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Lenkų karininkai sumušė ministerį
SUSIRŪPINO LIETUVOS SUTARTIMI
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SUSITIKO ANT LAIVO

LIGHORN, Italija.—Ita
lijos premjeras priėmė Ang-

terĮSir Austei) Chambefliną 
ant jachtos Dolphin. 
jiedu turėjo pasikalbęįima ir 
apie pasikalbėjimo 
viešai neskelbta.

nose. Du
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gina nuo 1915 m.
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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS, IR 
> PENKTADIENIAIS

Lietuvių-Lenkų Riauš

VARŠAVA. — Lenkijos politinėse sferose labai didelis 
klegesys kilo dėl padarytos Lietuvos sutarties su Rusija. 
Rokuojama, kad tas padaryta prieš Lenkiją. Yra lenkų 
spėjama, kad po to kai kovo 15 d. 1923 m. ambasadorių ta
ryba pravedė rubežių tarp Lietuvos ir Lenkijos, palikda
ma Lenkijai Vilnių, tai Lietuva ėmus ieškoti kitų kelių 
atsiekti savo tikslo.

Lietuvos-Rusijos sutarties tekstas jau paskelbtas. Su
sideda iš septynių punktų. Pirmame punkte sakoma, kad. 
santikiai tarp abejų valstybių privalo būt remiami taikos 
sutarties padalytos su Maskvos valdžia 1920 m. Tada bu
vo pripažinta Lietuvai Vilnius.

Antras punktas skelbia, kad abi valstybi pripažįsta 
viena kitos teritorijalę nepriklausomybę visokiame atsiti
kime.

Trečias punktas skelbia, kad nei viena šalis prieš kitą 
nekariaus ir jei viena liks užpulta, tai kitoji bus neitralė.

Ketvirtu punktu abi valstybi pasižada neiti Į koalici
jas su kitomis valstybėmis, jei ta koalicija bus nukreipta 
prieš vieną iš susitarusių.

Penktu punktu pasižadama tarpusavinius nesusiprati
mus pavesti arbiiraeijos teismui. .

12 lenkų karininkų uniformose Įsilaužė-Į buvusio iždo 
ministerio Zdziechowskio ofisą. Jie pasigriebė ministerį 
ir ėmė stumdyti, spardyti, mušti. Taip jį baisiai sumušę, 
sukruvinę paliko ir pabėgo.

Yra spėjama, kad tie karininkai iškėlė ministeriui pir
tį už tai, kad jis seime uoliai priešinosi didelėms išlaidoms 
kariuomenei.

MERGINA SIŪLĖSI į 
KARIUOMENĘ

SAN FRANCISCO, Cal. 
— Jauna mergina Editli Pe- 
įazzo pasisiūlė i kariuomenę 
dviem savaitėm. Sakė, kad 
kareivio gyvenimas jai pa
tinkąs ir norėtų išbandyti ar 
ištikro taip yra.

DRŪTUOLIS SUSIRGO

NEW YORK. — Jack 
Dempsey po imtynių Phila- 
delphijoj ėmė negaluoti. Jis 
dėl pralaimėjimo labai susi
krimto. Dabar pasišaukė du 
daktaru ir jiedu jį nuolatai 
daboja. Jis visai neteko ape
tito.

POTVINIS IŠPLOVĖ 
LAVONĄ

HAGERSTOWN, Md. — 
Ties Sharpsburg buvo dide
lis potviniš ir vanduo išplo
vė kareivio lavoną. Prieš 64 
metus toje vietoje buvo kau
tynės.

NUSINUODIJO KRIAU 
ČIUS

NEW YORK. — Kriau
šius Isaac Friedman, 55 m. 
amžiaus, rastas šapoj negy
vas. Šapa besanti prismir- 

Tada ėjo taip vadi-,dusi nuo gazo. Jis perdaug
namas civilis karas. Dėl neg- buvo nuvargęs, kad eiti na
rų paliuosavimo grūmėsi, mo. Nakvojo šapoj ir joj 
šiaurinės su pietinėmis vals- amžinai užmigo.
tijomis. Dabar to karo ras-1 
tasis lavonas palaidotas ka
pinėse, kurios guli netoli mū
šio lauko,

NEPASAKĖ NEI ŽODŽIO
RYMAS. — Mussolini tu- 

ri už barberį Domėhičo Ros- 
si. Tasai barberis tarnavo 
Mussoliniui per keturis me
tus ir Mussolini jam per vi
są laiką nei žodžio neištaręs. Yorke.

