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Rusai triukšmingai minėjo 
vodkos sugrįžimą

RUSIJOJ PASILIEJO 
VODKA

Nepaprastu džiaugsmu Rusi
joj paminėta vodkos ir kitų 
stiprių gėrimų sugrąžinimas. 
Per tris dienas rusai baliavojo 
ir gėrė carišką vodką, kurios 
nebuvo per 11 metų. Pertuos 
metus buvo dalina prohibieija. 
Nuo pereitos nedėlios prohibi- 
ci ja atšaukta.

Vien Maskvoj per pirmąsias 
tris šlapias dienas vodkos par
duota 100,00Q kvortų. Pana
šiai jos parduota ir kituose Ru
sijos centruose. Didžiausi bū
riai iš ankstybo ryto prie vyno 
krautuvių susigrūdo ištrošku- 
sm žmonių. Iki penktos vai. 
vakaro visos svaigalų pardavi
mo krautuvės ištuštino savo 
“tavoms.” Žmonės nešėsi ki
birus, puodus, puodelius, kad 
iš statinių jiems prileistų vod
kos.

Pavakarop tuoj prisipildė 
policijos nuovados tų, kurie 
prisigėrę ir perdaug “šumi- 
no.” Tečiau policijos vyriau
sybė buvo nuolaidi atsiminda
ma, kad žmonės per 11 metų 
tokios šventes neturėjo. Todėl 
suareštuotus paleidinėjo namo.

NEINA SLIDŽIAI
Locarno, Šveicarija. — Ali- 

jantų ir vokiečių konferencija 
'neina taip slidžiai kaip dauge
lio manyta. Kadangi Franeija 
nori viešpatauti, nori, kad vi
si kiti nusiginkluotų išskyrus 
ją ir jps talkininkes, tai žino
ma tas nepatinka vokiečiams ir 
daugeliui kitiems. Be to Fran
ci ja inešė sumanymą, kad Vo
kietija pasižadėtų neliesti rube
žių Lenkijos ir Čeko-Slovaki- 
jos. Vokietija išanksto pareiš
kė, kad to nežadės. Todėl Vo
kietija matydama Francijos 
perdrąsų nusistatymą, ėmė jai j 
nurodinėti apie reikalą visiems j 
nusiginkluoti. Kadangi Vokie- ■ 
tija nusiginklavus, tai ir jos 
kaimynai turėtų tą pat daryti. 
Vokietija sakė, kad ji padarys, 
su Belgija sutartį atskirai ir jai 
suteiks neliečiamybės garanti
ją. Tada Belgija galės nusi
ginkluoti, ko ji dabar negali 
padaryti būdama susijungus su 
Franeija.

Po pirmųjų posėdžhi vokie
čių delegacija rodėsi Linksmes
nė. negu francūzų delegacija.

ITALŲ PEŠTYNĖS
- Florencija, Italija. — Čionai 

smarkiai susipešė fašistai ir 
masonai. Vienas fašistų veikė
jas Luperini buvo nušautas. 
Kai fašistai sužinojo kas tą pa
darė, tai jį'pagavo ir negyvai 
užplumpino. Tuomi fašistai 
nepasiganėdino. Įtūžusi fašis
tinė govėda pagriebė kitą ma
soną ir jį nužudė. Vėliau pa
griebė vieną komunistą, kurs 
buvo parlamento narys, ir tą 
sužeidė.

NIGERKĄ BANDĖ NUŠAU
TI KUNIGĄ

New York. — šv. Benedikto 
bažnyčioj pereitą nedėlią ni- 
gerka šovė tris sykius į kunigą 
O’Keefe, laikiusi mišias. Nei 
viena kulka nepataikė į kuni
gą. Kaip tįk pasigirdo šūvis 
bažnyčioj, tai 50 žmonių išbė
go lauk. Bet atsirado vyriškas 
vyras, kurs nigerką paėmė ir 
išvedęs lauk atidavė policijai.' 
Policistai nigerką nuvedė į be
protnami. Kunigas nuraminęs 
žmones tęsė mišias.

Prezidentas Legiono 
suvažiavime

u 1 ' ' ■ • '
KALBĖjŲUŽ TAIKĄ

Omaha, Nęb. — Čionai liuko 
savo .metinį Į pavažiavimą Ame, 
tikos Legionas. # Buvo pakvies
tas prez. Co$ždge.. Jisai .atvy 
kęs laikė pr|^aĮbą-ir žįūrėjo į 
didžiulį Legiono paradą. -Pą-
šą vimą pamatyti susirinkę ąpie 
250,000 žmonių.

Preziden'" 
salėj, kur 
Prezidentas sakė, kad Ameri
ka turi patartį-vadovu į visuo
tiną pasaulinętaiką. Tečiau 
prezidentas mtfodė, kad tokios 
taikos nebūs Aol tautinę neapy
kantą pakei^tarptautiiiš tole
rancija ir gemvelijimas; Pre
zidentas apgailavo, kad Suv. 
Valstijose apsireiškė tikybinė 
ir tautinėjį'ėapykanta.* (Čia 
prezidentas mav t tarėjo ptae* 
nėje Ku Klumps).

Sekamais motais Legiono su
važiavimas įvyks Pbiladelphi- 
joj, kurtūs pasaulinė paroda.

DIDŽIAUSIAS “BAR- 
GENAS”

Nev York. — Vargu kur yra 
atsitikę toks “bargenas,” kaip 
kad dabar-New York e yra pa
siūlytas. Prie garsiosios Fifth 
Avė. parsiduoda velionies sena
toriaus William A. Clarko pa- 
locius. Pastatytas prieš 25 me
tai. Tada atsėjo $7,000,000. 
Dabar toks palocius pastatyti 
veik dvigubai atseitų. G da
bar parsiduoda už $2,000,000 ir 
siekas neperka. Palocius turi 
125 kambarius ir 31 maudinę. 
Netik niekas neperka už saky
tą sumą, bet real ©statininkai 
pasakė, kad palocius niekam 
nevertas, nes tokių dabar nie
kas neperka.

DIDELĖ VAGYSTĖ 
RUSIJOJ

Leningrade iš Ermitažo mu
ziejaus pavogta visokių brang- 
menų už $100,000,000. Pavog
ta deimantais apsagstytų kar
dų. brangiii balnų, auksinių 
kupkelių, brangių šalmų ir 1.1. 
Tie daiktai daugumoj buvo 
Rusijos carams dovanos nuo Į- 
vairią valdovų.- Vagystė pa
pildyta rugsėjo 23 d. Kaiku- 
rie daiktai jau surasti. Polici
ja tikisi susekti vagilius ir su
rasti žymią brangmenų dalį.

DARBININKŲ SUVAŽIA
VIMAS PRASIDĖJO

Atlantic City, N. J. — Ame
rikos Darbo Federacijos suva
žiavimas prasidėjo čia spalio 
6 d. Iš visokių komisiji] ra
portų ir rezoliucijų priduota 
17. Suvažiavime yra svečių ir 
iš kitų valstybių. Svečias iš 
Berlino Fritz Tarnovr sveikino 
A. Darbo Federaciją vardu Vo
kietijos organizuotų darbinin
kų. Jis pasakė, kad Vokieti
joj organizuoti: darbininkų yra 
5,000,000. Jis pasakė toliau, 
kad Vokietija negrįš prie mo- 
narkiško surėdymo. Jis sakė: 
“Tik kvailiai ir politiški pus-

PERKŪNĖLIO“ ŠPOSAS -
Hinesburg, Vt. — Moteris 

Edvard Kennedy stovėjo savo 
namų tarpduryje, kuomet žai
bas elektrinėmis vielomis įlėkė 
i vidų. Moteris turėjo ant ran
ki: kūdikį. Žaibas ją parbloš
kė ir pritrenkė. Atsipeikėjus 
pajuto, kad žaibas išlėkdamas 
nuplėšė jos čeveryko padą, iš
griovė namo lubas ir išlaužė 
perdarymus. Tečiau nei vienoj 
vietoj namas nebuvo padegtas.

J AUPRASEDĖJOLYTIN-
GASIS PERIODAS

Afrikoj, Moroko distrikte 
jau prasidėjo lietūs. Tame dis
trikte' riffai kovojo su francū- 
zaisz Del gausaus lytaus žemė 
pabliuro ir karo veikimai visiš
kai sustojo. Be pavasario ne- 
prasidės.

išlaidoms padengti iš vyriausy
bės skirtų tam tikslui sumų. 
Mašinos įgytos nedidelio tipo, 
kad jas galima būtų kilnoti iŠ 
vietos į vietą. Iki šiol jau y- 
ra įsteigta 15 džiovyklų, bū
tent: Panemunėly, Simne, Ro
kišky, Vyžonoj, Leliūnuos, Su
valkų Kalvarijoj, Žemaičh} 
Kalvarijoj, Karmėlavoj, Norei
kiškių dvare, Vabalninkuos, 
Pasvaly, Griškabūdy, Vadžgi
ry ir Pilotišky. Artimiausioj 
ateity numatoma steigti dar 6-7 
džiovyklos.

Pasibaigus džiovinimo sezo
nui, atsižvelgiant į sudžiovin
tų produktų kiekį, bus organi
zuojamas jų eksportas į užsie
nį ir patenkinama vidaus rin
ka.

Be kilnojamų vaisių džiovyk
lų, numatoma steigti didesnio 

Netrukus Amerikon atvyks [tipo, nuolatines džiovyklas. 
Italijos- misija derėtis apie mo- [Nemažai susirūpinta įsteigti 
kėjimą karo skolų. Čeko-Slo- ir vaisių vyno dirbyklas. 
vakijos misija jau atvyko, Ru
munijos skolų misija atvyksta, 
o Francijos skolų misija nesu
sitaikius išvažiavo namo.

ŽUVB DU KAMEITOJ
Geoeva, N. Y. — Greitasis 

traukinys trenkė į karinį auto
mobilių. Du kareiviai vietoj 
žuvo.

VIENOS DIENOS KRAUS
TYMASI

New Yorko mieste buvo ap- 
! rokuota, kiek šeimynų kraus-

BALTARANKIŲ STREIKAS.
Austrijos baltarankiai prole

tarai nubalsavo streikuoti. Iš 
90,000 žmonių balsavo už strei
ką 85,000. Tarp tų, kurie bal
savo už streiką, buvo guber
natoriai, policijos viršininkai, 
teisėjai, ministerijų darbinin
kai, muitinių perdėtiniai ir ki
tokie augšti valdininkai. Vy
riausybe pasiryžus nekelti al-
CT-

šalviai tiki, kad Vokietija grįš • tesi spalio 1 d- Surasta, kad tą 
prie seno surėdymo.” i dieną 25.000 šeimynų kraustė-

Yra svečių iš Anglijos ir iš ’ si į naujus butus. Įjos šeimy- 
Pietų, Amerikos. j nos sudarė apie 100,OČO ypatų.

MAISTHONKŲ VADAS 
PASIDAVĖ

Sirijos druzai, kurie buvo su
kilę prieš franeūzų- valdžią, ga
vo smūgį. Jų vadas Hamvd 
Bey Atrache turėjo pasiduoti. 
Tuomi druzų s»kilimui veik 
padarytas galas..

Francūzai labai biaurina 
Ameriką

NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ
Loveli, Mass. — Robert A. 

Smith, pernai buvęs kandidatu 
į majorus nuo demokratų par
tijos, nušovė John J. Hayes, 
konsteibelį. Po to sau paleido 
kulką tiesiog į širdį. Nušauta
sis konsteibelis buvo savtain-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS IR 
SNIEGAS

Montanos valstijoj buvo jau
čiamas žemės drebėjimas. Tai 
jau 29-tas žemės sudrebėjimas 
nuo gegužio 31 d. Žemės dre- 
"bėjimą sekė sniegas. Tai jau 
buvo trečias šio rudens snigi
mas.

Wy.omingo, So. Dakotos ir 
Miimesotoe valstijose teipgi 
snigo.

APLANKĖ PREZIDENTĄ
Berilu. — Rusijos sovietų už

sienio reikalų ministeris Čiče- 
rin aplankė Vokietijos -prezi
dentą Hindenbūrgą. Rusijos 
santikiai su Vokietija nebuvo 
tokie geri prie prezidento Eber- 
to. Todėl šitokių atsilankymų 
nebuvo. Dabar matosi, kad 
santikiai Rusijos su Vokietija 
visiškai geri.

SUBANKRUTUO DRABU
ŽIŲ FIRMOS

Austrijos sostinėj, Viennoj, 
subankrutavo 10 drabužių fir
mų. Tai buvo senos, tvirtos 
firftrib Jų kapitalas siekė a- 
pie 4,000,000 kronų.' Sakoma,' 
karį vienas didžiausių firmoms 
smūgių buvo tai uždarymas im
porto} Lenkiją.

