti geni bizni.

Prancūzii-anghi sutarimą." turi kokias nors rezervaci- 
jas ir jos veikiausiai atrodo taip: je-i tokiuo būdu pasisek- 
ty. apgauti Dėdę Santą ir nusukti jam kokiuos $60,000,000 

B'- į metus, tai anglai mielai sutiktų tą pelną pasidalyti šū 
& “prancūzais. Tad, snprantamsų.-kad prancūzų delegacija at- 

vykuši Į Washingtoną kaulys dėl >ko]ų sąlygai palengvini- 
pao. Labai galimas daiktas, kad tų derybų pagrindai! pran- 

||j cūzai pakis neseniai iškeptą prancūzų-aiiglų skolų mokėji 
mo sutarimą. Prancūzai kandy.' labai kukliai Įrodinėti 

gr amerikonams, kacLinglų nuolaidumas si ktinas ir ameriko- 
na m s, nes anglai patys būdami skolingi teikia tokias są- 

ft-j- lygas, kurių dėka Europos ekonominė padėtis tvarkoma 
H? ir j. taiką vedama. Suvienytoms A alstijonis sunku būtu 
W prieštarauti prieštokiims arg-iinu-iitus. už kuriuos ji pati 
fi.- kovoja. Jos ekonuininė padėtis ir rimmsinis perteklius ge- 

rajne stovyje, todėl mana lomi būtų reikalauti sunkesnių 
sąlygų nei kad anglai iŠ prancūzą pareikalavo. Prancū- 

ft/. zijos ir Suv. Vaisi.skobi sutvarkymas kiek keblesnis ir sun- 
kesnis už Beluijo< skolų sutvarkymą, nes pranciizu-anglų 

K XiOndone paruoštas i.' "trik.ui"” t. ’-eikal.ą gerokai supai- 
nioja, M’ashingtmas r.oi pakartas, nei paleistas. Jeigu, dagi leiskime, būtų reikalaujama iš prancūzų pilim skolų at- 

Ijr mokėjimo, tai tuomet prancūzai pakeltu skandalą ir dc- 
.rybos galėtų nutrūkti. <> jriųu prancūzams bus padarvta 

O' nuolaida, tai Washingronas turi būti pnsirimšęs prie eiles 
kit^.nuolaidumų. Tuomet Anųlijiu kuri jau susitarė sko- 

K:„ lų klausymu, pirmutinė reikalautu laikyti ir jai tokias sko- 
Iii mokėjimo salynas, kokios duodamos prancūzams. Ang 

||| liją pasekti] Bekija ir visos kitos Europos valstvK's. A- 
||t;'merika, norėdama patenkinti visas tautas. įs savo Euro 
^. pon įdėto paskolą pavydale kapitalo nieko nobeų-autn.

č </.- Europos tailtom.' būtų u»,i,«ni. nes skobi klausymą lik- 
ė'yMfi'vus pagerėtu i u ekonomine padėtis ir tuomet vėl ga- 
Įįima būtų galvoti apie visokius revnneins ir naujus karus.

tuomet zlmcrikos padėtis pasunkėtu, nes ir Amerikos- 
j •valdžia h iri skolos, kurią turėtų sumokėti patvs Amerikos 
: piliečiai. Kokiais būdais tą klausvmą išriš Washiiigiono fi- 
^nansistiĮ galvos, netrukus paaiškės. Prancuzų-anglų finai!- 

s sĮpis suokalbis jirieš Dėdes Šamo kišenių gali susilaukti no- 
flsip&sisekimo. Suv. A alst. finansų ministeris. nuo to laiko,

Jiš pradėjo teiinyninkanti prie Amerikos iždo, spėjo 
sutaupyti apie 3M niilioiių dolerių, todėl vargu bau pran- 

s nusiseki jį palenkti savo pusėn. Prancūzų skolų 
^gacijai žadąs pirmininkauti pats Prancūzijos finansų 

teris Caillauv, <> Amerikos komisijai fin. min^Mallųn'. 
Kreikia laukti, kad šios skolų derybos bus finansinių

• v -t T t • 1 •
i susirėmimu. Dęde Šamas savo iždą daboja kai

į akį. Tačiau Europa to neboja ir nori jo turtą suma- 
/ Paryžius su Londonu tikisi savo nusistatymus pra- 

bet nenori suprasti, kad sunkiausias darbas Ameri- 
ątrti, nes Amerikos aukso maišus sudėjo ne tokie 

apyįkiai, kaip Paryžiaus linksmus džentelmenai,
^taupūs ii'užgrūdyti finansistai.

]Uflnriraj^kiai tikrus mandrapypkius sueis.

į
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Lietuvą ir kalbėdamas apie 
Lietuvos-Lenkijos^ santykius, 
pranašauja lietuviams galą, 
nes lietuviai trukdą taikos į - 
vykdymą Europos vidury- 
savo užsispyrimu dėl Vil
niaus.

To straipsnio tonas ir ten
dencija nukreipta lenki] 
naudai, todėl nesiskaitoma 
su faktais, bet pasitenkina
ma sensacijomis. Matyt. 
Donai d Day ix§ lenkų gauna 
gerą atlyginimą, todėl jam 
prisisapnuoja Lietuvos žlu
gimas. Lietuvos konsulas 
Chicagoje p. P. Žadeikis į to
kias Donald Dav nesąmones, 
tame pačiame laikrašty, rug
pjūčio 26 d. davė atsakymą 
šio turinio:

“Jūsų korespondentas, p. 
Donald Day, rašydamas Lie
tuvos-Lenkijos ginču de'i 
Vilniaus, visą kaltę suverčia 
Lietuvai ir pranašauja galą, 
Lietuvos respublikai.
“Kadangi jau ne kartą bu

vo pastebėta pono Day nusi
statymas Lenkų naudai. ta; 
jo pranašavimas, kad ‘Lie
tuva veikiausia bus visai lik
viduota.’ priklauso tai fan
tazijų rūšiai, kaip kad pra

našavimai apie pasaulio pa
baigą.

“P. Day teciau teisingai 
pastebi, kad Amerika maža 
težino apie Lietuvių-Lenkų I 
ginčą, ir dėl tos priežasties 
reikia tik gailėtis, kad p.

faktus, teikia'ngjarnjitaotn 
faktu ir daro dagi sensacin
gu išvadą.

j jos suvereįiyb^ Vilniiu ir jpi 
7 teritorijai. Amerikos visuo

menė žino taipjau, kad Len
kija, pagalba taip vadina
mos neregu! arės generolo Že
ligovskio kariuomenės, pa
grobė ir užėmė Vilnių, nežiū
rint pasirašytos prieš tai su
tarties Suvalkuose, kad len
kai nepuls Vilniaus, kurs 
tuomet buvo lietuvių ranko
se.

" Kadangi lietuviai, rem
damies minėta sutartim, ne
nori atsižadėti savo teisių 
Vilniui, tai p. Day vadina 
juos ‘ nenuoramomis, kurie 
nenori taikiai gyventi.’ Ei
nant pono Day. logika, lenkai 
mat, kurie sulaužė sutartį ir 
pagrobė bei užėmė ne. jiems 
priklausančią teritoriją, esą 
.‘taikos darytojai.’ Čia pono 
Day n n ris t a tyma s tuo daly
ku yra v Lai aiškus.

“Lenkų propaganda va
duodamasis. p. Day toliau 
savo straipsny skelbia, kad 
tik ‘keli lietuviai gyvena 
Vilniuj.’ Matyt, kad p. Day 
[nežino, ar gal nenori pasa- 

. kyt, kad ne atėjūnai iš Var
šuvos. o patys to krašto gy
ventojai, lietuviai, 
didžiuoju .kunigaikščiu Ge
diminu, 
miestą ir padarė jį Lietuvos 

; isostme-i Didžįnma Vilniaus 
miesto i r. jo krašto gyvento
jų' [išskiriant nemažą skai- 

' čių žydų] etnografiškai yra 
lietuviai, ir iki šiai dienai 
laiko save lietuviais.

“Lenkai Vilniaus krašte 
yra atėjūnai, ir jų skaičius 
padidėjo tik generolui Želi
govskiui užėmus Vilnių. Jei- 

L gu daugelis .gyventojų kalba

su savo

pastate Vilniau?

pra- 
Pešta apie kun. A Šmulkščio, 
Lietuvos Seimo Atstovo, nepa
prastai įspūdingą prakalbu 
kuri įvyko rugpiūčio 28 d. Lie
tuvių Auditoriume Chicagoje. 
Šiuo žygiu patiekiame smul
kesnių žinių.