ŽUVO 18,250 ŽMONIĮĮ
SUŽEISTA 350,000

WASHINGTON. — Per 
praėjusius šių metų aštuonis 
mėnesius Suv. Valstijose per 
automobilių katastrofas žuvo 
18,250 žmonių, o tuo tarpu 
sužeista 350,000 žmonių.

_______NORI-MIRTI

DENVER, Colo.—Garsu
sis advokatas CIarence Dar- 
row pareiškė, kad jis paga- 
tavas atsisveikinti su šiuo 
pasauliu. Jis pasakė:

“Aš laimingas būsiu kuo
met išmuš mano paskutinė 
valanda, kada aš galėsiu pa
sišalinti iš to kraugeringo 
pasaulio. Čia nėra taikos, 
nėra ramybės, nieko kitko 
nėra, kaip tik troškimas 
kraujo irdaugiaukraujo.” »

SUDEGĖ HOTELIS SU 
ŽMONĖMIS

SIBLEY, La. — Sibley 
1 otelis sudegė. Kartu sude
gė apie 10 žmonių. Nuo de
gančio kotelio buvo užsidegę 
kiti aplinkiniai namai, 
viso sudegė 12 namų.

STAIGA MIRTIS

CHESTER, W. Va.—Mis. 
Melissa McClelland, 104 m. 
amžiaus, netikėtai mirė besi
juokdama. Jos vyras kokį 
tai “džioką” pasakė ir ji ė- 
mė juoktis ir staiga krito ne
gyva.

ŠUNŲ Už $1,000,000

PHILADELPHIA, Pa.— 
Sesųui-Centennial parodoj 
atsidarė šunų paroda. Šunų 
sugabenta, kaip aprokuoja- 
ma, už $1,000,000.

Orlaivi^
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Bažnyčioje
WASHINGTONAS. Elta praneša iš Kauno 28. IX. 

Pereitą sekmadieni švč. Trejybės Bažnyčioj Kaune įvyko- 
tuvių Lenkų riaušes, pasekmėj kurių keliolika sužeistų, 
ri sunkiai. Tik policijai įsikišus, suėmus vienos ir kitos pus 
vadovus, pasisekė likviduoti. Riaušių priežastis: lenkų nor 
paversti bažnytinę procesiją politine demonstracija, kaną Ik 
tuviai pasipriešino. Arei vyskupas riaušes pasmerkė; 
energinga kvota kaltininkams išaiškinti.

Lietuvos Pasiuntinybė

> uzgriau 
^angliakasius

*....................

HLSUDSKIS--LENKIJOS PREMJERAS

VARŠAVA. — Po rezignacijos lenkų ministe 
Barteliu priešakyje buvo pakviestas Pilsudskis sudary 
naują kabinetą. Tą daryti Pilsudskis apsiėmė ir pa 
Yra sakoma, kad Lietuvos sutartis su Rusija paaks 
lenkus nusileisti Pilsudskiui ir duoti jam daugiau valios.

Pilsudskis rinksis naujus ministerius. 
bineto imsiąs tik tris ministerius.

43 darbininkai. ■ Užgriuvus 
buvo elevatoriaus skylė. Už
griūtieji po žeme išbuvo veik 
ištisą savaitę. Jau visiškai 
buvo išnykus viltis juos iš
gelbėti. Po žeme darbinin
kai-valgio turėjo tik tiek, 
kiek paprastai pietums pasi- 
imama. O nelaimė atsitiko 
iš pat įyto. Todėl maistą la
bai taupiai vartojo. Taboka 
greit išsibaigė. Tai nuo ber
žinių stulpų lupo žievę ir ją 
rūkė. Rūkytojai sako, kad 
iš bėdos toji žievė taboką pu
sėtinai atstojo. Iš beržinės 
žievės teipgi arbatą virėsi.