FRANCŪZAI DŽIAUGIASI (gelbėjo nuo Amerikos “vergi- 
Franeijoj kilo didelis džiaug- jos,” bijo, kad Amerika neim-

Francijos boikotuoti. Tiks- 
| tančiai amerikonų kasmet vyk
sta į Franciją ir ten milijonus' 
praleidžia. Amerikonų visuo
mene gnli nubusti ir užboiko- 

Ituoti Franciją. Toliau Ameri- 
.koje gali prasidėti boikotavi- 
|mas Francijos bonų ir kitokių 
-vertybę^ popierų. Amerika ga- 

^'li pfadčĮ'i boikotuoti Francijos 
višokjąs'prekes.

Frtmcūzai taip dergia ir nie-

STEIGIAMOS VAISIŲ
DŽIOVYKLOS I _

Žemės ūkio ministerija, susi- vėse brangiau pardavineją^  ̂
rūpinusi tinkamu vaisių ir dar- kės, negu kitose krautuį^g 
žovių sunaudojimu, paskyrė jai negalima nieko- prim^^į 
džiovinimo punktams įrengti nes čia pirkėjas turi 
tam tikrą sumą pinigų. Orga- rankas ir valią: nori —. 
nizuotai džiovyklų tinklą iš- ir moka brangiau, nenori 
plėsti visam krašte, to darbo eina. Bet kai nemieląširdiiįj0||B 
iniciatyva atiduota Ūkininkų net begėdiškai išnaudoją^^^^ ' 
S-gai, kuri, pageidaujant bet laisvins žmones, kaliniuąį^M| 
kuriai ūkininkų organizacijai, žmoniškumas verčia iškelwg|į 
pristato reikalingas džiovyk- tokius maskuotų kooperaife^^, 
lems mašinas ir duoda 50 nuoš. kų darbus viešumon ir paiw|f|| 

ti atatinkamas išvadaš.

M. VALANČIUI PAįbij 
MINKLAS J 

Varmai. Varniuose paties-^ 
vysk. Valančiaus darželio $1—S 
tre, gražioj aikštelėj, 
vysk. M. Valančiui paminki®- 
Iš visų keturių pusių pi
mento, ant kurio bus pastaty
tas vyskupo bronzinis biustas, 
manoma padaryti ant vfljto 
lentų šitokie parašai: 1) -fe- 
maičiui — žemaičiai; 2) Švie
sos skleidėjui — šviesuoiMė; 
3) Blaivybės apaštalui —pase
kėjai; 4) Sąmoningam katalk 
kui Žemaičių Vyskupui Motie
jui Valančiui — tikintieji.

Ūkininkai tų vietų, kur į- 
steigtos džiovyklos, matydami 
jų neabejotiną, naudą, pradeda 
vežti džiovinimui vaisius.

NUSKENDO
Rumbonys (Alytaus apskt,). 

Š. m. rugpiūčio mėn. 16 d. yė- 
.si per Nemuną ties Rumbom- i J 
mis trys jauni vyrukai. Valtis 
buvo nedidelė, be to, dar sky-ta | 
lėta. Jau krašte įsėdus, i 
dėjo vanduo į valties viii]- į 
sunktis, bet tas neatrodė jiemsJ. ( 
labai pavojinga. Didesnes styp ■ 
les uždėjo demomis, o paty| 
sutūpę pradėjo irtis. Bet b 
laimė! Viduryje Nemuno van
duo pradėjo ne tik per skyteB^ 
smarkiai sunktis, bet pradėjo 1 j 
ir per kraštus eiti. Energingi' 
ir drąsūs vyrukai, pasitikėta^! 
mi savo jėgomis ir matydami, ■ 
kad gręsia didelis pavojusyta 
-ko su drabužiais NemunaiEir 
pradėjo į kraštą plaukti. Dw 
pe, matyt geriau mokėjo, Į kg- 
štą išplaukė, bet vienas ' 
skendo. Žuvusio dar ir 
Nemuno pakraščiuose neraM \ 
Ar tik nebus kur už mečfžit 
šaknų užkliuvęs.

KOOPERATYVAS SPEKU
LIANTAS

Kauno vartotojų bendrovė 
“Parama,” sulig teisingumo 
ministerijos leidimų, pristati
nėja, berods, 2 kartu į savaitę 
Kauno Sunkiųjų Darbų kalėji
mo kaliniams prekes, kurias jie 
užsisako ir apmoka per kalėji
mo Administraciją. Paskuti
niu laiku teko girdėti labai 
daug nusiskundimų, kad kal
bamoji bendrovė iš kalinių ima 
už pristatomas prekes tžauv 
brangiau, negu rinkos kainos. 
Čia paminėsiu tik vieną iš dau
gelio faktą.

Š. m. birželio mėn. 19 dieną 
kalbamosios bendrovės parda- 
jas pristatė kalėjiman vienai 
p-lei kalinei 2 metru drobės 
“dačke” ir paprašė iš jos 13 
litų už tą šmotelį drobės. Pir
kėja labai nustebo kainos aukš
tumu, tiekėjas pasikalbėjo te
lefonu su savo vyresniaisiais ir 
nusileido iki 9, 60 litų, kai ta 
pati drobė mieste krautuvėse, 
berods, tik 2, 50 litų už metrą 
parduodama. Tiesiog nesinori 
tikėti tokia kooperacijos idėjos 
profonacija. Bet faktas lieka 

(faktu. Iš tokių faktų, gąuni 
’l!- J__IX__ — . tad

mokyki na '• Pagelbėkite; kalbamos b-vės valdybai nera

PZRKCNIJA mrrilKNM

HuBtington, Vt. — Ant M. 
V. W«fl’<'o fanuos perkūnija 
nutrenkė septynias karves. Jos

kM tabako Kholsoole'o. S^o-.rtovkjo po medžiu ir ten galą 
r. r. ■ -

ma, kad susišaudymas įvyko 
dėl pavydo biznio reikaluose.

gavo nuo žaibo.

nesusitaikė dėl karo skolų mo- į 
kėjimo. Francūzai rengiasi iš
kilmingai pasitikti savo misiją, 
grįžtančią iš Amerikos, su fi
nansų ministeriu’Caillauv prie-j 
šakyje. Visi francūzai jį svei- į 
kins kaipo “Francijos išgelbė- i 
toją nuo Amerikos Šailoko ver-1 
gijos,” Prie, šitokio pasitiki-' 
mo misijos francūzus rengia 
laikraščiai. .:

Iš vienos puriės francūzai-ro-
do džiaugsmo, kad šituo sykiu kiną Suv. Valstijas dabartiniu 
skolų mokėjimo sutartis nepa-, laiku, kad jie nebūt biauriav 
rirrašyta. Francūzai negali į-’dergę, jei karo metu Amerika 
matyti, kad skolų klausimas būt palaikius Vokietiją,. Pran- 
tuomi nėra baigtas ir kad prie .cija visiškai užmiršta, kad A- 
jb» reikės grįžti- Nors to frau-Amerika Ją išgelbėjo karo mėtų gūs sakė, 
cūzai nemato^ bet štai ką jie ] ir jei n© —
dabar mato ir 1
cūzai džiaugdamiesi, kadi išsi-! ja.

ARTEBTŲTROTESTAS r
Paryžiuje filmų artistai buvo, 

surengę, protesto demonstraci
ją;. 3,000 artistų margavo gat- 
Vėmip ir protestavo prieš im-: 
portavimą filmų iš kitų Salių.. 
Artistai reikalvo, kad valdžia 
apsaugotų naminę, filmų pra
monę.

Ta * demonstracija surengta 
po to, kai iš Amerikos imta į 
Franciją gabenti daug filmų. 
Artistai reikalauja įstatymo

GREIČIAUSIAS PINIGU 
SIUNTIMAS

Lietuvių Prekybos B-vėe bū
das siųsti pinigus į Lietuvą yra 
iiįandytas per metų eilę ir pi
gesnio ir greitesnio būdo neat
sirado. Per mūs Bendrovę 
ątaūčiamieĮi pinigai nueina į 
Lietuvą ir pasiekia adresatus 
daug maž per 10 dienų.

Atėję ruduo (Lietuvoje atsa-j liūdną išvadą padaryti, kad 
fjerė mokyklos. '• Bagelbėkite; kalbamos b-vės valdybai nerū- 

draudžiančio filmų įgabenimą. 1 savo giminsičtaTnR eiti mokslus pi kilnios kooperacijos idėjos 
—5----------- Ipasiųskitę tiems reikalams per apginti neturtingąją plačiąją

A VTENAB NŲAOYĖ TUSI. ĮjJetuVitt Prekybom ,B-vę litų visuomenę * nuo išnaudojimo 
> 8t.Louii,Mo.~PrieGfęvo-'pluoŠtv Neužmirškite saviš- 

Coeur eže^o: trys žmonėą tapo kių Lietuvoje, aplankykite juos 
nušauti.. “ * ** “ —

spekuliantą-ir skurstanČiuosius 
ištraukta iš- skurdo. * s , - •

A Ta padariusia .. Žtaio-. Lietuvių Prekybos B-vės pery Pats skaitytojas tesprendžia 
ė, kad banditai Jį «Ž* laida. • ’ apie šitokiu' žmonių •< darbus^

d... .. Amerika,' tai Franci- puolę ir jikturėdamas revolve-j Idi'fJh.OANIAN BALIS
ko jie bijo. Frau- ia būt likus kaizerio provinci- rį gynėsi.» Tris nušovė, o dft' 4J0RB0&ĄTI0N 

jn. pabėgo. Sėt Bmadw*gr, 8o. Boston, Mi
CORPORATION

Štai koks veidas socialistlškos 
‘‘Paramos/* kai nuimi trau
kę, kuria jie dangstosi graSo-

... --i
Panemuniai (Panemunei® | 

valsč.). ū-ko Marcijono ya | 
puikus sodas, užimąs aoiėril 
hekt. plotą Prieš Didiji 
rą ūk. M. jį. užvedė sulig 
nomo patarimu. Minėtas-ūK- J 
ninkas rūpinasi, pavasariop -Ą 
laukęs, sodną sutvarkyti 
vyzdingai jį prižiūrėti. BeyW;^ 
kasmet vienodai obuolių 
na. Ūkininkai, nm.fyd*. j- ; 
kį sodną, gerėjasi jo’UŽve^^^ 
ir sutvarkymu.
ū-kas teturi vos apie 
rus, bet su savo šeimyna 
na pakenčiamai. 
tienf£Whiinkams tuo 
vyzdžitr pasekti. ■ f 1 ^||||
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Ig “Prošepanama” striuka
ir poniškoji Lenkija, visą laiką barškinusi ginklu, p*g&- 

yl^arTinleido nosį. Jos ‘’ ištikimoji’1 rėmėja Prancūzija predijo užmirs- 
Mjiiiaavo liokajus lenkus ir tiek užsiflirtavo aru vokiečiais, kad net pa- 

pasikviesti į naujos politikos koncertą—saugumo konferenciją.
yjįĮę.tik amerikoniškoji spauda, bet ir visi žvirbliai, nors ją Oolitmbo 
ūitmeje nepeždaugiausia, čirškia, kad “mylima žlechetna valstybė” 
^yaęniše tapo.

•:? yy^Į^mkų užsienių mufisteris Skršinskis saldžiai giedojo apie meilę ir 
, pyisirišfrną prie Rusijos, bet niekas toms giesmėms nepaikojo, nes vi- 

si-dar puikiausiai atsimena Skršinskio serenadas Rumunijos, Ceko- 
tiovakijos, Jugoslavijos ir kitų valstybių konferencijose dainuotas.

; Paskutinis Sovietų Užsienių komisaro čičerino vintas į Varšuvą 
iirifenkų iškilmingas pasitikimas ne kas kita, kai dekoratyvi diplo- 
rnątija. Paskesnės žinios sako, kad nieko ypatingo Varšuvoje di- 
įūpmatai nenuveikė. Taip ir reikėjo tikėtis.
fe^TLenkų organiška neapykanta prie Rusijos dar neišdilo. Lenkai 

U J^pkenria ne Rusijos valstybinę tvarką, bet rusų liaudies buitį, ne- 
Upykantos pasėtoji sėkla giliai Įleido šaknis Į abiejų tautų širdis.

t Labiausiai pralaimėjo Lenkija, nes dėka savo peštukizmui šian
dien ji susilankė politinio ir ekonominio krizio. Lenkai patys prisi- 
paŽįsta, kad Prancūzija juos pamiršo ir paniekino, o Anglija niekuo
met nerodė savo simpatijos riestanosei tautai. Rumunų draugiakutnu 
pilys lenkai niekuomet nesidžiaugdavo, o čekoslovakai labiau rūpi
nasi savimi. Ką jau bekalbėti apie lietuvius, kurie visu inirtiniU ve
da smarkią kovą prieš lenkus ir ruošiasi Vilnių vaduoti. Prie to viso 
dar prisidėjo ekonominis ir finansinis križis: Lenkija netekusi dran
gų, neturi kur kišti savo prekių.