Skaitlinga publika

Nepaisant to, kad gerb. Ats
tovo prakalbos buvo surengtos 
šiokią dieną ir vasaros karščių 
metu, nežiūrint į tai, kad joms 
išgarsinti nebuvo užtektinai 
laiko, publikos atislankė tiek, 
kiek retai tenka matyti. Xe 
tik didžiulė Lietuvių Audito
rium salė buvo kimšte prikimš
ta, bet balkonas buvo prigrūs
tas klausytoji}. Daugeliui te
ko stovėti, nes sėdynių rritrū- 
ko. Publikos tarpe buvo ma
tytis daug ir laisVmanią

Šitoks skaitlingas publikos 
suplaukimas rodo, kaip mūsą 
tautiečiams rūpi Lietuvos Tė
vynės reikalai.

Prakalbų pradžia

Lygiai 8 vai.‘Prakalbų Re
gimo Komisijos pirm. B. Jakai
tis atiadrė susirinkimą ir pa
kvietė Dr. M. Bagdoną Chiea- 
gos Federacijos Apskričio vice- 
pirm. būti susirinkimo vedėju. 
Dr. M. Bagdonas pareiškęs 
džiuagsmo dėl taip skaitlingo 
publikos atsilankymo, pakvie-

.. _ ....
Šmulkštys plačiaitaušviėte gy
vais faktais musų tėvynes eko
nominį, finansinį,\kultūrinį ir 
pilietinį gyvenimą! Daug įdo
mių dalykų buvo gą-b. Atstovo 
papasakota ir apieįKlaipėdos 
kraštą. ■

Užbaigdamas, Aukštasai Sve
tys tarė porą žodžių imerikie- - 
čiams, jog visomis sgalėmis 
laikytus prieš ištautėpVpo ban
gas. Lietuviai Amerikoje ne
žus — sakė gerb. Atsfevąs — 
kol bus lietuviškos parapijos, 
lietuviškos mokyklos, lietuviš
kos organizacijos. Ypač dide
lės reikšmės turi armrikie- 
čiams mokyklos, ypatingai 
aukštosios. Jei amerikiečiai 
lietuviai turės išmokslintų va
dų. ištautėjimo pavojus nebus 
taip baisus.

Uerb.' Atstovas kalbėjo dau
giau kaip dvi valandas ir pu- - 
blikai nenusibodo jo klausyti. 
Ramiai ir tyliai: su dideliausia 
dėmesiu visi klausėsi iškalbin
gų gerb. kun. A. Šmulkščio žo
džių.

.£8

tė "Kanklių, urgio par. 
chorą s£vo gražiomis dainomis 
sukelti < atsilankiusiųjų tautie
čių širdyse patriotinį ūpą.
y “ Kanklių ” choras, p. J. Sau- 

riui .vadovaujant, pagiedojęs 
Suv. Valstijų ir Lietuvos him
nus, užtraukė be galo įspūdin
gų, dainą “Mes be Vilniaus ne
nurimsim!”, kuri publikos bu
vo entuziastingai priimta.

Susirinkimo pirmininkas Dr. 
Al. Bagdonas perstato publikai 
aukštąjį svečią iš Lietuvos, 
gerb. kun. Antaną Šmulkštį. 
Seimo Atstovą, Trumpais žo
džiais apibudina gerb. Atstovo 
asmenį, nurodo į jo didelį pa
sidarbavimą Tėvynės labui li
teratūros, visuomenės ir poli
tikos srityse, yppč paskutiniais 
metais, kuomet kun. A. Šmul
kštys iškilo.kaipo krikščionių 
demokratų lyderis.

Susirinkusieji karštais delnų 
plojimais sutinka Aukštąjį 
Svetį iš Lietuvos, kurs pasiro- jgje 
dė Auditorium estradoje. į

Paklausimai
Atstovo kalba ;

Į Einant susirinkimo vedėjo 
Gerb. kun. A. Šmulkštys nors ])r y Bagdono mlslat?ta 

j*’ tvarka, paklausimai buvo pu
blikos teikiami raštu. O tų pa- 

j klausimų buvo daug. Cliica- 
įgos sandariečių kuopa buvo į- 
, teikusi net visą knygą, pa
klausimais užpildytą.

(lerb. Atstovas ramiai ir 
i mandagiai atsakinėjo i paklau
simus. Publika jo atsakymais 
buvo pilnai patenkinta.

Užbaiga

Jau buvo 11 valanda, kai su- 
’ sirinkimo vedėjas paskelbė, 
i kad esant vėlybam laikui pra-

kalbėti, triukšmin-
1 gi aplodismentai pasigirdo sa-

ir neturi labai stipraus balso, 
visgi kalba labai aiškiai ir 
skambiai. Kiekvienas kad ir 
toliausiai stovįs salėje galėjo 
pilnai jo žodžius girdėti.

(lerb. Atstovas pradėjo savo 
kalbą nuo amerikiečių, atsilan
kiusių Lietuvoje, nusiskundi
mų. vaizdžiai nurodvdamas

t v . /
priežastis, dėl kurių tokie nu
siskundimai buvo keliami.

Toliau Gerb. Atstovas kalbė
jo apie Lietuvos padėtį užlie

tai tas dar nereiškia. kadjiejny.ri- Čia ypač plačiai buvo iš
yra lenkai [kaip kad airiai (dėstytas Vilniaus klausimas.
nėra britai!. įBuvo nurodyta, kas daroma kalbos baigiamos.

P Žadeikis ĮVilniui atvaduoti-ir džiaugesij Publika, p. Pociui pritariant 
kad amerikiečiai daug prisidp-Į piano, galingai pagiedojo Lie- 

Lietuvos Konsulas” da prie šio garbingo darbo. ‘tuvos himną. Prakalbi] vedė-

lenkiškai ir gudiškai [kaip 
kad airiai kalba angliškai],

I KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES 
\ DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS

SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE |
M
1 Laisvai išvertė Dzūkas Musteikėtis J. M. *

, (Tęsinys)'
ir visokį užpuolimai J ‘ Tu matei gal kuomet,
nors kenksmingus vabzdžius, kaip jie užpuola !klausti! Matau — ateina priešai mane kokis tai 
javus ar daržus, palieka, tik juodą žemę. Taip'žmogus, su žiurstuku pasirišęs, nešasi kirvį, ran- 

i: užmušdavo arba išvarydavo ;kos tepaluotos — ne tai stalius, nė darbininkas.
* ~ T _ “Pavelykit. sakau, paklausti, ar namie

Kur ponas viršininkas i"
— “Tai aš pats.” — Nenorėjau tikėti, bet j(*’os kalbos ir nežiūrėdavau s 

jis paėmė raštą iš manęs ir nuėjom pas jį į na
mus. Matau, kambariai poniški, kaip reikia, 
bet jis mane nusivedė į kokią tai dirbtuvę, ten 
atsisėdęs pradėjo skaityti mano raštą. Man pa
sidarė keista—kad toks aukštas valdininkas dir
ba tokioj paprastoj dirbtuvėlėj; apsitaisęs pa
prasčiausiais drabužiais! Kam jums, sakau, 
ponuli šito reikia-? Jūs-gi dirbat galva, ar gi 
jums to neužtenka. Kam gi jums paprasto kai
miečio darbu mažinti savo sveikatą f — “Visai 
priešingai, atsakė jis. Šis darbas mane palaiko 
pasauly. Kiekvieną dieną auš čia dirbu keletą 
valandų užtat esu sveikas ir nieks manęs neati
traukia iš namų-prie nereikalingų užsiėmimų.
Aš darbą myliu.

Mikas. Kaip tu seneli manai, ar kada mes 
susirinksim turtus dr ar tarnausiu gerai savo 
Tėvynei ?

*
Antanas, Dievo valia sūneli 1 Atsilikę mes, 

bet prie geros valios ir darbštumo pažengsim pir
myn. Nepražus Tėvynė ir mūs žmonės. Susi
lauks ir jie kuomet, pradės kviestis, Japs darb
štesniais ir išsimokys įvairių amatą. Ūkininkai 
pradės greiau įdirbti žemę pasistatys gerus tro
besius, prisiveis gerų gyvulių, nekurie imsis 
amatų, prekybos ir gal Dievas duos imsime vir
šų mes ne svetimtaučiai. Tiktai reikia prasyti 
Aukščiauiso pagelbos. ' Šitais sumanymais sune-

buvo vokietis. Atęjau aš į jo įstaigą, kurioje jis Ii aš pabai 
buvo viršininku ir manau sau pas ką čia pasi-! ’

žmones i vergiją, viską ėmė ką tiktai galėjo, ką: 
negalėjo paimti sudegino ir paliko tyrumą.
buvo kaimai ir miestai, ten po kryžiuočiu atsi-' 
lankvmui liko tiktai griuvėsiai. Kryžiuočiams 
atsitraukus — kurie buvo pasislėpę giriose grį
žo i tas tyrumas. Ir ką jie galėjo daryti ? Var
giai žmonės matė, kad neverta statyti geros pir
kios ir išleisti paskutini skatiką, nes menesiui 
ar pusei metu praėjus gali vri priešai atsilan
kyti, tai pasistatė menkas sau bakūžėles ir gy
vena. O mat. priešai kryžim/iai mūsą kraštą 
ne metus bet šimtus metu plėšė. Užtat mūsą 
'žmonės ir taip priprato gyventi tik šiandien, o 
ryt— kaip Dievas duos. Dėlto mūsą kaimietis 
ir šiandien nepaiso pirkia kaip reikia, kaip jo 
tėvas, kaip tėvo tėvas grime ir išaugo ankštoje 
grytelėje; pamylėjo ją kaip mes visi mylime sa
vo gimtinę, tegul ji bus negraži, nepatogi, bet 
lik sava ir tas paprotvs pas žmones užsilikęs nuo 
senovės. Mes. žiūrim j vokiečius, giriant ją tvar
ką : bet ir ją juk tai paprofyys paliktas seniu ir 
prosenių.. Kokiu būdu 1 Tokiu, kad mus skau
dė Įvairūs prieki, vokiečiai sėdėjo savo žemėje 
knožemiausial.'