DĖL PAUKŠČIO GALĄ 
GAVO

SĮQŲX FALLS, S. D. — 
Stalak, 11 Tti: am-

žiauš vaikas, pamatė medyje, 
kad lizdas gali iškristi. Tai 
vaikui pagailo pūkštei i ų ir 

r 

jis sumanė lizdelį sutvirtyti. 
Belipant jam medin šaka lū
žo, vaikas krito žemėn ir nu
silaužė ranką. ' Paskui krau
jas užsinuodijo ir vaikas mi
rė.

NUŽUDĖ BURDINGIERIŲ

NEW YORK. — Tliomas 
Santueci, 13 vaikų tėvas, į- 
tartas nužudyme burdingie- 
riaus.

|PIMIWMM&
KANALO ’

Nuo pradžios iki
rugpj. 31 d. Panamos Kana
las įplaukų davė $16.007,661. 
Pernai per tą pat laikotarpį 
Įplaukė tik$13,879.737.

CANNES. Francija.-^M 
si-viesulą, jiilo ir išvartė. 
1 telegrafo stulpų, išro 
daug medžių, išdaužė š 
ius langų. Du žmogų mirė: 
baimės, viesulai ūžiant;
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KIEK ATSIĖJO PROHIB 
CIJA

AVASIIINGTON.—Ikši 
prohibici jos vykinimas- Su

1 i jos- užsienių reikalų minis?- A aisti jose-- atsėjo $114,724

KARALIENĖ APLEIDO 
SOSTINI

Rumunijos karalienė jau 
apleido sostinę ir vyksta A- 
merikon. Vyksta per Pary
žių. Francijos sostinėj ji 
pabus keletą dienų ir po to 
vyks į Cherbourg, kur spalio 
12 d. sės Leviathano laivan, 
o spolio 18 d. jau bus New

JisMiami’o miesto majoras, 
buvo New York’e, kai jo mies
tą daužė viesulą. Dagirdęs a- 
pie tai, jis tuoj leidosi namo.

ATPLAUKĖDEGANTIS 
LAIVAS

SAVANAI!, Ga. — Lai
vas Ne\v Britain jūroj užsi
degė ir nebuvo galima ugnies 
užgesinti. Prisėjo šauktis 
pagelbos. Atplaukė valdžios 
pagelbinis laivas ir išgelbėjo. 
Degantis laivas buvo atvilk
tas Į uostą.

SUĖMĖ NAŠLĘ

BUDAPEŠTAS, Vengri
ja.—Policija suareštavo vie
ną našlę. Ji prikalbinus še
šis vaikinus nusižudvti. Jos » 
prisiviliotasis septintasis 
laikinas raginamas nusižu
dyti pranešė policijai.

000. Be to grumiantis».pro 
hibicijos agentams su bo 
gėriais krito 335 žmonės.

Tiek milijonų išleista 
hibicijos vykinimui. o pr 
bicijos laužymas ir girt 
visą laiką didėja.

■
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DINON, Cal. — Trauki
nys užgavo ėjusį ]X‘r geležin
kelį busą. Astuoni žmonės 
vietoj buvo užpiH|tf < /.. 4;

SUDEGĖ SENAS KLUB
LONDON.—Ant St.fąĮnT 

Si. sudegė Cocoa Tree Clul 
Tas klubas buvo įsteigta 
174b’Jrtr. ir buvo vienas ga 
šiųjų Londono klubų
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Kančia—tai didvyrių mo
kykla. — Maironis.