Kadangi vienintelė Lodzės ir Varšuvos dirbtuvių prekių rinka— 
nepakenčiamoji Rusija, tai Skršinskis ir bando Įtemptus santykius su
švelninti. Ag, ir Lietuva Lenkijai pasidarė labai reikalinga savo pre
kių išlošimui. Neveltui lenkai Kopenhagos derybose gvoltaunai bru- 

~Tca fcl&pedon savo konsulatus.

- Kaip keičiasi laikai I Dar taip nesenai lenkai mušėsi ir pešėsi sn 
rusais, šiandien jau bučiuojas. Kelerius metus jie tvirtino, kad. Lie-

< tuva be Lenkijos negali ekonomiškai išsilaikyti, o šiandien pati Lenki- 
č ^ priėjo ekonomijos liepto galo ir nori gerų santykių su “chamų”

tauta.
-Lenkijos istorija parodė, kad ta tauta niekuomet nemokėjo tvar
kytis. Pasikartoja sena teorija, apie Lenkijos nesugabumą kurti savo 
valstybę. Lenkijos senovė surišta su garbingais lietuvių tautos didvy- 

\ rių. vardais. Tas parodo, kad lietuviai lenkams ir senovėje daugiau 
buvo reikalingi nei lietuviams lenkai, taigi nenuostabu, kad lenkai 
vėl ieško lietuvių draugigumo. Lietuvių tauta ųori taikiai sugyventi

visais savo kaimynais, todėl mielai susitaikytų ir su lenkais. Bet, 
Sžknna, tos taikos Lenkija gali sttilaukti tik tuomet, kai grąžins iš
plėštą Lietuvai širdį—jos sostinę Vilnių.

nas lenkas, .žengiąs iš vygės į 
gyvenimo areną, turįs pereiti 
du svarbiu etapų: mokyklą ir 
kalėjimą, o sutrumpintu keliu 
tik per paskutinįjį.

Siekite Sos -Daž-
a;rbfvfeipj^.iKW& Francu^ų salę, 
priverstinai apgyvendintą kri
minalistais ir žmogžudžiais, bet 
apie artimą mūsų kaimyM — 
Lenkiją.. Ar Lenkija tikrai ka
linių tauta, paaiškės iš vieno 
labai žymaus lenkų autoriteto; 
kitas reikalas, kode! mes apie 
tai anksčiau nesitikę jom. Štai 
duomenys. —

Šiemet -vasarą Varšuvoje 
skaitė paskaitą žinomas Pil
sudskis apie “Kalinio psicho
logiją.” Pats lektorius šiuo 
klausiniu žymus ajitoritetas, 
nes didžiumą savo amžiaus 
praleido! Rusijos, Vokietijos ir 
Italijos kalėjimuose; iš kal&ji- 
} , v • _z__VJ____  7

jon. Už -ką jis sėdėjo kalėji
muose, neprasitarė, bet tai jau 
sena nepaslaptis,' tuo labiau 
pasirodžius Paryžiuj 1924 m. 
Zavarzino knygai “Slaptosios 
policijos darbas.” Knygos au
torius buvęs didesniuose Rusi
jos centruose-slaptosios polici
jos- viršininku, daug turėjo rei
kalų su Pilsudskiu ir dėl to ge
rai jį~ pažįsta ir šitaip jį apibu
dina savo knygos 108 pusi.’4 Iš
imtinas buvo specialistas orga
nizuoti traukinių, banku, paš
tų plėšimus žinomas lenku so
cialistą partijos vadas, vėliau 
buvęs Lenkijos viršininke Pil
sudskis. Jo organizuotojo Kro
kuvoje kovos mokykla iškišda
vo daugybę paruoštų žmogžu
džių ir plėšikų.”

Paskaitą baigdamas, lekto
rius padarė išvadą, kad retas 
lenkas nesėdėjęs kalėjime. Vis 
tiek kokios profesijos jis bebū
tų. Kalėjimas tapo lenką gy-

GARBjES nariai
Kaune gautas pranešimas iš 

Latvijos kad Mintaujos gimna
zijos 150 metų sukaktuvių pa
minėjimo šventės proga tos 
gimnazijos pedagogų taryba 
išrinko mūsų kalbininką seneli 
prof. Jablonskį ir prdf. Smeto
ną Mintaujos gimnazijos gar
bės nariais. Tuo pačiu prane
šimu šiedu garbės pirmininkai 
yra užkviesti šiai dienai daly-

: goginiu ' atžvilgiu labai svarbu. 
Išradėjas p, Mažonis gavo iš- 
švietimo, žrinės ūkio ministeri
jų ir kitų įstaigų eilę užsakymų - 
pagaminti laikrodžių ir dinamo 
mašinų,” .
Kelius šimtmečius lietuvių 

tauta surakinta vergijos pan
čiais negalėjo vystyti savo pa
jėgų ir konkuruoti su kultūrin
gu pasauliu. Laisvei atėjus 
virto kitaip. Laisvos Lietuvos 
sūnūs vejasi civilizuotą pašau
ti-

Tik laisva Jauta gali 
naudinga žmonijai.

būti

mo stačiai atvažiavęs lenki- |vanti sukaktuvių šventės iškil-
mese.

Kaip girdėti prof. Jablonskis 
ir profb^metona dėl ne nuo jų 
pareinančių priežasčių negalė
sią šio§e sukaktuvėse dalyvau
ti.

NAUJAS IŠRADIMAS

Elta praneša: •
tf Lietuvos universiteto tech

nikos fakulteto studentas p. A. 
Mažonis išrado ir pats padarė 
elektros laikrodį signalizatorių, 
kuris gali duoti signalus vienu 
kartu keliose vietose, nežiūrint 
atstumo, iš anksto nustatytu 
laik*u. P. .Mažonies išradimas 
jau pritaikintas universitete, 
kur paskaitų pradžioj ir pabai
goj paduoda signalus automa
tiškas laikrodis ir visai pakeičia 
sargo skambučius. ^Technikos 
fakulteto dekanas prof. Jodelė. 
išrastąjį laikrodį rekomenduoja 
visoms mokykloms.

Be to, p. Mažonis išrado nau
ją, ranka sukomą dinamo maši
ną, kuri gali būt pritaikoma 
prie paprasto kino aparato. Ši
tas išradimas turės didelės reik-

“MAKES NO DIF- 
FERENCE...”

Lietuviškieji komunistai sa
vo atsišaukimuose, į darbinin
kus rašo:

“Mums, Lietuvos komunis
tams, rūpi nuosaki kova su re
akcija—kova visu frontu. Del 
to mums rūpi daryt' visa ką, 
kad . kliudyt reakcijos stiprėji
mui, kad didint vienybę darbi
ninkų klasės eilėse kovai prieš 
buržuaziją, reakciją ir karą. 
Tais tikslais mūsų partijos CK 
ir nutarė agituoti per rinkimus 
už socialdemokratų sąrašus į 
seimą visose tose rinkimų apy
gardose, kur nebus kairiųjų 
darbininkų ir valstiečių sąrašų. 
O visose tose vietose, kur bus 

— kairiųjų darbininkų ir valstie-
eiij sąrašai, mūsų partijos CK 
nutarė agituoti tarp tų sąrašij 
šalininkų, kad jie pasisakytų už/ 
jungimą savo sąrašų likučių.” 
Kaip matome komunistai 

Lietuvos seimo rinkimuose ža
da savo balsais remti socialde- 
mokratij sąrašus. Tai reiškia, 
kad nėra jokio skirtumo tarp 
bolševikų ir socialdemokratų. 
Iki šiam laikui visokio plauko 
socialistai tvirtino, kad jie la
bai toli nuo komunizmo, bet tai 
buvo akių tnuilinimas.

CEtTAS -
Spalių 4 dieną tikrai galėjo

je pavaidnti meno švente, nes 
tą dibnąBostono Simfonijos sa
lėje susilaukėme tokio įdomaus 
koncerto, kokio dar niekuomet'- 
nesame turėję. Koncertas bu-> 
vo tikrai nepaprastas ir įdo
mus. Nepaprastas tuomi, kad 
visa muzikališkoji Bostono lie
tuvių visuomenė turėjo progos 
koncerto klausyti ne kokioje 
nors sulūžusioje lūšnoje bęi su
pelijusiame rūsy, bet gražioje, 
erdvioje ir skambioje Simfoni
jos salėje, kurios estradoje te
pasirodo pasauliniai artistai- 
dainininkai. Gi, įdomus tuom, 
kad tą koncertą pildė daininin
kas Juozai Babravičius, apie 
kurį plačiai amerikonų ir lietu
vių spauda kalbėjo. Reklamai 
nelabai kas nori tikėti, nes pa
prastai išreklamuotas daiktas 
kartais nei dešimtos dalies nėra 
vertas, kiek apie jį nupasako
jama. Bet dėl p. Babravičiaus 
koncerto mes negalime nieko

prnnesti, nos> duota net ■. dau
giau, kiejkf buvo 'žadėta,; arba 
garsinta. 1 (- Ir-

Koncerto programas (perra^ 
šau iš originalo): Visur ' tyla 
—+- J. Gruodžio, Melody •+- Ba- 
lakiriev, Tykiai tykiai Nemu
nėlis plaukia — M. Pettausko, 
April — F. Tosti, Vorrei Mo- 
rirre — F. Fosti, Sanzone of 
Conte Almaviva — G. Rossini, 
Aguonėlės — J. Gruodžio, The 
Statue of Czar’s Village — 
Čezar Cui, I am no Prophet — 
S. Raehmaninov, Recitative 
and Aria of Alfred — Verdi, 
La Fristesse — Chopin, Kur 
bakūžė samanota — S. Šimkus, 
Oh, Printemps — M.Jacobson, 
Aria of Lensky—Tshaikovsky, 
Hindu Love Song — Rimsky 
Korsakov, Karvelėli — Sa
snauskas, The Kiss bf a Mask 
(greek) — I. Psauronda ir Lo
lita — A. Buzzi Peecia. Čia 
turime įvairiausių muzikalių 
veikalų, kurių kompozitorių 
vardai jau žinomi plačiajam 
pasauliui. Dainuota lietuvių,

B. Dzūkas

Reikalinga Paskola s
Man- gerai žinomam ir patikimam asmeniui, turiu- g 

čiam Lietuvoje aptieką mieste—vertės $7,000.00 ir dva- į 
ro centrą (vertės apie $7,000.00) 86 ha. žemės—reikalin- I 

ga paskola $5,000.00. Už paskolą sutinka mokėti 8 g 
nuoš. į metus. Paskola bus grąžinta per 6 metus, iš- E 
mokant kasmet lygiomis dalimis. Pinigai apsaugojami | 

nejudomu turtu arba asmeniniais vekseliais. Surinkau- g 
čio paskolinti prašau pranešti man: KUN. F. KEMĖ- E 
ŠIUI, Žemės Ūkio Akademija, Dotnava, Lietuva. (Lith- | 

uania). |

y

DZŪKIJA
ir kaip-gi gaila! Po karo, dzūkai kurių lenkai ne- 
pavergė, sukruto ir kitu daug gyvesniu gyvenimu 
ėmė gyventu Be pradžios' mokyklų dabar tėra gim
nazijos Lazdijuose.- Alytuje ir Prienuose, progim
nazijos Merkinėj, Veisiejuose, Leipūnuose, kur jau
nimas mokosi ir žmonių tarpe apšvietimą skleidžia. 
Dar aukštaičiuose “Moterų Kultūros Dr-ja” veikia 
(katalikiškųjų pažiūrų). K

Prieš karą mūsų tautiečiai inteligentai spietėsi 
Vilniuje, ir jį gaivino. Vilniuje pirmieji laikraščiai 
gimė, pirma “Vilniaus Žinios,” vėliau ‘^Lietuvos Ži
nios.” “Viltis.” galop liaudį maitino “Aušra.” Vil
niuje pasišventę žmonės darbavosi savo tautiečių la
bui, organizavo “Rytą” aukštaičiams šviesti. Len
kai užėmę Vilnių kaikuriuos. mūsų darbuotojus iš
trėmė, likusieji nors skursta, vis slapta veikia. A- 
merikos lietuviai jiems padeda . . . ačiū tautiečiams!