Mikas. Bet man visgi ne aišku, kodėl nrū 
su žmonės nesistengia įvesti gerą tvarką i r netu
ri noro prie gero.

Antanas.- Mat, dar pas mus tas yra, kąęl 
dauguma gėdinasi dirbti, bet kokį darbą. Pas 
vokiečius to nėra jie kiekvieną darbą dirbti nesi- 
gėdina. Kartą buvo toks atsitikimas. Aš ture* 

-jau reikalą pas vieną aukštą valdininką, — jią

gsiu savo pasakojimus, apie tas ke
turias žoles, su kuriu pagelba sulaukiau žilos 
senatvės ir surinkau turtus. Augink sūneli ir tu 
tas žoles, tikrai tu sulauksi ilgai gyventi ir būsi 
turtingas.

i Mikas. Dabar aš jau ne toks kai]) buvau 
Iprieš pusę metui. Pirmiau man patikdavo tuš- 
’................... ’ ui kuo aš draugauju.
Pirmiau nelabai mėgdavau maldą ir bažnyčią: 
skaityti tapogi nelabai mėgdavau nors ir lankiau 
mokyklą. Bet tu. seneli, parodei man kitą ke
lią : juo aš eisiu ir iš tikro nesuklysiu.'

Antanas. Jeigu visi žmonės eitų šituo ki 
liu! Jeigu visi šviestus, skaitytu knygas ir su
prastu kas }ma gera ir bloga, kad jie visi mestu 
girtuoklystę ir tinginystę, bendromis jėgomis im
tą darbuotis, man lengviau būtų mirti!

Mikas. Aš manau, kad greit susipras, jeigu 
tik vergijos pančiai sprogs.

Antanas. Negreit žmones susipras! — Ir 
pradėjo senelis -melstis bendrai už visus žmones 
ašarodamas prašė Dievą, kad juos gelbėtų. Taip 
sūneli,''aš visuomet meldžiuosi už visus žmones 
ir kada nors Dievas užgirs mano maldą. Bet J 
baigsim savo kalbą. Laikas jau man atsilsėti, tu 
taipogi eik namo. Jeigu bus nors kada tau liuo- 
80 laiko, tai vėl ateik pas mane. — dar aš daug 
ką galėsiu pasakyti.

Mi^as. Aš seneli ne tiktai klausysiu tavo 
pasakojimą, bet viską užrašysiu atminčiai, kad 
ir kiti skaitytų, tegul vieni piktysis iš to, bet 
kiti pasimokys.

Tai netolimos- praeities Lietuvos gyvenom 
vaizdai. Dabar jau Lietuva laisva ir pats gyve* 
n i mas daug kame pakitėjo, patobulėjo.

(Galas)

A L L &.



BTM
“Vaito” r Lietuvos Res

publikai, Lietuvos Valdžiai ir 
Aukžtąjam JSvėč jui, kun. A. 
Šmulkščiui. Visi skirstėsi pa
tenkinti, reikšdami džiaugsmo, 
kad teko išgirsti tikraųįdomių 
ir svarbių dalykų iš Lietuvos 
dabarties gyvenimo.

KOPERACIJA į
L.....—.................... -I

KOOPERACIJA SVETUR

Suomijos vart. b-vių naujoji 
s-ga (Kulutusuuskuntien Kes- 
kuslitto) savo visūot. narių su
sirinkime birželio 29 ir 21 d., 
dalyvaujant 550 atstovų, tarp 
kitų klausimų pakeitė savo i- 
statų 5 §. kuri* dabar taip 
skamba: “Centr. Sąjunga san
tykiuose su politiniu ir tikybi
niu judėjimu pasilieka neitra- 
Ii ir nepriklausoma. ” Apribo
ta didesniųjų (turinčių dau
giau kaip 5.000 narių) kojrera- 
tyvu balsavimo teisė visuot. su
sirinkimuos, Priimta nutari
mas prie* pardavimą bargan. 
išskiriant statymo* medžiagą ir 
pardavimu* gilmėmis. Kaipo 
priemonė.* prieš bargavimą re
komenduota: propaganda, iš
rodanti bangavimo kenksi:.'.n- 
gumą. taupymo ir gyvybė* ap
sidraudimo propagand.a. Įsteig
ti fondą, kad palengvintų pa
tenkinti ypatingus narių reika
lavimu* ir paskatinti koperaty- 
vai prisidėti prie sodžiaus kre
dito koperatyvų. Reikalauta, 
kad gyvybės apdraudimo b-ve 
“liaiDa” pradėtų drausti dar
bininku* nuo nelaimingų atsi
tikimą. Naujosios sąjungos 
atskir
185.338. tuo

Amerikos Lietuvių R K. "Fe
deracijos Centro Valdyba savo 
susirinkime laikytame tuojaus 
po XV Federacijos Kongreso 

11925 m. Rugpiūeio 13 d., koop
tavo Centro Vaklybon Gerb. 
Kun. Joną Ambotą. Koopata- 
vus naują narį, valdyba parei
gomis pasiskirstė sekamai:

Dvasiškuoju Vadu: Kun. Jo
nas Ambota.s,53 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. •

Vice-pirmininku: Mokyt. J.u- 
zė Leonaitė, 48 Aetna Street. 
AVorcester, Mass.

Vice-pirmininku: Leonardas 
šimutis, 222 S. 9-th St., Brook-

Iždininku: Kun. Norbertas 
Pakalnis. 259' N. 5-tli Street, 
Brooklyn. N. Y.

Sekretorium: Kazys J. Kru- 
šinskas. 222 S. 9-th St.. Brook-

■ Juriskonsult'i: Adv. Balys F. 
Mastauskas, 2201 4V. 22-nd St., 
Cliicairo. III.

Bevizi jos Komisijos nariai: 
Kum II. Vaičiūnas. 4943 AV. 
l’iii 81.. Cicero. III.; Kun. J. 
A. Karalius. 320 Spruce Street. 
?\I i ners vii Iv, Pa.: Pranas Gu
da*. 2,66 BroadAvay. Boston 27.

pir-

narių sKaicius siekia 
tarpu senosios —

Norvegu

Mas*.

Pirmieji Darbai

XV Kongreso nutarimų 
miioju ir svarbiausiuoju
metų Fed. valdybos uždaviniu 
bu* šelpimas Am. lietuvių ka
talikų moksleivių. Bet. Fed. 
valdyba tiek tegalės mokslei
vius sušelpti, ant kiek Ameri
kos lietuviai katalikai, moks
leivių šelpimo darbą savo au
komis parems.

h

■n

r

Britu Koperacijos S-gos
'’i'i-inkin'.o birž

van.iant 2'^Mi .In’dgatų. priimta

kaipo Britų 
mn i-tori joj 

Iki Šiol Britu 
vartotoj') kopera t y va i taip pat 
turėjo ivuiaža ryšiu *11 ž.omčs 
ūkiu, m- patv<= apdirhinpjo 
70.000 manim -/"mos. o Anglų 
Didmi’nu B-vė kasmvt pirko i? 
žemė* ūkio konoratyvii prekių

DR-JOS (GMfflNN
nC, M. BrąngaraėtoĄ P. Baraus
kas, P. Makžtntia, D. Valaatiejfe- 

J. Šuliauskienė, E. Klunabie- 
nė, K. Leonienė, M. Jodzevičienė. 
Pe$l .06: Pr. Grmciunas, K. Kai-

Apart tplfių buvo ir di 
lonuttV . Nagi 
minusia gerb. kun. J. h 
sąkėprakalbėlę n 
Jokubaitę būti ‘ 
P-lė M. Jokubaitė kaip pa 
savo maloniais juokeliais 
nėjo iš dalyvaujančių kuomi Pm

* Broakz Ęavadrido orkestrą.
Apart veikale btivo įvairių mar- 

gdatynų. Pasižymėjo bh&ai Mon. 
či&aai. Jiedu prijuokino publikų. 
Gerb. kun. J. Ambotaa pradėjo 
programą prakalbėk. Taip-gi kal
bėjo p-lė M. Jokųbaitė, buvus pen
kios metdSH^ntro pirmininkė. Ji 
tavo kalboje, ragino vįas lietuvai
tes dėtis prie Sąjungos. P-lė M. 
Jokųbaitė yra jau nuo seniai pa
sižymėjus kalbėtoja ir jos kalba 
visiems patiko. Vakaro vedėju 
buvo gerb. kun. J. Ambotas.