s

Kai Vokietija tapo Tautų Sąjungon priimta, tai bu
vo spėta, kad santikiai tarp Vokietijos ir Francijos pa
gerės. Ypač dėlto, kad FrancijA ftoliai stojo už Voljie^i- 
jos Sąjungon priėmimą ir kai buvo priimta, tai Fraricijvs 
delegatas Sąjungoj širdingai ją 
to Francijos prezidentas viešoj pi 
tiją ir vėl priminė, kad Vokie

iro priimta, tai F r adei jos 
rteįfcino. Bet netruk<įą>o 
" *ekįnoVbkie-

w c -- ... 4_____ „ ..... - _____ w Didžiojo’ Karo
kaltininkė. Vokiečiai žinoma tiiorhlĮsižeidė. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris Stresemann aštriai pasmerkė 
Francijos prezidentą ir pasakė, kad pasaulis pergelti ži
no dalykus, kad tikėti pasakoms apie tai būk Vokietija pra
dėjus Didįjį. Khrą. Jis pasakė, kad Vokietija pagatava 
pavesti klausimo išrišimą tarptautiniam teismui.
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UŽ PENKIŲ DIENŲ SA 
VAITĘ

WASHINGT()N. — Hen
ry Ford paskelln" Įvedimą 5 
dienų savaitę. Prie tos pro
gos Amerikos Darini Federa
cijos prezidentas Green išlei
do pareiškimą. kad Va rysis 
už sutrumpinimą (t-iiJio va
landų.

Prezidt^AaB ’Gi’oC^ Nepra
mato greiUiUSltniįiimo, liet 
sako, kad mašinas gęrinant 
bus galima prie to prieiti, 
kad visose pramonėse bus 
galima įvesti penkių dienų 
darbo savaitę ir palikti uenu- 
mažintas algas.

Prezidentas Green sako, 
kad Ford temijąs A. D. Fe
deracijos reikalavimus ir 
juos vykinąs.

«
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Illinois Centrai Railroad 
p&nijos. Jis gimęs Gtmm 
Iq<U bAigė Purdue unim 
tą, turi M np amžiaus. —.
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KRIKŠČIONIŲ DEMO 
ATŲ PARTIJOS RAJO- 

S SUVAŽIAVIMAS 
PANEVĖŽY

n. rugsėjo mėn. 12 d. 
žy įvyko L. Krikšč. 

Į&n^kTatfj‘ I*artijoš rajoni- 
S suvažiavimas. Seimo ua- 
^8 J? Misi liūnas ir stud. 
abaliaitskas padarė plato- 
Us pranešimus apie Seimo 
? valdžios darbu*. Karštai 
akalbėjūs dar keliems iš su
rinkusiųjų tarpt), suvažia 
linas vienbalsiai priėmė šias 
Rezoliucijas:

; 1) Panevėžiu rajoninis L 
Lr. Dem. Partijos suvažiavi
mas Panevėžy š. m.

Iiėn. 12 d., išklausęs 
irio p. Masiliūno ir 
abailausko pranešimų dėl 
stematingo katalikų valdi- 
inkų šalinimo iš vietų, kuo 
riežčiausiai prieš šį valdžios 
ngsnį protestuoja ir reika- 
uja grąžinti paliuosuotuo- 
Us į senąsias vietas.
2) Suvažiavimo dalyviai. 

Apsvarstę dabartinės socia
listinės valdžios santykius su 
^Bažnyčia- ir matydami jos 
jporą atskirti Bažnyčia nuo 
valstybes ir ją suvaržyti, kuo 
griežčiausiai prieš šį sovialis- 
Jinės valdžios pasikėsinimą 
protestuoja ir pareiškia, kad 
įnė juugiuviij. nė metrikų 
prie viršiūčio savivaldybėse 
Įbepripažjs.
L 3) Matydami vis nuolat 
Įkylančių streikų ir socialistų 
Brganizuojamų triukšmų.ku
lne. stato pav< >j nn mūsųį ra
ibius gyventojus ir kada, tų 
Streikų malšintojai — polici
ja p. Vidaus Reikalų Minis- 
j|erio yra smerkiami ir tuo 
Žjadrąsiiiami miestų išdykė- 

iai ir toliau panašiu* eksce
sus ruošti, kaip tat Įvyko Ra
seiniuose — griežtai ptoles- 
įįuoja prieš tokį t riukšmada- 
Itių favoriz.avimą iš p. Vidaus 
|Reik. jM-rio pusės ir kreipia. 
Seimo ir visuomenės dėmesį 
a besiartinantį pavoju mūsų 