Už vis dzūkus kelia vietos organizacijos, būtent: 
Ateitininkai,” “Pavasarininkai,” “Ūkininkų Sąjun
ga.” Pastaroji organizacija puikiai suorganizuota, 
sėkmingai ir tiksliai veikia Alytuje, kelių apylinkės 
parapijų susispietusius ūkininkus vadovaujant vie
tos klebonui kun. Baltrušaičiui kelia žemės kultūrą, 
ekonomijos stovį gerina, iš spekuliantų rankų trau
kia. žodžiu patys ūkininkai be tarpininkų savais ren 
kalais rūpinasi ir Dievui padedant jiems sekasi, net, 
“Ūkininkų Sąjungos” konferencijoje Katine alytiš-- 
kiai gauna paginą ir statomi kitiems skyriams pavyz-. 
džiu.

Dzūkų jaunimas einantis universiteto mokslus, 
būtent, ateitininkai-katalikai, suprato reikalą savo 
kampe vadinasi, Dzūkijoje padaryti viešą konferen
ciją, tai įvyko pereitais metais (1924), 12-13 liepos 
m. d. Alytuje. Įspūdis buvo didelis, žmonės pama- 
tė-paregėjo. ko pirma niekad nebuvo matę-regėję 
Pamatė didį būrį inteligentų-jaunuolių bažnyčioje 
besimeldžiančiųjų, pamokslo klausančiųjų. Žmonės 
džiaugėsi kad tai yra tikri katalikai, kad besimoki
nant nepameta tikybos, dar tikyboj daugiau įsigi
lina, ne taip kai prie rusų būdavo, kad studentėlis 
parvažiavęs atostogoms namo, nelanko Bažnyčios, 
kad ir lankė iš nuobodumo, bet jau užmiršo motinė 
lės išmokytos maldelės—-nesimeldė. Liaudis ateiti
ninkų konferencija džiaugėsi, deja, inteligentų tar
pe atsirado opozicija. Kam, girdi, mums dzūkams 
skirtis nuo visos Lietuvos, mums reikia Kauno cen
tro laikytis, mes, girdi, nesutversim savos dzūkų li
teratūros, nė kultūros. Taip, tai taip, bet-plečian
tis apšvieimui, augant literatūrai, kylant kultūrai, 
Kauno centras visų Lietuvos kampelių neaprėps ir 
nepajėgs Visur lankyti5! ir organizuoti, kadangi oent- 
ralizacija pažangai kenksminga, ateina visuomenei 
paįpsllmri decentralizacija, juk vietos žmonės savųjų

gut svetimieji. Tikram patrijotui privalo visi Lie
tuvos kampeliai, užkampiai rūpėti, ne vienas cen
tras Kaune. Tame klausime daug rašė “Ryte” dzū
kas, gabus žmogus, Akstinas.

Kita organizacija, kuri uoliai ir sėkmingai vei
kia Dzūkijoje, tai Lietuvos katalikiškojo jaunimo 
organizacija, “Pavasaris.” Anas taip pat Kaune 
turi centrą, apskričius ir rajonų centrus. Šiais me
tais 1-2 vasario d. “pavasarininkų” kuopų buvo su
šaukta Alytuje konferencija. Žinoma, nemažą įspū
dį darė Į žmones ir vėl nemažas džiaugsmas, moti
nėlės ramiai jautėsi žiūrėdamos kai jų sūnaičiai ir 
dukraitės nuo Dievo darbą pradeda. Antrą Sekmi
nių d. (1 birželio) buvo Alytaus apskričio “Pavasa
rio“ kuopų suvažiavimas vietos gimnazijos salėje.

Dar Dzūkijoje tėra dvi rimtos organizacijos, bū- 
■ tent: “L. Kat. Moterų dr.” ir “Darbo Federacija,” 

kuri visus darbo žmones jungia. Turbūt apie “L. 
K. M. dr.“ maža kas žino Dzūkijoje, kiek aš žinau 
tai tariamoji “L. K. M. dr.” skyrius labai gerai, net 
oavyzdingai veikia Prienuose ir apsnūdę skyriai Jez- 
ne ir Barbierišky. kitur nesigirdi.

Darbininkus pirma socialistai pagavo, daug kur 
įsteigė profesijines darbininkrj sąjungas atšaldydaini 
nuo kunigai, nuo krikščioniškųjų organizacijų, fede- 
rantams, per tai. nelabai sekasi. Tiesa, girdėjau 
kad Alytuje “Darbo Federacijos” įsteigta skyrius, 
ar jis veiklus ar apmiręs, nežinau. Žinau kad prieš 
karą Barbierišky vietos vikaras kun. Feliksas Ku
dirka suorganizavo darbininkus ir įsteigė “Krikščio
nių Demokratų Darbininkų” skyrių, būk anuomet 
buvęs veiklus, ar ten dabar yra “D. F.” skyrius, 
nežinau. Turbūt Rudaminos—Būdviečio yra suor
ganizuotas darbininkii skyrius, kadangi vienais me
tais “D. F.” konferencijoj Kaune iš ten mačiau dzū
kelį.

Kur nekur “Krikščionių Demokratų” partijos 
kuopos smilksta, kadangi man esant “Krikščionių 
Demokratų” konferencijoj Kaune matėsi ir dzūkų 
kampelio atstovas.Šiemet tariamoje konferenėijoj at
sižymėjo Šventežerio atstovas, anas protingai kalbė
jo, gražiai, grynai lietuviškai išsireiškė, matyt kad 
laikraščių bei knygų daug yra skaitęs ir nemaža jų 
sugrumuliavę'š. Mano supratimu, kad apsigynus^ 
nuo socializmo ir palaikyti šias būtinas organizaci
jas, *‘Ūkininkų Sąjungą,” kad ūkininkus gintų nuo 
socialistų liaudininkų^ “Darbo Federaciją,” < kad 
darbininkus apsaugojus nuo soeial-demokratų, (bol
ševikų); dargi, jaunimas, brangus tautos turtas, kad 
jį sveiką, nekaltą išlaikius, būtina katalikiškoji jau
nimo organizacija'* 'Pavasari?,” jiūai jaunimą dabos 
nuo žiežirbininkų,r spinduliečių, kultūrininkų, -Lie
tuvos jaunimo sąjungos, - žodžiu,, saugos nuo

Kiek pažinojau, dvarininką lenkų ar sulenkėju
sių lietuvių Dzūkijoje, viji vieną vagą varė, visi lies 
tuvius lenkino, o susipratusiųjų lietuvi} nekentė, vi
sus litvomanais vadino, ariia dar aršiau raudonai 
siais socialistais kad ir kunigus, jei nenorėjo į jų 
•dūdą pūsti. Taigi matot, malonūs tautiečiai, kode! 
dzūkai pirmyn nepažengė, tartum apsileido, apšvie
time ir kultūroje atsiliko. Tai vis baudžiavos ir len 
kinimo pasekmes ir liekanos. , Vien tik vieną paži
nojau Bartkūniškio dv. savininką (Ūdrijos par.) Pro
tą Narbutą (taip liaudsijį vadino), kursai nno kitų 
savo pažiūromis skyrėsi. Anas pav^yzdingas ūkinin
kas. lietuvius myiinčiusir sugebančius ūkį vesti my
lėjo. su jais lietuviškai dzūkų tarme mėgo kalbėtis, 
nekartą į kitus savo darbininkais ir kaimynais—ūki
ninkais gėrėjosi, pyko kadųo kaimynai dvarininkai 
į ne savo, bažnyčios reikalus kišasi.

Baudžidva_ senai, 60 metų kai išnyko, kraujin- 
gas karas lenkiškuosius pelėsius nuo žmonių nuplo
vė, tai staiga apšvietimas i r kultūra dzūkų tarpe ky
la, nekalbu apie tautiškąjį susipratimą, anas labai 
greitai plėtojasi, nes mato -kai jų broliai anapus sie
nos kenčia, lenkiškąjį .jungą velka r šaukiasi tautie
čių kad juos vaduotų, dargi prityrę lenkų žiaurumo, 
žino po kam lysių bliūdelis. kad jyunianytų vienas 
šimtui akysna kibtų. Aėiū lenkams, sukėlė <3zūkų 
tautiškąjį susipratimą i; gilų, gilų, nepereinamąjį 
griovį iškasė . . /

Prieš karą Dzūkijos lietuviai kovojo už savo tei
ses bažnvčiose ir iškovojo, visur lenkai priversti bu
vo nusileisti. Lenkų giltinės bažnyčiose nutilo, lie
tuvių skardūs balseliai ėmė Dievą garbinti. Daug, 
daug dzūkus pastūmėjo pirmyn Seinų spaustuvė, kur 
tekėjo tikras-tyras “Šaltinis,” švietė ir dorino 
“'Spindulys,” kur suprantamai įvairaus turinio 
spaudinta knygelių, kurias (Jrii^ai noriai ir godžiai 
skaito. Žodžiu Seinai prieš karą dzūkams buvo sos
tinė, vi>o judėjimo ir apšvietimo centras, kai kap
sams Marijampolė, aukštaičiams Vilnius. Seinuose 
organizacijos kūrėsi: “Žiburys,” “Bv. Zitos tarnM- 
čių dr-ja,” “Krikščioni: demokratų d*rWWr dr- 
ja.” čia veikė žymūs Lietuvos vyrai: Laukaičiai, 
Vailokaičiai* Staugaičiai ir kiti. Jie darė įtaką į 
seminarijos auklėtinius r visos Sėihų apskrities liau
ji švietė. Čia pirmosios lietuvių dzūkų mokyklos įsi
kūrė, čia užuomazgą foro dabartines Lazdijų gim
nazijos, Žodžiu, Seinai bpvo dzū'kų Žydinys. ' Len- 
kanis SeižMužėmūs viste ąpfhite,- patyĄ Seinai nų-

Komunistiška “kazionka”
1916 metais Rusijos caras Nikalejus II panaikino degtinės mono

poliją. Vienu akimoju slapioji Rusija išdžiūvo ir virto Į sausąją Sa
charą. Išnyko karčiamos. Vokiečiu broairuotas kumštis, grasęs pa 
smaugti pačią Rusiją, privertė šalį blaivėti. Jeigu caro satrapams 
lengva buvo valdyti girtą Rusiją, tai užtat pastaroji pasirodė bloga 
apsgynėja nuo išorinių priešų, ir novoms nenoroms, kad ir skaudan- 
Č* žindžia, turėjo atsisakyti nuo alkooiio syvų.
■U Normalėse apystovose rusų tauta pasijuto kaip toli ji atsiliko nuo 

-j civilizuoto pasaulio. Rusų armijos isgVerimas privedė prie revohuci-
jos,, už kurios Rusija griebėsi, kaipo už išsigelbėjimo priemonės.

Ū. i Šimtmečius įsigyvenęs carizmas, visą Rusiją laikęs tamsybėje ir 
Vergijoje, tiek priveisė gyvenimo puvėsių, kad reikalinga buvo juos

Ir po pirmos revoliucijos bangos jau rodėsi, kad Rusija išėjo 
'f platų pažangos vieškelį, Į kultūros ir laisvės gyvenimą, kad ji kartą

|y snt vfaados nusikratė nuo biaurios praeities.
Bet, paparstai, kai šeimynų galvos pavojingai serga, tai ir jų ai- 

t susilankia tokio pat likimo. Tas pate su Rusija. Nelemtas cariz- 
£ mįp:jpęūikimas įsiskverbė ir į revoliucinį Rusijos gyvenimą. Carimną 

atstoja bolševizmas, einąs tais pačiais carizmo pramintais 
šiandien sovietų šventė: jau Įvesta pati tikroji 40 laipsnių 

tfįŪiaHdonka,” 60 laipsnių konjakai ir kitokie gėrimai.
S Jeigu dabartiniem Rusijos caram—bolševikam nepasisekė įgyven- 

daugelį socialistfškų sumanymų—nusavinti žemes, dirbtuves ir
ĮĮdnfaį^ pravesti visuotiną elektrofikaciją ir eilę kitokių projektų, tai

viename jiems pasisekė—Įvesti, kaip jau buvo minėta, caro pa- 
degtinės monopolį.

fiamfien, lygiai kaip ir prie caro, eikvojama pązakiikor sn- 
didėjančiam ir sovietizėjančiam valstybi^am aparatui. Pri-

todėl bolševikai atgaivino grafo Vfttes dagtinis monopo-
bene bus pats didžiausias Mševiuno kapttaBadjas aktas.