Antras vakaras

vardu perstatė veikalą 
“Motino* Meilė.” Šis veikalą* 
perstato kaip dažnai vaikai už
miršta tėvų m*ilą ir paklysta nuo 
doros kalio. Susipratę grįžta pa* 
moliną ir ji juo* priglaudžiu kai
po geriausius vaikus. Autorius 
iio veikalo yra Jonas Tarvydas.

Lošėjai savo užduotis atliko ge
rai/ Ypatingai Motinos rolėje plė 
M. Labe&kiutė atliko artistiškai ir 
nevienam (ai) išspaudė ašaras. 
Taipgi labai gyvai vaidino jos se
sute Mortos rolėje. Abu sūnų 
Viktoras Labeckis ir Jurgis Me- 
ženis išpildė savo užudotis gerai, lėšų. #St*lai buvo apkrauti, įvai- fiftv-fifty, kad moterys turėtu -i 

• • * *Buvo ir silpnesnių, bet abelnai risis valgiais, ir jeigu aš čia juos lygias teises su

Kalbėjo p-nia S. SakaBŠM 
“Moterų Dirvos”'redaktorA 'j 
savo kalba sužavėjo visus..
gi kalbėjo p-nios Ona JankMfg

Nuo Naujų Metų teko buvoti 
veik visose Net^ Yorko apylinkė
je lietuvių parapijose. Kur tįk 
pasirodydavau su prakalbomis 
tikslu platinti spaudą visur sutik 
davau malonų gerb. klebonų pri- 
ėmimą'ir pritarimą, gi iš viengen
čių brolių ir seserų žymią paramą 
katal. spaudos. Vieni jų rašėsi į 
Šv. Kazim. Dr-jos įvairius narius, 
kiti savo gyniinėm užsakė po lai
kraštį “Vienybė” ar Žvaigždė,’ 
šv. Kaz, Dr-jos Kaune leidžiaimiš. 
Malonu ir gražu, kad Amerikos 
lietuviai nevien pinigais Šelpia sa 
vuosius Lietuvoje bet užsakydami 
saro giminėm knygų ir laikraščią 
kelia savo tautos apšvietą, dorą ir 
tautinį susipratimą. Gerai žino, 
ma, kad Lietuvoje žmonės mėgsti 
knygas ir laikraščius skaityti, be', 
iš kitos pusės velei yra žinoma, 
kad jie kartais ir turėdami iš ko 
nemėgsta pirkti jųjų. Tad ir atei
tyje broliai ir sesers neatsisakyki
te teikti savo gyminėm dovano 
mis knygų ir laikraščių. Šiuoni 
visiems katal. spaudos rėmėjam 
drauge .ir gerb. klebonams, ypai 
Elizabeth, N. J. klebonui kun. J. 
Simonaičiui ir C. Brooklyn. X. Y. 
idebonuLkun. A. Kodžiui, pas ku
riuos turėjau ilgesni apsistojinio 
laiką, reiškiu mano giliausios pa
dėkos žodį. Greta šio pranešu, 
kad nuo šios paskelbimo dieilo’, 
savo apsistojimo vietą pakeičiu se
kančiu antrašu: 41 Providenee St., 
Worcester, Mass. Todėl visų ge- 
radėjų. kurie norėtų įsirašyti į šr. 
Kazim. D-ją ir prisidėti prie kul
tūrinimo savą tųyynės, o ją švitri 
privalo kiekvienas lietuvis — už
sakant savo gyminėm po laikrašj, 
prašau kreiptis j mane aukščiau 
nurodytu antrašu, o aš maloniai j skausmas-po kratinei, nervų suge-i

Ii Kąstos, Pn- po 12.00: M. Son
gaila, A. Songailienė, K. Pereigis.

Didį ačiū išvardytiems spaudos 
rėmėjams.

Su gilia pagarba,
Kun. Stasys Pavilahis, 

Šv. Kazim. Dr-jos įgaliotinis Ame
rikoje, savo gyvenimo vietą iš 
Brooklyn, N. Y. pakeičiąs į 41 
Providenee St., Worcester, Mass.

li!., p-lės M. Sakalauskaite ii Bį^.3 
tono, M. Gurįnskaitė iš
III., pp. Antanąs F. Kneižys ISnl 
Bostono, Jonas Mončifinas viethdt kj 
Buvo susikirtimų, P-nia M.
eiūnienė savo kalboje reikalaTM 'i

Bugpiūčio 17 4., š. m. būva su
rengta vakarienė. Prie surengi
mo vakarienė* matyt vietos sąjun
ginės pridėjo nemažai darbo ir lygybės, kad visam? kame brižų

vyrais.Darbo žmogus pažangus tik 
tuomet, jei jis pikiai supranta 
savo padėtį.

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

DEKEirs NEW DOOOVEKY 
OiNTMU-rt.

Deksaia Otataunt Co«
S<9 MAIM *T. BOX 3*2 
HARTFORD, CORK. U. a. A.

DEL APRŪPINIMO

NAUJAS IŠRADIMAS
9 DEK3MO GAUNGA MOTOS

m IK UŽ 60 CENTUI
Atsiųsk j60c., «o gausi, ne' pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $15)00, 
jei jis sveikatos'neturėtų? Būtų 
viftii- tuščias daiktas tokiam žmo- 

1 gui. Mūsų žolėa yra kas kita. Su- 
I teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalins strėnų skaus- 

jmą. kosulį, dusulį, patrūkimą,

KŪDIKIU

• MOTINŲ IR JŲ •
KŪDIKIŲ*---------

dirbąs turėtų būti laipsniškai sunkina- 
,-jins. Didžiuma niotimgtik po šešių sa

vaičių tegali būti pilnai stiprios nžsllm- 
, ti darbu. Su Muo laiku pieno tekėji

mus pilnai nuristato.
Reikia vengti nuovargio nuo persidlr- 

binio, pasilsint laike darbų. Dažnai 
pagulint penkias minutes tats valanda. 
«lu<»s plotinai progos daugiau darbo at
likti negu kitaip, kad saugiau galėtų 
m likti. Kad gavus daugiau pasilsle, 
gerai yra motinai [>eiiėti vaikų atsilo
šus jirba -pusiau gulint Tas duos jai 
13 n r ’.’O minutų pasilsėjimo kas keletą 
vabimlų. Nei motina ne! kūdikio ne
turėtų užsnūsti pirm tfegu įieuė.hma* 
visai ĮMibaigtas.

STRAIPSNIS 135
Žindančios Motinos Turi Būti (pAkia 

Atsargios

žiinlymo laikotarpiu motina neturėtą 
persidirbti. Lžažnai motinos, kuries iš 
pradžių turi užtektinai pieno, randa, 
kad jis mažta kuomet jos sugrįžo prie 
namų darbo. Kitos motinos turi, sun
kiai dirbti žindymo laikotarpiu, bei.

Pasibovijimas
Kuri ners forma pasibovijimo. pasi- 

ilnksniininio arba pasismaginimo yra 
reikalinga kiekvienam. Per rąžiniugų 
motiną^ kuri būna stuloje nuolatos s»r- 
gėdnina savo kūdikį nedaro gerinusia 
dėl savo kūdiki-'. Buvimas ant oro n 
:magus pasibovijimas. kuris nenuvargi- 
na. bet palaiko motiną mi kūdikiu links- 
nrime upe. yra abiems labai naudingi.

. 1 vuntiti rupe-vio, pykčio. Ir stip
rių susijaudinimų, kadangi jie dakuo- 

. ;n iiien.-}. Motina turi pramokti save 
i sukontroliuoti Ir r.ureguliuoti savo gy- 
■venimą dėl gerovės savo kūdikio.