[vidaus tvarkai ir ramybei iš 
laudonųjįĮ pllsės.
b 4) Numanydami, kad pri- 

rusių ir sąžiningai savo pa- 
igaseinančiu karininku ša- 

inimas iš kariuomenės vien 
odei kad jie katalikai, yra 

litikos įvedima* kariuome- 
ėn, kas lygu jos silpnini- 
hui; matydami norą kariuo- 

lenę visai sumažini i arba, 
ūaldemokratų žodžiais, net 

lUvis panaikinti, kas pasta
tytų kraštą į didžiausią pavo- 
ų būti priešu užgrobtiems— 

erkia tuos kariuomenės 
gnHtznetjos -žygius ir 

k»ikalauja. kad valdžia rū- 
intūsi tinkamu krašto apsi- 
nimO'pajėgų tvarkymu ir 
iprinimu.
į 5) Girdėdami, kad valdžia 
tiko Įrišti lenkams steigti 

ai J ūš o m i > š j r v i n t ų
r 30 t į pradeda- 
okf’kbi su lenkti dės 

kalba, Panevėžy gi 
Mikų mokytoji] semiua 

ląaiida'ryt i. — kreipia *.iI 
ioe dėmesį i tai, kad tok'- 
inggtiis stiprina lenkiškąjį 
gaivalą krašto lietu vii] ūki 
inkų skatikai' ir žymiai pa
tikina žadinti tautini stt'i 
ratimą gerokai aplrnkiiiloį 
afrontej. 
Toliau litu o svat 'fonia' or
nižrteinis klausimas. Visi 
lyviai jaučia būtiną reika-

lą energingiau varyti katali
kiškąją akciją prie dabarti
niu pakitėjusių apystovų. 
Bus griebtasi visų galimų 
kultūrinių priemonių kovai 
su kylančia krašte netvarka 
ir su raudonaisiais gaivalais.

g; tgg K/ * Z
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rūgs. 
Seimo
stud.

ZARASU APSKRIČIUI 
GRŲSIA BADAS

ZABASA1. Zarasų aps
krity šiemet labai prastas 
derlius. Bent pusė visų ūki
ninku neturės žiemkenčiu ja- 
vii nė sėklų, nė duonos. Pa- 
v\ zdžiui. jau dabar Dusūtuo- 

Įso rugiai brangesni už kvie
čius. Vasarojaus derlius ir
gi labai prastas: vasaros kai- 
t ros išdegino čia miežius, avi
žas ir linus. "Piktai bulvės vi
dutiniškai užderėjo, per tai 
.jose glūdi ūkininkų visa vil
tis.
vii sėja 
įeikalinga iš valdžios 
skubota pagelba.

Kadangi žiemkenčių ja- 
visai nebetoli, tai 

pusės

KIŽIAI ( Mariam]), apsk., 
Jevaravo valse.). Čia dau
gelis ūkininkui, įtikėję į valst. 
liaudininkų skelbtąsias gėry
bes. at idavė už juos savo bal
sus manydami, kad .jie page
rinsią ūkininko būvį, suma
žinsią mokesčius ir daug į- 
vairiu gėrybių suteiksią. Bet 
kuomet sužino, kad jų iš
rinktieji ‘Ulonai” atmeta į- 
neštąjį ūkininkų Sąjungos 
projektą — sumažinti žemės 
mokesčius, ir dar nori ūki
ninkus apkrauti didesniais 
tųokescįais, — ūkininkai pra
deda bruzdėti. Ir tas jų 
bruzdėjimas pasireiškia ne
apykanta prie naujosios vy
riausybės. kuris vis auga.

Po laikui kiekvienas susi
pranta, bet vėlu !

ČIA DAR NETVARKA

sjfjf

N'*'

Ant Azorinių salų buvo išt ikę smarkią žemės drebėjimą, čia parodomas Vienas Azori- 
rdą salą miestas po žemės dre bėjimo.