B^^Oka, tie bolševikai, kurie kovojo prieš seno pasaulio pafikimą,
jį gins. Jie bandys nurodyti į kitas valstybes, bet tas 

^^^^lebėpateisins.
^SW*ftoletarai visų šalių vienykitės!”—marguliuoja aat bnteliuką,

degtinės varyklų, sodalistificu muklių, ir komunietidky 
BMyjrtniryftoi namų. ' .
Kk13įjįį ttid ir komunizmas! Gumbugas,. bet ne kemuųUnuM.. anot- chk

daktaro Graičūno. .........-js -. n
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15 E. 23rd- St., Bžgfonfie, N.

St., AVoreešter,
- O? Sidabrienė,

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.
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o- jas statyti.
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Spalio 12 d. 7 -vai. vakare vys
kupas atsilankys į šv. Jurgio pa
rapiją suteikt Dirmavonės Sakra
mentą tiems, kurie dar nėra pri- 
&nę.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

įaąo, nors 8&- 
znee 

....... '.iki:

itūringo< tautos gyvenimeyrA

romis nuo pirmo pabarimo, 
saugokis tokio mokytojo, o ieš
kok tokio, kuris geriau supras 
tavo notūrą.

V. Greičius

np antikūnas teįdotvisapn? 
d&aUpažniti artisto< lBabravi- 
Ičiaus sielos ir balso talentu 

\ Jo technika, jo nepaprastas to* 
no Idh'gvumas, aiškį dikciją, 
lanksti ir ryški interpretacija.
— tiesiog žavi, užkeri. Daini
ninkai i Babravičius parodė^ 
kad .dųina be sielos, tai niekis.- 
Jis ne ■. dainavo, bet damoje 
gyveno ir todėl “Tykiai, tykiai 
Nemufiėlis teka . . — tikrai
tykiai liūliavo mūsų sielas ir 
nunešė į tėviškės šlaitus ir upy
nų pakarsčius. Aš pajutau, 
kad artisto Babravičiaus siela 
tikrai verkia, nes gal ir jis neb- 
.tekęs mamytės ilgėjosi ir skun
dėsi — “plaukelius šukuočiau,' 
galvelę bučiuočiau ...” Nė 
nepastatau, kai ašara prasi
veržė ir pro mano blakstienas. 
Šioje ir kitose mūsų lietuviško
se dainelėse artistas išliejo vi
są savo jausmų ir parodė balso 
pianisinio grožę. “Canzone of 
Conte Almaviva” iš operos Se
vilijos kirpėjas — Rosini atvė
rė dar kitas jo sielos paslaptis
— kūrybinę interpretacijų, o 
“Lolitoje” — A. Buzzi Peccia 
galingą temperamentų. Prie p. 
Babravičiaus skambaus, stip-;

• raus ir lankstaus tenoro pridė
jus dar jausmų, vaidybą ir tem
peramentų, gauname tokią mu- 
zikalę pajėgą, kurios gali pa
vydėti ir svetimtaučiai. Ne
bandysiu apibudinti kiekvieną 
išpildytą dainelę, gana jau bus 
to kas pasakyta. Dar galima 
tik pridurti, kad klausytojų 
Auditorija labai atydžiai ir, ga
lima sakyti, jautriai sekė pro
gramų ir todėl po kiekvieno nu
merio išpildymo griausmingai 
plojo.

Programą pamargino pianis
tas Leo Berdicbevskis.

gūno reikmenų ir todėl jis už
ima vieną ® svarbiausių vietų 
valstybes viešame gyvenime, 
SKęk spaudoje, tiek pačiame vi-, 
suonenės gyvenime menui pa
švenčiama daug vietos. Lietu
vių menas po karui ėmė spar
čiai plėstis ir Lietuvoje meną 
kur kas daugiau įvertina, nei 
kur kitur.

Nors lietuvių menui, vos pra
dėjusiam vystytis, dar daug ko 
trūksta, bet yra vilties atsigau
ti ir pasivyti kultūringąjį pa
saulį, kuris gana toli mus pali
kęs. Ičra vilties išaugti, juo
ba, kad mūsų tauta pagimdžiu
si tokį aukštą menininką kai 
artistas Babravičius, duoda 
vilties to susilaukti.

'Dainininko Babravičiaus
• koncerto suruošimu ypatingai
• susirūpino vietos biznierius V. 
: Jenkins (Jankauskas), iš jo ir
• kilo iniciatyva, o Chamber of
• Comineree tą idėją įgyvendino. 
5 Sveikintina.

į L Nuspręsk ar mokytojas 
’turi būtįvyras armoteris.

2. Apsvaretyk kiek gali 
mokėti ųž lekcijas.

X ; Dasižinok prie ko moki- 
nasitavbdraugai. Ištirk ar

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru, lietuviu, patriotu priva
lo turėti 'tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

jie interesuojasi savo darbu.
4. Nepaniekink mokytojaus 

dėl nekuriu jo prastesnių mo
kinių. Reikia mokytojo ir mo
kinio kad padaryti muzikantą.

5. Vieton klausti draugų a- 
pie lekcijų kainą eik tiesiog pas 
mokytoją ir jeigu perbrangu 
dėl tavo kišenės nesisarmatyk 
jam tai pasakyti.

6. Ištirk mokytoją pats ir 
spręsk apie charakterį ir gabu
mą.

7. Saugokis mokytojo, ku
ris iš pirmo sykio žada padary
ti stebuklus iš tavęs.

8. Stovėk, taip sakant, ant 
savo kojų. Jeigu mokinaisi 
pirmiau, neduok naujam mo
kytojui -niekinti tavų, senąjį 
mokytoją. Tai blogas nekuriu 
mokytojų papratimas. Jeigu 
naujas mokytojas sako, jog jis 
nieko negali sunaudoti ką tu iš
mokai prie senojo mokytojo ir 
tau vėl reikės pradėti nuo pat 
pradžios, ieškok kito mokyto
jo-

9. Atmink, jog nebūtinai 
reikalinga būti puikiausia ap
sirengusia ir išaugštinta ypata, 
kad būti geru mokytoju. Daug 
mokytojų davė artistų iš var
gingų studijų, kuomet studijos 
išklotos turkų karpetais ir iš- 
perfumuotomis sienomis nema
tė artisto.

10. Paisyk apie tempera
mentą. Jeigu esi tingus, rin- 
-kis aštrų, smarku mokytoją, 
o priešingai, jeigu apsipili aša-

i- ‘ , BBTBOITi Į
• Punios Ibaans

Orui atvėsus, Šv. Jurgio para
pija, taip visuomet taipAr šį me
tą, sumanė surengt bazarą, kuris 
prasidės lapkr. 1 di
. Bazaro komisija ir visos draugi, 
jos su gerb, klebono pagelba su 
stropumu rengiasi prie So bazaro, 
kad jįs daugiau pelno atneštų kaip 
pereitais meteis.

Susirinkimai yra laikomi kas 
pirmą nedėldienį po sumos.

Šokiai . . .
Mokyklos svetainėje yra rengia

mi šokiai kas utarnipką ir, kitais 
vakarais. Patartina jaunimui my
lintiems- šokius lankytis ant jų, 
neremti svetimtaučius, kurie pas-, 
kui nemalonumus atneša.

Carissima-Į

<ri------vijotu
Parapijos .choras labai gražiai 

gyvuoja. Operetė ‘ ‘ Šventoji Nak
tis” puikiai sekasi. Tik lankia
me kada visas ochras pasirodys 
ant estrados. Manau neužilgo. 
Patartina choristams-ėms lankytis 
ant repeticijų ir naujų narių atsi
vesti. Repeticijos yra laikomos 
_penktadienių vakarais 8 vai.

Vaikelių Marijos Sodalicija gra
žiai darbuojasi Neperseniai turė
jo pikniką parapijos naudai, kuris 
nemažai pelno atnešė. Dabar-gi 
ruošiasi prie bankieto arba “Ice 
Creanr Sočiai.”

Manau kad daug maloniau būtų 
darbuotis jeigu'kiekviena narė at- 
sivestų kas susirinkimą po vieną 
naują narę, tuomet būtu daugiau 
Įvairių idėjų kaslink rengiamų va
karų.

DETROIT, MICH. 
Minstrel Show

Kun. J. F. Jonaičio pasidarba
vimu šv. Petro parapijos naudai 
buvo surengtas taip sakant Mins- 
įtrel Show. Programą išpildė 
“EikaL” Atsibuvo rūgs. 27 ir 28 
dd. Šv. Cecilijos choras vadovau
jant p. K. Smalini gražiai padai
navo porą gražių dainų.

Klebonui kun. Jonaičiui garbė 
už taip didelį pasidarbavimą, nors 
rezultatai bus negeriausi, -bet dar
bas buvo didelis ir sunkus.

Šv. Petro parapijoj LDKS. kp. 
silpnėja. Kaip ten nebūtų, reikė
tų valdybai rūpintis, kad kuopos 
susirinkimai būtų laikomi kas mė
nuo ir daroma kokia nors pažan
ga. Jeigu susirinkimai nėra šau
kiami ir valdyba nesirūpina, tai 
kas-gi gali kitas rūpintis. Laukia
me kuopos valdybą pradedant 
progresuoti.

£
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phrašįB, kad šis ųedųcgų •
ir dą*, tająstą •

būfe aš nprėjęs paversti klubą j Ja- 
vaikų .fy4>inžhį. Štai 
tai tūrių" pašaly Ji. Jeigu tachta 
buvai tą syk klubo susirinkkas,- 
tSl gerai žinri,. ką Įdubas 
ar.šokius ar koncertinį paniat 
iną. Tamsta g$rai žinau zn^ąęats 
buvai to vakarėlio vedėju. Tams
ta tyčia norėjai katalikus ir jų į- 
sitikinimus įžeist, ką ir padarei, o 
jeigu geras katalikas paraše ,$irm. ] 
laišką, prašydamas laikytis klubo 
nutarimų, tai ar čia kenkimas? 
Aš'gerai žinau kad-toki laiškai _______
nieko negelbės, kol bus tokia klu- į Kun. P. P. Sam-usaitis, 
bo valdyba kokia šiandien yra.
Todėl gi pareiškiu, kad klubo pir-1 Kunigas Aug. Petraitis, 
mininkui jokių laiškų nerašiau ir Į 105 Main St., AUiol, Mass. y 

j nesu klubui niekuo užkenkęs, o 'Leonas Praspeliauskas, 
“J. U. P.” lai faktiškai prirodo 1 st. Charles College, 
kokius laiškus aš klubui bei pirmi- Baltimore,
ninkui esu rašęs. O jeigu to nepa- į Kuo*pos gali kreiptis prie minė§8| 
darys, tai pasiliks melų maišas ir.y u kalbėtojų o jie maloniai sutik^į 
gaus didelę nosį.

Toliaus“ J. U. P.” rašo,

:^iębėff Ęį^.e-Kua. A<J> , 
.. -J.p5 tMain. St., Athol, Mąss 
Pirm, -yĮ^irskas,>

47 Co.ęaLSt., Wdrce^ęj^
I Vicė-Pirm. — A. Ząveckas,

177 VShsdsor St.,- ■
1 ž Cambridge, M

II Viee-Pięm, r- J-
- 45 Coral St., Woreestcr,

Rašt. V. J. Blavaekas,
47 Coral

Iždininkė -
6 Commonwealth Avehue, 

AVorcester, Masteli
• Organizatoriai-.

patarnauti, arba galima kreipti^ 
būk b^'ic centro valdybos o ccntfo-jsai 

Krancevičiufe prigulėjo prie sanda- d>ba nurodys kalbėtojus.
riečiij kuopos, bet kada pradėjo ; 
rašįnėt į “Sandarą” niekus, tai ir 
čia gavęs per nosį. Kur tik aš 
rašinėjau, tai stengiaus visuomet 
pgisilaikyt teisingumo, o “Sanda
rą” apleidau suprasdamas, kad 
man ten nevieta. Per nosį nesu 
gavęs niekur, o tik aš duodu per gaujų narni atsiveskite. j S 
nosi tokiems, kaip “J. L*. P.” _ w

F. A. Krtmcevicius

NEWARK, N. J.
i LDKS. 14 kuopos mėnesinis, sų 
įsivinkimas Įvyks spalio 9, š. m.,'šv:
i Jurgio dr-jos svetainėje, 8 v. vafeyj'^ 
jMalonekite nariai atsilankyti Ir . 
'užsimokėti mėnesines duokles,7z'

LAWBENCE, MASS.
‘1 Keleivio ’ ’ 39 num. tūlas “ J. U. 

P.” duoda “Darbininko” keres-.- 
pondentams atsakymą. Tarpe to 
ir mane jis Įvardina. Aš neatkrei
pčiau atydos Į jo plepalus, nes tas 
gaivalas baigia nustoti žmonišku
mo ir doros. Tik todėl atsakau, 
kad. esu neteisingai Įtartas.