Saule Yra Didelis Gydytojas
Nesunkų* mankštinimai orė ir ant 

saulės. yijatingaJ ėjimas, reikalingi ge-

ral Biotmoi sveikatai ir jo* nervų 'J 
iuybei. Jei motina turi daug darbo 
atlikti stuboje. ji neturės daug ■*>** J 
pabivuikšOlojlĮuama. bet vlsąjl ji turfO. J3! 
nusistatyti praleisti tūlų dieno* oaų 3 
aut oro. Motinos, kurioms parista, "-gj 
smagus lėjmas, ras pasivaikitinėjitne . <4 
gerą mankStymų. Tik nereik nutarglk . J 
Daržų prižiurtjimas labai gera* jei M 
per\ irė. . -3

Stuboje irgi reikalinga šviežias orą* ‘j 
lygtai motinai, lygiai kūdikiui, tad $3 
galu, ir gyvenami kambariai turi bęti 
gerai išvėdinti. • ’

Jokiam kūdikiui nėra reikalo būti atJr
ka taip vadinamų kūdikystės ligų. Jei . s 
jo kūnas yra pirmos kieso* padėty, jla J 
Jau gamtos yra aprūpintas su rinkta- .4

1 Tik vada, kada jo kūną paėdė nedapesA ’ 
jinms jis lengvai ligų pogrieblaaiMk "’į 
Bet kiekvienas kūdikis gali pilnai at- ij 
sigauti Jei aprūpintas su tlnkirafli* 
sveikatos sąlygomis. Apsaugojus HxaS»- :'j 
tas yra geriausi.* sargas. Pridedant

■ Kul deni Eugle Pieną prie Jūsų kndlklO .jį 
; kasdieninio valgio, galėsite buti -dtafe— šį 
į kad jo kūnas gauna reikalaujamą Mrift į 
■sotumo. Jūsų kūdiki* turėtų gauti da 4 
I šaukštu Eagle Pieno kasdien-apart irt- ;- 

Jj vulgių. Atmiežk <111 Šaukštu Bagia : 
Pieno .-.u trimis ketvirtadaliais pjjode;
iio šalto vandens. Kiti vaikai tabfkn L; 
jį mėgsta su ginger ale. vatsių-sunko- ; 
mis, arba suplaktu kiaušiniu ir skan^- : 
kėniu. \ .' <?

Skaityk fiiLot gfrvipiniug iag 
tę ir patidčk ateičiai.

u

;<ur

PIANO LEKCIJOS
be

:n-k;:

lllnn už

3 Atrnt ininkų

ozg’mn> Lot

I < m

reikalais

ž <11.560.-

paramos, 
pavestus

■ 'tūbą už tą nnčią 
r 'laupiau VękrijŲ.

tenkinti
Pirmoj

ama.- dar 1914 
'ios irinčų aud- 
nima* nusit'><" iiiūsii tr’-rbiaiiiųju ko-

yj> :usid>i.ro ninno lekcijų kiesa. 
:<n;i t i r. pradžioje semestro.

:r.izik:t. E<: du mokinių kone

- larunc nenia- 
kolonijų ir

i •’.!ja surink*.
<<' -inits dolo-

kntw‘r:ityvan‘
paromti ir kur tiktai Lietuvos 
Studentų Ateitininkų atstovai 
apsilankys prašomo ju prakal
bus aplankyti ir jų .misiją .pa
remti.

n
valdyba - 
r;::::. bent 
"■ kaunc’i

cartolojų kopera 
no fabriką.-- iš ma

E'1!i--racije» valdvba

va>ar')> <ar*'-ianis uzc- 
k<>* >:;’rukdyta> At'-iti- 
ALtovų maršrutas, to 
J k;i"k atv‘‘>-’is ir vėl pra- 

maršrutą tusti tolyn.

ii’ .'- ke irforniacijų kreipkitčs

oior/jo*. mū vi>»no lm- 
i’aiiko m-prisidėjusio

<>r

IB

yartotretumet

NES

rytą 5-7 tūkstai/iu.' dole- 
turė'iami tiek aukų. Fed?

lėtų pasilipą užtik-
Ial':;'.u.*ia pašalpos

:.*. kad jie ramiai 
mok*!ą. nesirūpin-

iums patarnausiu. • gausit
. įnsok^žblrų kny»ų kita^ofą.

— Prie sios progos turiu gathes » " 1 lt g^ĮĘĄĮTIg
išvardyti tuos, kurie ar įsfrašyda- 25 Giliet ’&ūBpScerport, N. Y.

V. GREIČIUS-
7503 Myron Avenbe Cteveland, Ohio

S. S.

AMERICA 
išplaukia 
rugsėjo 19

’ nauk tc po Amc^rfcos veluva”

LIETUVĄ

nsikUnMrHe pttnų 
uų arba

United States Lines

UIHKKJ sveikata

iuuifūLuaUi ant val«
rio, kurį jis gauna.
Kūdikis turi puti nu
praustas ir papenėtas
reguliariška, Jei uega
Ii žindyt kūdikio, t<H

tris tesUtatftM
Hbs ifltiifįari iradikitf
i stžnrįus |r sreuRM

Borden’s Eagte Pfe*
nas yra pirmaeilis kū
dikių maistas, padary
tas fil tyro karvtt
pieno ir cukraus. JI
rekomenduoja ffydy#
tojai ii priežasties M
serumil yženodnM*
Ir lengvo suvirSkinh
mo saVytlų

mo mums Kongreso užduotu* 
taip <bd<-bus ir svarbius dar
bus atlikti. Todėl prarydami 
Dievo palaimos, kolonijų kata
likiškųjų vadų ir viso.* lietuvių 
kataliku visuomenės 
pradedamo mums 
darbus.

Visais Federacijos
prašomo kreipti.* į sekretorių. 
Visus čekius ir Money yOrde- 
ritis išaižytus iždininko Kun.
N. Pakalnio vardu aiųati Fede-

D U SU LYS
Matai kartti audML

000.
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(Kumpai Broad 81

t iu.

tĄ lie-
tuyiai'darbiitinkąi Darbininkų 
Dienai- galės turėti šviežienos 
iš Lietuvos. - “L.

KALBĖS APIE DŽIOVĄ
Seredoį. rugsėjo 2 d. 8 yaL 

[vak. So, Bostone ant E.. 6-th 
iSt., netoli Marine Parko bus 
prakalba apie džiovą. Aiškins 
kaip džiovą galima išvengti. 
Bus kalbama nuo “Little 
Church cm Wheels.” Kalbės 
Dr. John B. HaŲ. ,,5

įir-prirodinėjo jog tas ne-
jyykdinti. Jis sakė, kad 
vyrąs ūgiu daugiau su- 

gb negu stažą moteris ir kad 
fe . negali .būti lygybės. A. F. 

Ku^ižys juodu sutaikė ir prirodė 
SSRjne visi vyrai yra dideli ugiu. 

pČams pasibaigus p-lė 31. Joku- 
perstatė pasižymėjusią solis- 

p-lę O. Katkauskiutę, kuri su
mavo porą dainelių. P-lė O. 
įtkauskiutė turi stiprų turtingą 

paiįtp balsą. Ji taip patraukė visus. 
SįkąęLdelnų plojimams nebuvo galo. 
/Reikia pažymėti, kad p-lė Kat- 
kąuskiutė labai dažnai savo balse- 
liu linksmina teatruose kitatau- 
ėjus ir taipgi priklauso prie vie- 
tos parapijos koro.

SJ. . P-lė 31. Blažauskiutė iš New 
||L Britain, Conn. vietoj prakalbę!ės 

sudainavo keletą dainelių. Jos 
balselis malonus ir gražus. Ji jau 
nuo seniai pasižymėjo savo balse- 

^■..’Hu visoje Naujoje Anglijoje. Pu- 
^7- blika nesigailėjo jai aplodismentų.

Tarpuose griežė Bronio Zavads
kio orkestrą. Pasibaigus progra
mai visi skubiai nukrautsė stalus, 
kad gavus progą lietuviškai pasi
šokti Na ir šokta. Jaunikliai, 
pusamžiai ir seneliai šoko, sukėsi 
ir trepsėjo, kad net svetainė dre
bėjo. Daug daugiau prakaitavo 
negu rugius plaunant. Tai tiek 
apie vakarienę.

Trečias vakaras.
Rugpiūčio 18 d., š. m. šv. Ceci

lijos Bažnytinis koras išpildė kon
certo programą. Programas buvo 
ilgas ir gražus. Susidėjo iš 33 da
lelių. Apart to dar prisidėjo 
“ekstra” keletą dalelių, nes neti
kėtai atvažiavo seirnan pasižymė
jus 'dainininkė, muzikos mokytoja 
ponia M. Čižauskiene iš CIeveland. 
Ohio.

Gerb. kun. J. Ambotas pasakė 
įžanginę prakalbėlę. Po to daina
vo koras. Reikia pasakyti, kad 
koras turi keletą geni balsų ir to
dėl dainos išėjo gaus gerai. Silp
nesni tenorai, bet kiti balsai stip
rūs ir gražiai suderinti.

Vyrų kvartetas sudainavo silp
nai. Merginų kvartetas sudaina
vo gerai. JĮ sudarė p-lės A. Ja- 
kaičiutė, A. Žemaičiutė. B. Kriš- 
čiūniutė ir O. Katkauskiutę. Jos 

| turi malonius ir stiprius balselius, 
t Geriausia sudainavo duetą O. 
» Katkauskiutę ir J. 3Iančiūnas.
|Į Jiedu prijuokino publiką taip, kad 
ę delnų plojimui nebuvo galo. Tai 

tikri artistai.
į Didžiausia dali prosrramo išpil- 

dė vietiniai parinkti solistai. Pro-

Petraičiutė, A.
Jakaičiu:?. B.