LDKS. REIKALAI

minga “L. K. M.’ ’organizacija. Katalikė m ; 
augina, auklėja busimąją kartą, kokia tat bus 
tina, tokia bus Lietuvos visuomenė ir visa Lietuvi . 
jei motinos bus katalikės, tai nėr jokio pavojaus 
Lietuva bus katalikiška, jei moterys-motinos prisi- 
gers socialistų raugo, tai tuomet Lietuva taps bedie-į Ūdrijos gražumu neatsižymi, 
viską, žydiška, bolševikiška, tad vyrai, gerbkite 
moteris, ne tiktai nekliudykite, bet dar padėkite 
joms organizuotis.

Tikybos ir doros žvilgsniu, dzūkai -daug auk
ščiau stovi už kitų Lietuvos kampą gyventojus. Vie
nas kunigas, gimimo kapsas, klebonaudamas miš
rioje kapsų ir dzūkų parapijoje, taip išsireiškė apie 
savo parapijiečių išganymą: Jeigu, girdi, vienas 
kapsas bus danguje, jai dzūkų dešimts. Po japonų 
karo, kada gimė Rusijoje Dūma, visuomet Seinų 
apskr. dzūkai pasitikėdami kunigais, juos rinRo ir 
siuntė į Suvalkus, kad ten geriausiąjĮ-tinkamiau- 
siąji atstovą i Dūmą išrinktų. Taip pat Kalvarijos 
apskr. kelis kartus dzūkai rinko kun. Igną Čižaus- 
ką ir siuntė Į guberniją. Socializmas Dzūkijoje ne- 
prigyja, nors atsiranda jo mėgėjų ir platintojų. 
Spaudos uždraudimo metu socialistai klaidino kai
miečius per užsieninę spaudą, platindami savo laik- 
raštpalaikius. mėgstantieji skaityti trupučiuką pa
sigėrė, ypač Krokeląukio ir Ūdrijos gyventojai. Dar 
kaikurie mėgstantieji skaitymus sekė anuometinę 
Lietuvos inteligenciją, už garbe sau laikė turėt pa- 
žintĮ-santykius su inteligentais, inteligentai nejučia- 
mai nuodijo nesusipratusius kaimo katalikus,' ypač 
jaunesniąją kartą. Kadagį suprato kad klaidingu 
keliu žengia, metė šalin socializmą ir prie krikščio
niškųjų organizacijų prisidėjo. Daug blogo Dzūki
joje padarė profesinės sąjungos dvarų darbininkų 
tarpe. Kumečiai nepažino vilk) avies kailyje, pa
klausė bolševikuojančiųjų socialiste]ių, bet kada da
bar tikra Lietuvos krikščioniškoji valdžia parCeliuo-

•rė j kentėjusias bažnyčias taisyti, bei naujose parapijose Įrėdamas jaunus vaikinūs stojančius kareivi jom Ap-j 
žiūrėjęs žmonių būrį savo pastabą išreiškė: Dzūki
jos vaikinai, girdi, sveiki, jokios kūno ydos juose 
nebėr, malonu žiūrėti, kiekvienas kareivijon tinka, 
turbūt ir dora jie pasižymi, netaip kai priemiesčių 
-žmonių, sunykę, ištyžę—menkučiai.

Dzūkų vaikai gabūs, tik dirstelt reikia Į besi
mokinančiųjų būrį gajūs, linksmi, jų veidai nušvi
tę, akutės verda, mokytojo, anot jų paeiti išsireiš
kimo, visus žodžius ima dabbn, rūpestingai mokina
si ir nor msokslu naudotis. Negalima sakyti, kad 
-dzūkai neturi savos inteligencijos. Turi net visoj 
Lietuvoj pasižymėjusius vyrus, kai antai: a. a. Čiur
lionis, Sasnauskas, Petrauskai, Žmuidzinavičius. 
Liudas Gira, Vincas Krėvė (Mickevičius) tai tikri 
dzūkai. Už visa a. a. kun. Antanui Staūiukynui vi
sa Lietuva privalo būti dėkinga, juk seseles kazimie- 
rietes jisai Įsteigė, kurios jaunesniąją kartą mokina 
ir auklėja Amerikoje. Ačiū Dievui ir Lietuva jas 
pažįsta, Pažaisly turi buveinę. Kaune mergaičių pro
gimnazija ir mokytojų kursus veda. Netrukus Die
vui padedant, katalikams valdant, apims vaikų mo
kymą visam krašte, mes to laukiame: Tai dzūko 
dukters, a. a. kun. A. Staniukyno, jisai tą idėją pra
vedė ir' paliepė Lietuvos vaikus mokyti. Laikraščiai 
paskelbė “Mildos” organizacijos atsišaukimą Į jau
nuomenę mokslus einančiųjų, kad dar likusįjį Lie
tuvos turtą, vasaros metu,' rinktų,- vadinami, seno
vės liaudies dainas (žodžius ir melodiją), pasakas, 
mysles ir panašius dalykėlius ką prie apeigų bočiai 
vartojo, kadangi jau daug senovės turto žlugo, tai 
nors likučius surankiojus. Aš taip pat, kaipo tikras 
tėvynainis, kad senus paminklus surinkus ir apsau
gojus nuo pražūties, mielai nurodyčiau kut kreiptis, 
kur dar daugiausia tėra brangaus turto. Kapsai ir 
zanavykai jau senovę prarado, tai ten nebėr tautos 
turto, vien tik Dzūkijoje brngumynų' dar užsiliko, 
tad uolūs tautiečiai, malonūs Lietuvos studentai ir 
visi mūsų senelių praeitį mylintieji privalote kreiptis 
Dzūkijon ir ten astidėjus rinkti senas dainas, pasa
kas ir 1.1. Veisiejų vargoninkas, dainų mėgėjas Juo
zas Neimontas man pasakojo, kad Dzūkijoje yra \je- 
girdėtų senovės dainų su stebėtina mėli ėdi ja; jisai 
gyrėsi kad esą daug jau dainų surinkęs. Ar mano 
žodžius kas paseks, ar jie vėjųis nueis, bet aš laikau 
už priedermę, rašant apie Dzūkiją, savo mintis išdės
tyti. Galop rašant šį rašteĄ turėjau ofneny Suvalkų 
Dzūkiją, vilniečių, dzūkų beveik imliočiau, dargi, tu- 
jrėjau mintį, kad tuomi Amerikos džfikų 'pakelti ū- 
nąj kad nesigėdintų dzūkais 'Vadintis,' kaip kiti gė
rėdamies save vadina kapsais, zanavykais, .aukŠfai-

Tačiaus dzūkai pajėgė dvi naujas mūro 
į bažnyčias pasistatyti, būtent: Ūdrijoje ir Šeštokuose, 
‘pereitais metais spalių mėn. abidvi pašvęsta ir pa
maldos Įvesta. Šeštokų, girdi, labai graži bažnyčia.

’, bet nemaža-erdva. Ir 
gerai Ūdrijoje padaryta, kadangi dvarus ir palivar
kus išparceliavus parapijiečių skaičius padidės. Gar
bė vietos klebonui kun. Žemaičiui ir Šeštokų klebo
nui kun. Zdančiui. šeštokai naujai susitvėrusi para
pija, be jos dar šios Dzūkijoje naujos parapijos: Ku
čiūnai kur a. a. kun. J. Galeckas atsiskyrusiems lietu
viams nuo Berznyko lenkų pastatė bažnyčią, Šlavan
tai, Riečiai.

Dzūkai mėgsta “šventose” vietose lankytis, bū
riais eina, važiuoja į atlaidus kad ir Į tolimesnes vie
tas. Prieš karą du kartu į meuts Seinus lankė, per 
Atsilankymą Panelės Švenčiausios ir Ražancavos at
laidus. Pavasary Dzūkijos maldininkai ir Vilnių 
pasiekdavo. Dabar Seinų ir Vilniaus dzūkai nelan
ko, ten žiaurus lenkas sėdi ir nebeleidžia. Maldin
gieji dzūkeliai buruoja kad dėl lenkų nebegali Pane
lei Švenčiausiai pasiguosti ... Su Įžadais dzūkai 
traukdavo Sekminėse ir šv. Petre į Metelių (Borūnų) 
Kryžius, i PayašūnuS per Trakinę, dar kaikurie turė
dami pamaldumą į Šv. Antaną Prienus lanko per to
jo šventojo atlaidus. Be to, kiekviena parapija turi 
žymesnius atlaidus, kur' ir iš kitur atvažiuoja baž
nyčioje pasimelsti, vakarop gimines atlankyti—pa
viešėti, viešnages laikyti).

Kai kas dzūkams prikiša, kad permažai teturi 
kunigų Dzūkijoje gimusių. Tiesa, bet taip kalban
tieji neatsižiūri, kad dzūkai daug vargingiau gyvena 
negut kapsai bei zanavykai. Dzūkai veik visi ma
žažemiai, suvargę, neturi lėšų vaikams šokinti, 
gimnazijoje, vėl blogi seniau buvo susisiekimai su 
Suvalkais, Marijampole kur buvo gimnazijos; kas

' PATYS. KALTI

Man teko nugirsti daug nepasitenkinimo balsų iš keleriųL. 
D. K. S. kuopų narių. Vieni jų n-'-patenkinti savo kuopų veiki
mu, kiti cento stovių, treti dar <’.ei kitokių priežasčių. Sunku 
surokuoti visokias kalbas ir nusiskudimus. I)au2u?na ją Iro pa7 
mato, bet dauguma jų teisingi. Man atrodo ■ei'ingiau'iu tas 
nusiskundimas, ka Organizacija jau !■) inetu išgyvenusi dar ne

si O-rimespa- 
s : ižu i o kaltinti, 
j . -j'-igu orga- 
mki skr/ių-našta, 
-tuv‘"< daromas, 

T ’.rime būti 
dmnai vigas jos 

kad iŠ to ga- 
tr.izm i skobi 
irčiau kils ir bu- 
Dtcmr'me pasi
duos. išleisdami 
varkyti savo or- 
s varini s ne tik.

jnt dvaras apdovanoja juos (kumečius) žeme. supra-'ki{a dabar, susisiekimas palengvintas, gimnazijos 
to savo klaidingą manymu bėga nuo, socialistų, ^priartintos, per tai norinčiųjų gimnazijose mokintis
glaudžiasi prie kunigų, maldauja Dievo kad atleistų 
kalteą. Alytaus rajono socialistų vadai. Miglinas, 
Balynas, Misiūnas ir kiti nusiminė ir nebežino ką 
daryti...

Vilniaus gubernijoje dzūkai save vadina valstie
čiais, atėjus rinkiniams vis už valstiečius liaudinin
kus balsuoja.Nėr ten kam suprantamai paaiškinti ką 
tai reiškia toks jų balsavimas, juk kad tikrai žino
tų, kad yalstiečiai liaudininkai yra tikri socialistai 
griežtai nusistatę prieš Bažnyčią ir jos tvarką nie
kuomet už juos nebalsuotų. Po karo du kart pini
gams sutirpus.^dabar Lietuvoje labai ir labai pini
gų trūksta. Sunku nuardytą ūkį pakelti, triobesius

netrūksta ir Lazdijose ir Alytuje, dargi Prienuose 
dzūkų pilna. Krokeląukio, Ūdrijos, Barbieriškio pa
rapijų tėvai noriai savo vaikus leidžia į Prienų gim 
naziją, numato, kad kun. F. Martyšius gimnazijos 
direktorius pavyzdingai ten veda jaunuomenę. Prie
inu gimnazijos nemažas auklėtinių skaitlius kunigų 
seminarijosna eina.

Tikyba rišasi su dora. Doras žmogtte tiki į Die
vą ir antraip, tikintis dorai elgiasi, rūpinasi Dievo 
ir Bažnyčios įsakymus pildyti, nebenori nei Dievo' 
nei artima pažaisti, žodžiu myli ir Dievą ir artimą. ■ 
Doras žmogus ir paviršutiniai atsižymi, veidas jo pil-Įčiais, žemaičiais, 
nas, linksmas, jo išvaizda savęspi patraukianti. Tai|^ - -

pastatyti bei juos sulopyti, dar sunkiau dėl karo nu- (kadaise patėmijo Kalvarijos apskr. daktare perStfcl

?W‘
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, ka Organizacija jau 10 metų iš: 
Įstengė atmokėti nibrių skolų. Kas tam kaita 
lys. Čia negalime^ nei centro, nei organizacijų: 
nes ir centras ir organizacijos biznis yra tvarku, 
nizacijai ir jos bizniui savo laikturnvo uždėta s; 
tai nei centro valdybos, nei centro biznis, iš ,-par 
negalėjo pajėgti padaryti tiek, kiek neiraiim; 
patenkinti tuo, kad sąjungos spaustuvė ir a; 
turtas davė ir duoda pelno. 'net. žinoma. h<- ti 
lėtume milionus daryti. Numikime 
naštą ir mes pamatysime, kad ergan 
jos. lies galime tą padaryti, tik n< 
statyti savo bažnyičas. savo mokyki, 
.šimtus tūkstančių dolerių, bet nys-m 
ganizacijos,-kurios stiprumas ir pa 
mums patiems, bet ir visai katalikyb 
savo aukomis statome maldos namus.
tik prilyginu, kad jei mes dideles pinigu sumas galime sumes
ti. tai kodėl tokiam mažam reikaliukui, kai L. D. K. S. centro 
namo skoloms, negalėtume to padaryti. Galime, bet nenorime;' 
Esame nesusipratę ir organizacijos nebranginanti^ Nuo eiliri&y^ 
L. D. K. S. nario pradedant, iki mūsų aukštesnių centrų — ąps- 
kričių baigiant, nėra to stinraus oraanizatvvio jausmo. kurs:’gžS| 
jungtį narius į tvirtą L. D. K. S. kūną. Iš mūsų apskričių, / 
bene tik vienas Naujosios Anglijos apskrity-, padaręs pramdg^^^H 
gų ir surinkęs lėšų jas paskiria savo organizacijai. -O kur-kitf^|||į 
apskričiai, kur kuopos? Centras gyvena iš tų Įplaukų, kurioš^^J 
centraliznojasi apie ji. Man. mylinčiam savo organizaciją, la-^’ 
bai buvo skaudu skaityti “Darbininko” skiltyse. kad.L. D.
■S. Cicero kuopa, likvidavusi savo bizni, visą pinigų sumą2,O0|^^ 
dol. paaukavo parapijai, d savo organizacija? nvi sudilusio ceri^S 
teįio. Labai geras 71 ar lūri-^ftu k a bažnyčiai, bot normku^ 
miršti ir savos organizacijos, kuriai taip pat dolorus brangušib^ 
Ristūne ir djaųgiau panašių faktų, bet-to pakanka. I^yįso 
‘aš. noriu padalyti išvadą, kad nms patys mažai brimjriname-sa^ 
vo organizaciją, mažai jai dainės kreipiame. Taip būti* 
mep tokią padėtis nieko geremožada. ' Mes turėtume stip'ria^^ 
sp^iorganizuo<it labiau oijg&iizaoiją bninginti. Mūšų kuo^^ 
lapkričių ir centro, viršūnės pirmiausia privalo Į tai *f- 
■sąvokoj, Ir^jycikejų priklauso atskirų

: j 
y. : branginti i r jai dirbti,
boM A^kieooftšiš&iiidiinM h^beipfealingk

g
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VALSTIEČIO i

________ - 3e-^žarni kolomj^.-
A^ff'nep^kenčiąmase klimato*:

r

?•**?-*

■
j&štfšemū apsk.). Džž-ė ^tose

bariuose. - D^o^į^ječsvar- 
būs ir skubūs reiktai,-tad vi. 
si nariai būtinai ątvy&įte.

Pirmininkas

iuKa girdėti dejubjantibū- 
Mninkus, kad Lietuvoje

Kad ūkininko gyveni- 
^^Bš:lAėtiivbje nėra lengvas, tai 
^pl'įūe^hcysįu, bet kad. jis bū- 
^^^{sunkesnis, kaip kur kitur, 

netiesa. Kaip tenka

^^roiktets' ūkininkams, paduo- 
IIIIBū vieną laišką, gautą iš Puns- 
ifpfioapylinkės, kuris parodys 
^^ent dalį, to skurdo:

‘ Broliai lietuviai 1 Nepri- 
‘‘klausomos Tėvynės sūnūs, iš- 
Igirskite mūsų dejavimus po ge
ležine lenkų letena, ištieskite
-Ęiums pagalbos ranką, paliuo- 

^įAšuokite mus iš tos vergijos!
-Esu ūkininkas, turiu 80 

Mano ūkyje 18 
py mėnesių stovėjo lenkų policija, 
gm?o--6 mėn. lenkų kareiviai. Daug 

' .blogo jie man padarė, mano ū- 
kį sunaikino ir jokio atlygini- 
įmo už tai nedavė. Jie save po- 

p nais vadina, bet, kas pamatys 
X- 'jų darbus, pasakys, kad tai ga- 
L Įėjo padaryti laukiniai žmonės, 
i - Mokesčiai yra nepakeliama 
f' našta. Pirmo pusmečio mokes-

- -čių sumokėjau 350 zlotų (zlo- 
tas lygus dviem litams), 127 

č zlotus majontkavų, 121 zl. do- 
£ ’datkavų, 13 zl. 99 grašius do- 
sį.. rožnų, 120 zlotų čns podymni 

ir 100 zlotų gruntavę. Sekves- 
tratorius užrašė dali turto. To
kią sumą išmokėti be galo sun
ku ir tiesiog negalima, esant 
taip pigiems ūkio produktams. 
Suvalkuose už 4 pūdus avižų 
moka 8 zlotus, o tuo tarpu 
druskos pūdas kainuoja 6 zlo
tai.

ĮĮĮšfi /jnargų žemės.

Esant taip sunkiai padėčiai, 
javus tenka parduoti dar esan
čius ant dirvos po 7. 8 zlotus 
centnerį. Gyvuliai taip pat la
bai pigūs. Kad išmokėjus mo
kesčius, tenka ką nugriebus 
pardavinėti, patiems likti be 
tinkamesnio drabužio, vaikams 
>be mokslo.

Buvau pradėjęs vaikus leisti 
■gimnazijom bet dėl b~šų sto
kos vieną jau sulaikiau, ir ar 
tik neteks panašiai padaryti su 
antruoju. Lenkijoj lietuviškų 
mokyklų nėra, o mūsų lietuviš
ka prigimtis neleidžia duoti 
vaikus sulenkinimui. Lietu
viais esame gimę, lietuviais no
rime ir mirti L

Siunčiu Jums ši laišką ir no
rėčiau, kad jį paleistumėt per 
laikraščius. Tegul žino Lietu
vos piliečiai, koks gyvenimas 
lenkų vergijoj, kad be reika
lo nerūgotii ant savo valdžios ir 
rūpintųsi mus skubiai išbuo- 
liuosuoti iš tos verguos.*

’lygij žmones laiko susirgtų 
Įr sunyktų. ' O kad; tendencija 
svetimus darbininkus gabenti j 
rytų kolonijas yr^ pasireiškusi, 
tai-aišku iš to,, kg, prancūzai 
padare su -lenkų darbininkais. 
Sutarty išdirbtas taisykles 
prancūzams peržengiant Lietu
vos darbininkai turi teises pa
siskųsti vyriausybei, kad kon
vencija būtą respektuojama. 
Po sutarties ir patys darbinin
kai pasidarė drąsesni, nes jie 
pamatė, kad yra kas juos gina. 
Todėl pirma nugastaudami, 
kad su jais ką norės prancūzai, 
tą darys, dabar sakosi be bai
mės važiuoją “ sviete” sau lai
mės paieškoti, jei būsią nege
rai, galėsią grįžti atgal.

Paskutiniu metu vėl prasidė
jo gausus naujų darbininkų re
gistravimas ir senesniųjų užsi- 
meldavimas. Kasdien galima 
matyti nemaža darbininkų/be- 
siburiančių apie imigracijos 
biurą. Gavęs leidimą biuras 
žada jau kitą savaitę išsiųsti 
vieną partiją darbininkų (apie 
500) Į Prancūziją. Kelionė 
laivais per Klaipėdą į Prancū
ziją truks keletą dienų. Va
žiuoją pasiima su savim reika
lingiausius dalykus ir kiek pi
nigų kelionei; pats nuvažiavi
mas bus apmokėtas firmos. Nu
vykę Prancūzijon bus paskirs
tyti- įvairiose vietose. Nuva
žiavę su šeimynomis gaus ats
kirus butus: merginos turės at
skirus namus nuo vaikinų.

ATSHMKITE Iš ‘ ‘DARBI
NINKO LAIŠKUS

- A; Bėndoraitis 
Ant. Czalkonis 
Ant. P. Davulis 
Stanley Grubin 
AVilliam Pigaga 
Julia Stanulis

k P. Stapulionis 
Šv. Kazimiero Dr-ja

Iš Lietuvos: 
Liudvika Gedminaitė 
John Harbert 
V. Pigaga (21.) 
Anne Saulaitė 
J. Sinkevičius 
E. Treinis 
Adelė Varžinskaitč

y225jt Street,- ^outh Boston, Mass. 
VICĖ-l’IRAININKAS—J. Gilneckts. 
SEKRETORIUS—J. Verseckus, '

5B4 • l'leastntf ~St, Norreood, • Mass.
IŽDININKAS—VL Jakas,

177 M’intlsor St.,(Aimbridge, Muss.
IŽDO GIDE.—O. Smilgienė,

69 Clark Street, Cambridge, Mass.
IŽDO CLUB.—j. Jaskelevlčius,

4 Bellmie Alkūne, Montello, Mass.

f1 Mes siūlonį Tamstoms pir- ' 
mos rūšies prekes taip pi.

> giaikaip bilekuri krantu- ■ 
t vš^tTBroadway, o gal ir ’ !

pigiau. Atminkite tai, kad « 
pirkdami čionais^Tamstoa 1

> prekiaujate krautjiv^j, J 
; ri- per 19 metų antrBroad- \ 
* way visuomet turgjd g^rą ;

vardą. -Visiškai teisingai ■ 
; patenkina, k - patarnaują ' 
J savokošt tuneliams. ;

MOMMtS. 
ĮtoSBMMll l

Petrausko jęąlikįmo: kandžių.j 
hj,.ątalėlių ir duttfeljiu daiktų.. Atsl-į 

Įminkit-pas J. STFUKSS, 769 Broa6\Vhy,| 
^Boston, Mass.’ ' i

ūCITY i’OINTTi;-3 šeimyną .5 ku.aį 
barių numns •hi inų>n>\eiu<‘utr>?s.i 
.geriausioj »pieii:.k.'l ,‘irrt l-urrngul hd 
dr Brosuhvyy. tik ,

2 JSO. BOSTON E 3 šeimyną Ji kam
barių, su elektrikais. :ehdu $’iu. j„iaėne- 

pė^'ŪHi buri paą!u<-..ts šią's.onlry, pra
šo $2,300 ir $3f<) į nešri, bei ateik it 
duok tmvo paslalym.!.

LITHfANIAN AGENCY, 3UL West 
,Broadway, So. Boston, Mass. ...

JUOZAS M. VERVEČKA
(VRRACKA)' 

LIETUVIS ADVOKATAS 
{’.. PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE
• . , ‘ OFISUOS^* * ;

. . . -S- B. 0948
- v i 'I B r L -įį į-įj

BRQQKTON, MAS
684 No. Main Stre

Tel. Broekton TISO J C i
BES IDĘNCIJOS Tel. S»

MOKINATĖS ANGLIŠKOS 
KALBOS

Tūkstančiai Amerikos lietu
vių pasiryžę iki gyvos galvos 
gyventi Amerike. Tokiems vie
nas svarbiausiti reikalų šioje 
šalyje yra angliška kalba. Mo- 
kinkitės jos visokiais būdais. 
“Darbininko" knygyne g; 
"auti angliškos kalbos k 
mok s! i xį ir žodynų.

Didelis angliškos kaibo 
dovūlis iš 310 puslapių ka 
ja S2.50.

Didelis angį i šk a i -1 ie t u'' 
žodynas be apdarų 
darnose $6.50.