IŠVAŽIAVO REKOLEKCIJŲ
Gerb. kun. P. Štrakauskas, 

So. Bostono lietuvių vikaras, 
išvažiavo tušai savaitei reko
lekcijų.

APLEIDO BOSTONĄ
Dr. F. B. Puskunigis keletą 

metų sėkmingai veikęs South 
Bostone ir ingijęs pagarbą vie
tos visuomenės dabar persi
kraustė į Worcesterį. Ofisą 
atsidarė netoli lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčios po num. 38 
Providence St. Linkime vei
kėjui geros kloties naujojoj 
vietoj.

naMoncėst^ryjeAŠiomis. die
nomis parsik’rauątėįš'Bostono 
į Worcesterį I)r. F. Puskunigis, 
labai gerai Worcesterio lietu
viams pažįstamas, nes jis Čia 
pirma kelis metus gyveno ir j 
nemažai darbavosi tarpe lietu
vių laike Lietuvos pasiliuosavi- 
mo. Kaipo gydytojas labai pa
sižymėjo. Jam iškeliavus, per 
ilgą laiką netik lietuviai, bet ir 
kitataučiai jo ieškojo.

“Dr. Puskunigis dabar apsi
gyveno ant 38 Providence gt., 
kampas Waverley, ant aptie- 
kos viršaus. Ligonius pradės 
(priiminėt nuo spalio 1 dienos. 
Turėjęs daug darbo Bostone ų- 
labai pavargęs, ima sau mėne
sį vakacijų. Worcesteriečiai 
vėl turės savo lietuvį gydytoją, 
ko čia labai trūko.”

CHORISTAI > DARBĄ!
Vasara baigiasi. Žiemai sto

jant prasideda darbo sezonas. 
Rugsėjo 2 d. 7:30 vai. vak. Šv. 
Petro par. salėje įvyks choro 
bandymai. Visi choristai-ės 
kviečiami būtinai pribūti.

Choras pageidauja ir naujų 
narių, ypatingai vyriškos ly
ties, nes gražiosios lyties 
trūksta.

ne-

ŠVIEŽIENOS Iš LIETUVOS
L. Prekybos B-vei siųsti iš

CAMBRIDGE, MASS.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE

DEŠROS SU KUMPIAIS 
BOSTONE

P-lė M. Grybaitė prisipažino, 
kad senai lauktosios dešros ir 
kumpiai laimingai atplūdura- 
vo per vandenyną Į New Yor- 
ką, o iš ten pasiekė ir Bostoną. 
Reiškia, vadinasi, galėsime ra
gauti tikrų lietuviškų dešrų ir 
skilandžių. Ar tos dešros su 
kumpiais bus garsinamos 
“Darbininke” aš nežinau, bet 
kad tų dešrų agentas yra. tai 

“beeinu.' ‘
Svirplys

Bažnyčios malevojimas.
Cambridge’io lietuvių bažnyčia 

iš lauko atrodo labai gera ir graži; 
išskyrus navatnumą bokšto, kurs 
labai panašus ar į karvelnyeią ar 
į Japonų namų stylių. Vydus, 
apart “sanetuario”) ir altorių, 
buvo nuo jos pastatymo dar nieko 
nedarytas. Šiemet, kuomet geros 
valios keli parapijonai pradėjo iš 
lauko apie langus darbuotis — 
malevoti, tuojau kilo sumanymas 
visą bažnyčios vidų ismalevoti. 
Sakyta ir padaryta.

Savaitė atgal, kuomet gerb. kle-' 
bonas paskelbė viešai apie tą. su
manymą ir pakvietė daugiau dar
bininkų, tuoj darbas tapo pradė
tas. Dabar jau vidus: sienos. lu
bos, baigiama malevoti. Kaip iš
baigs, bažnyčia atrodys visai kito
kia. 0 kaip syki pagražinimai 
užsidės tai išrodys kaip geriausių 
artistų darbas. Šie parapijonai

, Katkauskiute. M. 
i Žemaičiut ė, A. 
F Kriščiuniūtė, pp.

J. Mančiūnas, 31. 
dis ir kiti. F-r.as 
geras muzikas, b- 

Į dainininkas.
Apart vietinių r

? solisčių. P-lė 31. Blažauskiutė iš 
? New Britain, Conn. tikrai pasižy- 
ę mejo. Sąjungietės ją taip pamy. 
J Įėjo, kad davė progą jai pirmu 
; kartu dainuoti Sąjungos imną. Už 

pasižymėjimą ji sravo puikų syvų 
Į; rožių bukietą.
y P-nia 31. čižauskienė pasižymė- 
k'. jusi dainininkė sudainavo keletą 

dainelių. Ji tai tikra' scenos
5 žvaigždė. Puikiausia artiste ir 

dainininkė. Kitos jai lygios turi 
būti neturime. Ji dainuoja kita- 

v taučių operoje. O Į oporą ne bile 
kas gali patekti. Ji savo puikų 
ryvų “gladiolų” bukietą.

Gražiai griežė trio smuikas, kor
netas ir piano. Smuiku griežė p-le 
H. Norkevičiute, o jos tėvelis kor
neto. Reikia pažymėti, kad p-lė 
H;Norkevičiute eina tik Šešiolik- 
^081 metelius, o smuiką valdo 
|kąip tikra artistė. Matyt turi pri- 

f .,^imtą talentą. Ji taipgi griežė so- 
Išėjo puikiai.

Kf^ĮKoras užbaigė programą imnais.
L. Deltuvas yra vedėju ko- 
jam priklauso garbė už su- 

4 žymiausio jaunimo [prie

geresnis

Visi vakarai būvi parapijos mo
kyklos svetainėje. Svetainė erd
vi ir gražiai išpuošta. Vietos są
jungietės nesigailėjo darbo nė lė
šų. kad tik perviršijus kitas kolo
nijas puošnumu ir svetingumu. 
Gal dėlto joms taip sekėsi, kad 
gerb. klebonas kun. J. Ambotas 
joms visame kame gelbėjo patari
mais ir darbu. Nebuvo to vaka
ro. kad klebonas neturėtu “džia- 
bo.” Valio Hartford’as! Valio są
jungietės!

Pusbalsė

verti už bažnyčios išmalevojimą 
didžiausios pagarbos: Jurgis Moc
kevičius. J. 3Iockevičius. Bartke
vičius, Glėbus ir jo sūnus, P. Ka
volius. J. Povilaitis, J. Povilaitis 
II, A. Tocionis, Bokaveokas, S. 
Klevas, K. Bingelis, K. Samuolis, 
V. Jakas, Godžius. Kontrimas, 31. 
Norbutas, J. Tamošauskas. Lai 
Visagalis Jums gausiai atlygins.

Tarnas
Field Day Bazaras

Nuo rugsėjo 8 iki 12 d. d. šių 
metų ant Cambridge miesto sodu- 
ko (Cambridge Field) atsibus lie
tuvių parapijos Švč. Panos 3Iari- 
jos Nekalto Prasidėjimo taip va
dinama FIELD DAY; skolų ma-’ 
žinimo naudai. Pradžioje šių 
metų gerb. klebonas paskelbė jog 
jau tik $24.000 skolos. Tuoj pa
sigirdo noras ją šiemet atmokėti. 
Iki šiol jau rodos $9,000 atmokė
ta. Belieka tik $14,000. Jei visi 
sau paskirtą kvotą sumokės, tai y- 
ra po $60.00 iki Nauji) 3Ietų tai 
Cambridge’io parapija liks be sko
los ir tuoj mokyklą pradės. Iš- 
tikro jei galėjo per tuos aštuonis 
metus atmokėti kelis syk tiek, tai 
dabar likusią sumą lengvai atmo
kės. Raginami ir prašomi visi iš 
visur atvykti į šią mūsų pramogą 
‘FIELD DAY’’ ir pagelbėti mums 
greič-au Įsisteigti parapijinę mo
kyklą.

Ateikite, atvažiuokite, atlėkite į 
mūs 
mę.

LIETUVIS SKRAIDYS
Neseniai atplaukęs, neoru, 

bet laivu Lietuvos lakūnas Sa
bas ketina siekti Amerikos pa
dangos su amerikoniško laks- 
tytuvo pageiba. Tuo reikalu 
lakūnas Sabas susitarė su ko
mercinio oro laivyno kompa
nija. Laimingos kloties mūsų 
tautiečiui Amerikos oro bango
se 1

LIETUVIŠKAS UOSTAS 
BOSTONE

Visiems žinomas Litiniam’ar. 
American Chamber’of Com- 
inerce of Mass. draugijos pir
mininkas V. Jenkins (Jankaus
kas) nupirko AVir.throp prie
plaukų. Pikti liežuviai pasa
koja, kad jis ten. žadąs Įtaisyti 
lietuvišką uostų, Į kuri gabens 
iš Lietuvos merginas, kad So. 
Bostono senberniai galėtų grei
čiau apsivesti.