“DARBININKAS”
366 Eroadvzay, So. Boston, Mass.

va-

£

IfJ

V

&ept. 2

DRY GOODS

cnrta* tetaršai » tentai

A. i). 31.

0366 Broadway,
Boston 27, Mass.

Mes Duodam ir Išmainom 
LEGAL STAMPS

parėdu vyrams, mote
rims ir vaikams

261 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

REIKALAUJAM AGENTįJ
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir svaigimas galvos paei
na Iš vidurių, kraujo nečystumo ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. Eluik 
infusion, išgydys J 3 savaites. Pre
kė-75e., baksas (pusė tuzino) už $4: 
<lel tonstlų ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po krutinę naitdok Einike 
MostĮ. prekė §1. $1.75 ir $3.00. Gali
te gauti kožnoj aptiekoj arba pus išra
dėją Z. EINIK CO., City Hill, Su 
Union City. Conn. (L.-28)

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

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

DARBO ŽMOGAU, atmink, jog 
‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ yra tavo prie-

VYKSTA Į PRANCŪZIJĄ
Kaune yra jau nuo praeitų 

metų įsikūręs prancūzų imi,gra
cijos biuras, kuris rūpinasi 
Prancūzijos lauko darbams 
verbuoti laukų darbininkus. 
Pernai rudeni jau gana nema
žas darbininkų skaičius, kaip iš 
miesto, taip ir iš provincijos 
buvo įsiregistravę kalbamame 
biure ir padarę reikalnigą su
tartį vykti Prancūzijon. Bet 
Lietuvos vyriausybė norėdama 
apsaugoti savo piliečių teises ir 
Sveikatą, pasiūlė pirma negu 
pradėti vežti mūsų krašto dar
bininkus, padaryti sutarti, ku
ria einant mūsų darbininkai 
būtų apsaugoti nuo išnaudoji
mo. Po keletos abiejų vyriau
sybių susirašinėjimų prieita 
sutarties, arba sąlygų,- kurio
mis mūsų darbininkai galima 
organizuotai verbuoti į Pran
cūziją. Tų sąlygų svarbiau
sios yra šios: Lietuvos darbi- 

- įlinkai tėra samdomi išimtinai 
laukų darbams; jiems taikomi

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną,

Namų sviniakas užganėdintas 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna New Yor' c 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėfi- Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir, 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausių 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 

aprašo daugiausl
- t XF«keIbtaiaaJį

$

Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas

Motinos jį vartoja 
per yirš šešiosde- 
šimts septenius me 
tus.

^jEROVes SKYRIUS
DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

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

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su- 
tėikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c.. gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Rd., Snenceruort, N. Y.

53 <•

_ JJ .' ** Jjt-jju?
Tel. So. Besėdu 0823 

LIETUVIS DAiNTlfcTtfit

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

420 Broadway( South Bosto
Ofįjo valandos:

nno 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
iki 5 tr nno 6 :00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas rabato! vakarais ; 
ir nedėldlenlals, taip-gi seredomis 
nuo 12 dieną uždarytas.

TEL. SsV Boston 0506—W. ■
LIETUVYS DANTISTAS i

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston'

(“Keleivio” name)
Ofiso Valandos; nuo 9 Iki 12, oro 
1 rfJC 3d 8 Ir utw 6:30 iki 9 vakare. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Suba tomis nuo 9 Iki 6 vak. Neda 
:įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti1

W-

■-1S!

>

FONTANINĖ
PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Motinos Kurios pa
čios išaugo Bor- 
den’s Eagle Pienu 
šiandien, peni jį sa

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani- 
nę plunksnų. Pirk dabar.

Kainos: $1.50, $2.50, $3., 
$3.50, $4„, $4.50, $5.00. 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
Ney York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

REIKALINGAS geras teisingas 
vyras, mokantis gerai bučernės ir

r suprantantis 
i tą bizni. De-

PARSIDUODA
RESTORANAS

BIZNIS GERAS
31S Tremont St^ Boston, Mass.

18 METINIS

BALIUS
RENGIA ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA

Pirmadieny

Spalio-Oct. 12-tą d, 1825
(Columbus Day)

STRAIPSNIS 140
lietai po kūdikystės yra begalo svar

bas, nes juose dedasi vyriškumo ir mo
teriškumo pamatai. Galima tada jr.t- 
gelbėti vaikui Įsigyti pamatą vikrios Ir 
stiprios sveikatos, arba ir silpnumo bei 
menkumo.

Menkumą; ypatingai akstinu blogas 
penėjimas. Netinkamas maistas ne vi
sados paeina iš jo stokos, nes ir turtin
gi nuo to kenčia. Gali kūdikiai gimti 
su aukso šmukštų, bet jei negaus duo
nos ir pieno, orančių sunkos, žalių vai
sių, šviežio oro. saulės, miego ir mankš- 
tinimų. tai bloga sveikata ir menkas 
išsivystymas bus jo gyvenimo draugai. 
Inžinui reikia tam tikrų anglių, kad 
jis gerai dirbtų, taip pat ir žmogaus 
mekanizmas reikalauja tinkamo kuro, 
kad geriausiai tarnautų.

Nekuria maistai yra butini augimui 
o svarbiausios iš jų yra pienas; jo sto
ka dažniausia nudaro nedapeuėjimas, 
nes jame ramias: visi elementai aks- 
t.toanti augimą. Vienok ir .g> kūdi
kystei pieną negali kiti atstoti, tik jum 
prigelbsti. Normali kūdikį reikia įpra
tinti visus jmprasr.is valgius, ne kete 
tus: nereikia pataikauti jo nofatus. 
‘•Smaguriavimas" yra skylutė pro ku
rią ntlendn nednperrejimas. Vaikas rei
kalauja. kit-ko. negu suaugęs, kuris tik 
palaiko savo jau išvystytas savybes.

Nedapenėjimas paliečia <lantis, na
gus, kaulus, o mineralai, kaip spinačo 
geležis, pieno kalkis ir fosforas, duoda 
gyvybės ir kietumo. Vaikas reikalau
ja penkis sykiu sdauglau kalkių, negu 
suaugęs. Minkštų dantų pavojus g; 
■laug pavyzdžiui, likučiai renkasi pū
dam! danttj tarpais. Tie nuodingi pū
liai Įeina vėliaus į kraują ir padaro 
vieškelį įvairioms bakterijoms.

Borden’s Eagle Pienas pasirodė esąs 
brangus veikėjas nukovojantis nedape- 
nėjlmą. nes užlaiko savy vitaminus ir 
mineralus pradinėje čielybėje.

Idant ir lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle i Peną. Bordeno 
Kompanija išleido lietuvių kalboje pa
mokinimų knlp paruošti Borden’s Eagle 
Pienas visokių amžių kūdikiams. Jei 
nori kopijos tų Instrukcijų, iškirpk kū
limą iš laikas nuo laiko telpančių pa
garsinimų ir prisiųsk jiems, o jie ra 
mielu noru visai dykai Jums prisius

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO evT^l. PAŠELŽ 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zeba,

539 E. Seventh St, So. Boston. Maiu.
Viee-Pirmlninkas — J. Petrauskus, 

250 Gold St, So. Boston, Niass.
Prot. Raštininkas — P. Tamošiūnas, 

161 \V. 7-th St., So. Boston. Mass.
Fin. Raštininkas — iL šeikis,

46 Marine Road, So. Boston, Mae?
Kasierlus — A, Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston. Mas* 
Tvarkdarys — T. Zafkfs,

7 Wtaflald St, So. Boston. Mana
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią aedSdlenį kiekviena mėnesio, 9-ri 
retasAi ps parapijos ialėį, 49ž 
E. Seventh St. so. BostoA, Eoss

DR-STfi LIETUVOS DUKTE2V 
PO GLOBA MOTINA ŠVČ 

SOUTH BOSTON, MASS. 
“VALDYBA

Pirm. — Z. Ztčkienė,
GI Story St.. So. Boston, Įlaša. 

Vice-Pirm. — A. JanušoDleuJ.
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mas* 

Prot. ęašt. — O. Siaurieaė.
443 E. 7-th St, So. Boston, Mass 

P! o. Rašt. — J. Keys.
115 G Street So. Boston, Mass.

Lžd. — O. St&niuliutė,
105 6-th St, So. Boston, Maus. 

Tvarkdarū — O. Mizgirdlenė,
164 6-th St, So. Boston, Masa 

Draugijos reikalais kreipki tęs visados
protokolų raštininkę. Draugija laike 
savo susirinkimus kas antrų utarnln 
ką kiekvieno mffieėio 7:30 vakare. 

' parapijos svetainėj ant Penktos gal 
vfts, South Boston, Mass.

D . L K. KBZBTUČIO DR-JO* 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

Hknitrfk Situos straipsnius kas sarai- 
/<• ir pasidėk ateičiai.

Parapijos Svetainėje
SEVENTH STREET SOUTH BOST6N, MASS.

Prasidės 1 vaL po pietų ir trauksis ik Vėlumos. A

NAUJAS IŠRADIMAS
DEJtSNK) OAUNOA 4*03713 

Ola, Rsaraatim*. KšJ-i.
Ncsaro* afcaortnąma. šalti. Rauktų

__ t___n_____ w A 15? _

Dalraalo Gafia*a Meatis yra tiek 
varta aoloo, khlt B pati tvaria 
B1 nandoa ardymo.
Kaina 73 eaatai. »1J5O ir |&OO.

PIRMININKAS — V. Zalteckas,
514 E. Broadtvay, So. Boston, Moj» 

VTGB-PIRM. — Povilas Buka,
85 C Street So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunai
450 E. Seventh S t, So. Boston. Man. 

FTN. RAST. — Juozapas Vinkevlčius
808 B. Broačhvay, So. Boston, Man 

KARTERIUS — Andr. Zalleckas,
611 B. Flfth St, So. Boston, Mam 

MARŠALKA—Kazimieras Miką 11 lemt*.
908 H. Bro*dway, So. Boston, Mas* 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko m 

ve mėnesinius susirinkimus kas pirm? 
oedėldleal kiekvieno mėnesio, po nua 
®4 Washiugton St, Boston, Mase 
1 :30 vaL po pietų. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite bu savim daugiai 
naujų Tiarių prie musų draugijos įff' 
rOartL

IV. KAZHHER0 A K DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAiAI

šis balius bus pirmutinis, rengiamas dėl jaunimo, nes mu
zikantai yra paimti, ekstra geri idant šokikai būtų užganėdinti. 
Taip-pat bus skaniausių valgių ir gėrimų. Todėl kviečiame vi
sus jaunus ir senus, moteris ir merginas atsilankyt ant baliaus 
o būsite patenkinti.

K

PM »p««lrorfa» taip 
DEKE3T3 NĘW mSCOVERY 

OemSENT.

Dsksaia Ofatennt Ce. 
«ts main rr. «ox am 
HAUTFOAO, COMV.

BALIAUS VALDYBA

Tel. So. Boston 270

J. MAGDONELL, M. D.
Galima susikalličU ir liet^viAkai 

ayiBo VAL4BDOB: Rytais 11d 9 vaL 
. Po pietų nuo 1—8 
Vakarais nuo6—9

53S B. Broadway, So. Boston

i Naujas Lietuvis Dentistas 

IDR.ST.A.GALVARISKI 
j 520 F- Broadway, 1^, Boston 
J Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 
Į12 vai ir nuo 1:30 vai. po pietų 
| Iki 5 vai. vak. ir nuo ? Iki į 
s vai. vak. šventą dieną pagal susl- 
£ tarimą. Tel. S. Boston 4435

TeL Broekton 5112—W. 

DAHTI8T AB

225 L Street, So. Boston, Masa. 
' VleBHMnn. — X GrabtakM,

fiP7 M Street So. Bhston Ma» 
Prot. Rfižt — VI. Mickevičius, 

405 Third St., S. Boston, Mass. 
rtntMn RaStlBinkai — K JKiJkii,

8 Hatch Street, So. Boston.
i OifiiilfikM —- L. tvagždya

111 Bowsn F L, Sa Boston, Ma>- 
? Tvarkdarys — P. LanČka, 
f 885 fi. Flfth St, Ro. Boston.

- Draugijos reikalais kreipkitės vtsw 
! iloe | protokoių rtuMalnką.

Draugija aavd šnsfrpkimtta laiko 2-n 
nedadiehj klėkvleiO B^neaio l-mą w 
po pfetg panpijo« aal^ 4fie fiaventk.

OR. A. J. GURMAN
(GŪMAUSKAS)

706 Mato St., Montello, Mw.
(Kam Broad Street)

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

f!

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir krorrfškas užslsenfr 
justas ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-vloletinlals spinduliais, kvartų 
žiburiu, thermo therepą, D kitais 
elektro medikallšknts budais. Egea- 
minuoju kraujų, tlapoma, tr gplau- 
UuIub savo laboratorijoje. Nutrau
ki u X-Ray paveikslus. Teipjl pa
telkto patarimus laiškais.

Oįieo valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BROĄDWAY

(Antras lubos)
Telefonas-------------------- S. B. 40H

įj Resldencljos Telephonas: 07TO-M. 
t Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

S. BARUSEVIČIUS
LtotavlSkas Graborlua, balaanmoto* 
jas, Seal Katate ir Public Notaras, 

258 W. Broadway

Residencija 838 Dorchester Avenne 
Dorchester, Mass.

Ofiso TeL Res telj Į 
Unįversity 8831 ProšpoeC OtlS^

0. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojaa
983 Caaforidge St, CbiubrĮdge

i
S'