^‘mąirdį^^^kalįinhikas dar 
rūšeiauatrėžė “gęFL Matyda
mas, -kąd nieko nepešiu padė
jau jąnUani baro tą rankšluos
tį ir atsiėmęs pinigus ėjau į 
maudynę. Staiga kaž-kas iš' 
užpakalio trenkė man į... galvą 
ir aš atsigręžęs pamačiau, kati 
tas pats patarnautojas, akis iš
vertęs, ‘nieko nesakydamas, li
pa ant manęs. Nespėjau nei 
žodžio tarti, kai jis man tvojo 
per akis ir aš pajutau, kad man 
akys aptemo. Kiek atsipeikė
jęs pradėjau gintis. Bet Ma 
tam razbaininkui išėjo pagal
bon jo sėbras, kurs pakišo man 
kojas ir aš apvirtam Matyda
mas, kad jie gerokai gali ma
ne apkulti, pasukau Į gatvę. 
Tarnautojas pasivijęs Įkibo į 
krūtinę ir dar norėjo mane par
blokšti, bet aš kai iššautas at
sidūriau gatvėje, o tasai peštu
kas nudūmė už baro ir kai nie
ko nekaltas pradėjo triūsūs. 
Stovėdamas ant šalygatvio 
pradėjau galvoti už ką jis ma
ne puolė. Greičiausia jam ne- j 
patiko, kad aš neėmiau vieno 
rankšluosčio, reiškia “užga
vau” jo savymeilę, arba jis pa
juto, kad aš svetimtautis, to-- 
dėl panoro ant mano kūno iš
bandyti bomišką boksą.

Mano nelaimei tuo metu ne
buvo nū vieno žmogaus, apart 
:tų dviejų tarnautojų. Net ir 
tas. amžinai sėdįs prie Įėjimo 
poliemonas buvo dingęs. Tik 
incidentui besibaigiant pasiro
dė keli pliki žmonės, bet tuo
met buvo jau vėlu. Be liudinin
kų traukti atsakomybėn sunku, 
nes nieko nepeši.

Amerikos lietuviai tankiai 
garbavoja Lietuvos tarnauto
jus. bet tokią tarnautojų, ku
rie viešoje vietoje razbainikiš- 
kai pasielgtų, tai ir Lietuvoje 
nėra.

bgiiš ir part 
MažĮaojant trokąh 

j^ohękite susirinkti ant Li( 
tuvių Salės, kampas E ir Silv«| 
Št. 9:30 vai. ryte. Tikietūsga ' 
Įima,gauti pas narius. Tikit 
tai Bus visiems po pusę doleris* 
(50e.) (Skelbi
(Rp. 22-29, Rgs. 3-5)

lARŠIDŪODA RĘSTO7
R|NAS

Vieta labai geptĮ bipiik dar iresni'. 
Padaroma .si,9W Į savaite. Yra !ew t

BR. A. J. WA<
. iGUMAŪ8KAB)A

Field Day išbandyk savo lai-

Kvieslys

Lankytojas

ANT PARDAVIMO
Namas, krautuvė ir biznis. Savai
tinė apyvarta 700-800 dol. Labai

REIKALAUJAM AGENTI

PAVAŽINĖJO
Pereitą utaminką p. M. 

nys padarė goo-d time’ą 
bininko" štabo .daliai,
automobiliumi buvo nuvažia
vę ne: Į garsią istorišką vietą 
Plvmoutb. ‘a.

. Ve
lia r-

kambarių namas. Sklypas žemė.-, 
garage’iui statyti. 31etinė remi:. 
1.428 dol. Parsiduoda tik už šlfiL 
80(1. Išlygos lengvos. Sužinoti 
“Darbininko’' _A:drr.., 366 Broad- 
\vay. So. Boston, Mass. 'Rs.-17)

PARSIDUODA NAMAS 
širli-dąs iš vienuol ikos kam ha? 
it 120 EiMit’n Si. K-cinkiti

Skaudėjimas Ir svaigiam 
eina iš vidurių. kraujo m 
silpnumo. Kiną Infiusioii iš; 
kė 75c.. liuksas (pusė arži 
dėl tonsihj ir reumatizmo, 
įėjimo ir i>o kruiine mn 
Uosti, prekė SI. Sl.to ;>• S

"'•U Z. EIMK (’O.. (’iry Jiij 
Union City, Conn. ' f

VEU So. BoSton 0506—W.
LIETUVOS DANTISTAS 

t A. L KAPttMUS 
£251 Broadway, So, Bostoif 
5 (“Keleivio” name) 
gOnso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo-81 ;3O iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 vakare. 
jSeretlomls nuo 9 iki 12 vaL dlen% 
uSubatomls nuo 9 iki 6 vak. Nedi Suomis nuo 9 iki 12 (pagal BūtartJ!

| GEO. W. GALVIN, M. D.
7 Garsus reumato gydytojus
>; 180 Huntington Avė., Boston| Tei. Ba<-k Buy 5047

i; TeL So. Boston 270

į J. MACDONELL, M. O.
GaUmo nuilcalbtU ir lif tuviikai

i1 otibo viLaNDoe: Rytais iki 9 vai 
Po pietų nuo 1—3 
Vakarais nao8—0

5M5 B. Broadway, So. Boston

reninui;} nebus rei-

(Rp.-29'i

PARSIDUODA J

S
3Iieste, turinZ-iame 115,00(J 
gyventojų. Naujausios ma-$ 
dos tonikų išdirbinio šapa. i-£ 
-rengta su visomis smulkme/ 
nomis. Prie-to 4 trekai. Savi / 
r ninkas pasitraukia iš biznio./ 
J Parsiduoda pigiai. Rašykite J 
Box 228, Care of “Darbinin-

/ kas, ’ ’ 366 W. Broadway, So / 
/ Boston, Mass. R.s.15 /

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A: GALVARISĮfJ
520 E. Broadvzay, S. Bostoi

16 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadway, So. Boston
BALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

iki 5:?>0 vai. vale, ir nuo 7 iki

arimo.

y

3

TeL So. Boėton 083 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPEI
(kaspaba vienys)

425 Broadway, South Borto 
Ofiso taki's<iott

nno 9 Iki 12:0O ryte ir nno 1 :S 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakan 
Ofisas uždarytas suba*o« vakarai 
ir r.etlAMIeniais Ui!n-"i w<»'k»n!« '■ 
uUo 12 dieną užunrylu.s.-

lies.

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotoji?
983 Cambridge St., Cambridie

ST. CLAIR, PA.
22 d. rugpj. š. m. Šv. Kaz. par. 

choras surengė linksmą vakarėli 
sulaukimui ir pagerbimui naujai 
paskirto klebono šiai parapijai 
kum Klevinsko. Prasidedant pro
gramai buvo pakviestas būsimas 
klebonas ir svečias kun. Karalius 
iš MinersviNė. Prie svetainės su
tiko svečius pilnas benas St. 
Clair’ės muzikantų ir su dideliu 
trenksmu rtiūbų įleido kunigus į 
svetainę. Prasidėjo programa, ku
rią išpildė vietos choras gražiomis 
dainelėmis. Kalbėjo kum Kara
lius ir naujasis kleb. kum Klevins- 
kas. Užsibaigus programai, pra
sidėjo šokiai, didžiulis benas gra
žiai griežė, publikos VtirtA nema
žai, ūpas žmonėse buvo neapsako
mai jautrus, ačiū mūsų gerb. var
gonininkui J. Januškevičiui, kuris 
taip gražiai darbuojasi mūsų kolo
nijoj. Per jo storonę turime daug 
parengimų gražiai laiką praleisti. 
Ačiū jaunutSliui chorui, kuris jau 
gražiai pralavintaa, noriai darbuo
jasi mūsų tarpe.

SCHENECTADY, N. Y.
Svarbią žinią turim pranešti 

gerb. visuomenei būtent, nedėlioj 
6 d. rugsėjo 1 vai. po pietų Myč. 
kauskio darže Scheneetady, N. Y. 
Šv. Kryžiaus parapija rengia pas’ 
kutini ir nepaprasta pikniką 
Grieš gera muzika, bus skanių val
gių ir bus lenktynių ir t. t. šir
dingai kviečiam apielinkės lietu
vius dalyvauti šiame piknike, nes 
visas pelnas skiriamas užlaikymui 
mūši)

PRADĖS ŠOKTI
Kai kam piknikai iau nusi

bodo. todėl žada pradėti šok
ti. Pirmus šokius ruošia uk
rainiečiai šio ųugsūjo o d., šeš
tadieny. lietuvių parapijos sa
lėje 492 E. 7-th St. Pradžia 
6:20 vai. vak. Sakoma, kad 
bus labai linksma. Ukrainie
čiai nori artėti su lietuviais, 
tad ir lietuviai turėtų juos pa
remti atsilankvmm

a
M. E. Baily, MO I- 
Bosam. Mass.

PIGIA!
PIENO BIZNIS—-! 9 geriausią; 

melžiamų karvių šioj valstijoj, 
jautis, arklvs. naujas t rokas, veži
mai. nauja pieno čystijimosraru 
sraru 'pasturizing,- mašina ir daug 
kitų Įrankių: teiposgi 8 kambariu 
namas su visais improvementais ir 
elektra, didelės kūtės ir i. t., pa
rankiausioj apiclinkėj Hydc Par
ke, tik 3 mailės nuo Boston’o. ver
tas $9.000 mažiausia, dabar <zalima 
nirkt už $5.700.

JUOZAS M. VERVEČKI -
(VERACKA) ” !

LIETUVIS ADVOKATAS t
PBAKTIKUO.TA DVIEJUOS! i 

OFISUOSE i
SOUTH BOSTON, MASS.: f

414 W. Broadway
Tei. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESTDENCT.TOS Tel. S. B. ?,429»'

SOSTON'O DRAUGIJy
VALDYBŲ ADRESAI

^V. JONO E V. BL. PA8ELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
’jrmįninkąs — M. £oba.

539 E. Seventh S t., So. Boston, Manfc 
Telephone South Boston 1516—J. 
ice-l’irniininkas — J. Petrauskas, 
250 Go'id St., So. Boston, Mass.

’ rot. Raštininkas — P. Tamošiūnas, 
161 \V. 7-th St.. So. Boston, Mass.

i'-'ia. Raštininkas — M. šeikis,
40 Marine Road, So. Boston, MąM, 

vasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Bostee, Mase, 

•varkdarys — T. Zaikls,
7 5Vlnfleld St., So. Boston, Masi. 

.mnistija laiko susirinkimus kas tre
čia. nedėldien] kiekvieno 2-ro
valandą pu pietą, paraįįtfps sal^, 492 
E. Seventh Št., So. BPsJoB,

□R-STe LIETUVOS DUBaįjįį 
PO GLOBA MOTINOS šVO, 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

'Inn. — Z. Zlčkienė,
C1 Story St., So. Boston. Mass.

.'ir-e-Pirtn. — A. .Tanušonienė,
1426 Columbia Bd.. So. Boston, Mam, 

•rot. Ilašr. — O. SiaurlenS,
143 E. 7-th St.. So. Boston, Mam, 

■'in. Rast. -- J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Mam,

' 7.<1. — <). Staniuliutė,
105 6-th St.. So. Boston, Mam, 

'.'varkdarė — O. MlzglrdlenS,
16-4 6-th St., So. Boston, Mass. 

jrnugijos reikalais kre!pklt«s ylsądps l
protokolų raštininke- Draugija Uitai 
savo susirinktaus 
ką. kiekvieno ofpcttb 7 
parapijos svetamej ant Pč 
rgs, Sonth Boston. Mass.

g*t-

žvirbli!

bažnyčios.
Parap. Komitetas

DETROIT, MICH.

Jaunimo judėjimas

Petro parapijos chorasŠv.
vardu Šv. Cecilijos, rengia dideli 
pikniką rugsėjo 7 d„ 1925, (Labor 
Day) Beechmont Grove darže. Vi
si ehoristai-ės rengiasi kogeriau- 
siai patarnauti atsilankiusiems į 
pikniką. Girdėjau p-lė Ona Keš- 
keviČiutė pažadėjo skanių kciksų 
piknikui paaukoti ant kurių jau 
yra tfldetėliai pardavinėjami lio- 
terijai.

po

PRANEŠIMAS
L. D. K. S. 22 kuopos Brigh- 

ton. Mass. mėnesinis susirinki
mas bus ruatsėjo 4 d.. 7:30 vai. 
vakaro. 24 Lincoln St. svetai
nėj. Malonėkite visi nariai su
sirinkti ir užsimokėti mėnesi
nes mokestis.

Kviečia Komitetas

Aš

DAKTARAS J. LANDŽJS
II 11

NAMAS — tirštai apgyvento] vir
toj arti Dorchester St.. South Bos
tone, rendų suvirs $1.600 Į me
tus, prekė $9.500 ir $1,500 įnešti.

361 Broadway, So. Boston, Mass.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
Rengia D. L. K. Keistučio 

Draugija, So. Boston, Mass. 
ant savo daržo East Dedharn. 
Mass. Piknikas bus (Labo r 
Day), rugsėjo 7 d., 1925.

Pranešame visuomenei kad 
bus geriausi muzikantai, galės 
visi pasišokti. Taipgi bus vi
sokių lenktynių, virvės trauki
mas, žaislai ir t. t. Visiems į- 
žanga bus dykai, todėl nepra
leiskite šitos gėręs progos pasi
linksminti.

Pastaba: Važiuokite iki 
Forest Hills ir nuo to daikto 
imkite karų Washington St.

“L” MAUDINIŲ BOMAI
Rugsėjo 1 dieną, apie 12:20 

p. p. nuėjau i “L” stričio mau
dynes. Barą priėjęs padaviau 
penktuką ir paprašiau 3 rank
šluosčių. bet patarnautojas 
man nusviedė tik vieną rank
šluostį ir išdavė grąžos,
manydamas, kad jis nesupra
to mano prašymo, vėl jį pakar
tojau, bet patarnautojas rūs
čiai atrėžė, kad užtenka vieno. 
Tuomet aš, matydamas, kad 
prieš mane įėjęs žmogus gavo 
du rankšluosčiu paprašiau iki Grove St Tenai kaip iš- '

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJA 

IR CHIRURGAS
Gydo aštrias ir kroniškas užsiseė 
jnsias ligas 'yru. moterų ir valų 
pagal vėliausius metodus, kaip ti: 
ultra-vloletinialsspinduliais. kw;;t> 
žiburiu, thermo therepa. Ir kilis 
ėlektro mej] i kai Iškals budais. Ėja- 
minuoju kraują, šlapumą, ir spitn 
dulus savo laboratorijoje. Nutrū
kiu X-Ray paveikslus. Teipą< su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso tyilrtndos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADW/" 
South.Boston, Mass.

(Jattrtrt tūbos)
-S. B. 4WTelefonas-

Resldencijos Tjąlepbonas: 077&1I. 
Ofiso Telefonas Ro. Boston 458MV

S. BARUSEV1ČIUS
LMavlIkM Grabortm, balMnro^ 
>*, Real Eatate tr Public Notoi.

258 W. Broadway
South Bfrton. Man.

Rcstdendja 838 Dorcheeter Awii

žV. KAZTMUmo R. K. DK^OO 
VALDYBOS ANTKAAAI

t'ln»įninkąs — J. JaroAa,
225 L Street, So. Boston, Mam, 

Vlce-plrm. — J. Grublnsfaut,
157 M Street, So. Boston. MuM, 

Prot. RaStinlnkas — A. Januionla,
1426 Colnmbla R<1, S. Bostod^M— 

S'lnlnsij RaJŪhinkas — K -KffkM,
8 Hatch Street, So. Boston, Mua 

CMIn lakas — L. ftvagžtou,
111 Bowro St, So. Boaton, ItMt 

Tvarkdarys — P. Laučka,
895 E. Fkfth 8L Sa Boatoa, Kasa 

Draugijos reiksbd* kraipkit«a vlMk 
los 1 protokolu raT 

Draugija nrp W
1 ledmtent KMM® 

□o piettj piraįdjeg

D. L K. KEISTUČIO DR^Ol 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. ZaUeckas, 

514 E. Broadway. So. Boston, MaM.
VICE-PIRM. — PoniakJUMM,

95 C Street So. Boston, Maa.
PROT. RAST. — Antanas MaaatUMt 

450 E. Seventh St, So. Boftta|.
FIN. RAST. — Juozapas ViaiKrlSaa, 

PO6 R. Broadway, 8*. Boston, Maja.
KASTEklUS — Andr. ŽblieAtas, 

611 E. Fifth St, Sa. Boston, Maaa.
JkfARtALK A—Kasi tateraa <MJkaIŪonia, 

906 E, Broadway, 3o.-Qą^pA, Mas*.
D. L, K. KetetuSo Drangy* T*1*06 »* 

to ste^slnhn snetriaktintia, kas f>lm* 
įsedCldfan} taakrleno trffhaaio, jpo no*.

VVashinctou 8t, /Bofcton, Mm, 
1:90 vai. po pietą. Ateidami ant 
rinkimo štalveakite su tavim danglM

j ninją narlę prie mnam draMiJm V* 
I ra^tt.