GERAS AMERIKONAS
IGLIAUKA. Nesenai par

važiavo iš Amerikos šio mies
telio seni pažįstami gyvento
jai pp. Bukauskai. Turėda
mi vidutiniai kapitalo, o bū
dami bevaikiai, nupirko savo 
ištekėjusiai giminaitei Nari- 
jauskienei — Dabulevičiutei 
ūkį — 45 margus žemės su 
trobomis. Visą turtą Nari- 
jauskams aprašė, užsirašyda
mi sau tik ordiną riją.— -

I NETYČIOMIS NUSIDŪRĖ
BŪDVIEČIAI (Lukšių v., 

šakių apskr.). Šių ni. rug
pjūčio mėn. 17 d. šio kaimo 
jaunas vaikinas 21 met. pik 
Pr. Domeika bedroždainas 
peiliu netyčia nusidūrė, nu
gabentas Šakių ligoninėn ant 
lytojaus numirė. Iškilmin
gai palaidotas Lukšių kapi
nėse.

PRODUKTŲ IR GYVULIŲ 
KAINOS RUGPIŪČIO 13 D.
SE1 BIJAI (Alytaus ap.) 

Kūgių centu.18-19 lt., avižų 
— 17-18 lt., miežių — 16-18' 
it., kitų javų nebuvo1 matyt- 
rinkoje. Obuolių puskvortė 
(2 ltr.) 15-20 et., kiaušinių — 
20-50 et.. bruknių — 50 et., 
kitokiu nebuvo matyti. Agur
kų kapa 1 lt. 50 et.—2 lt.j 
svogūnų — 1 lt.; kiaušiniiį 
dešimtis-1 It.,- stiėsfdilklg. 4

VARGAS SU GANYKLOMS

PAPILĖ (Šiaulių apsk.). 
Valdiško miško ponai labai 
smarkiai žmones su ganiavo
mis miškuose spaudžia. Ir 
lokiu būdu mažažemių nepa
kenčiamas stovis, nes reikia 
tankiai mokėti pabaudos, o 
gyvulių nėra kur ganyti. 
Žmonės labai piktinasi ir 
kalba, kad prie krikščionių 
valdžios taip nebuvo. .

41

A LYTŪS. Kaip visur Lie
tuvoje, taip ir Alytuje įvy
ko st reikas. Sustreikavo ke
li Rudnickienės batų krautu
ves ir dirbtuvės kurpiai. Pa
ti Rudnickienė prieš rinki
mus. kaip dabar aiškėja, 
žmonės pasakoja, agitavusi 
už socialdemokratus, o dabar 
tie patys socialdemokratai 
prikalė prie jos na’ino skelbi
mą. kad niekas pas ją neitų 
pirkti, pirmiau net dirbtu- 
\ės duris uždarė ir neleido 
niekam įeiti. Dabar kiek
vieną pirmadienį ir ketvirta
dienį stovi susigrūdusi prie 
jos namu kuopa žmonių, vie
ni sergsti, kiti šiaip atkalbi
nėja. kad nieks pas ją neitų.- 
kitiems net pagrasina.

šiais metais naujai stojan
čių i Liet. Universitetą pra
šymu paduota 595.

lt. Gyvuliai: arklys dirba-’ 
litas 200-300 lt., karvė vidu
tinė 250-3(X) lt., avis senė 25 
lt. Bendrai pasakius, javų 
kainos žymiai nukrito. Ark
lius mažai perka, jų kainos 
visai žemos, karves geriau 
perka — jų kainos, lyginant 
>u arkliais, daug didesnes. 
Vaisiai, nors jų nedaug šiuo 
laiku yra. bet labai pigūs. 
Vėliau manoma dar pigesni 
bus.

KEISTA MIRTIS

YVANTlšKIAI ( Raudo
nio \;dsč.). Kišimi šiamo 
kaime mirė seMiM# - Va ma
gi ris, 85 metn^sV arginga i 
praleido ji^ai saro senatvę 
ganydamas gyvulius. dar 
vnriiingiau būdamas liemiiu: 
nieks j<> iš namiškiu nepri
žiūrėjo. Būdamas \ isai silp
nas. vieną sekmadieni sake? 
'i. k;><l vaknir mir.siąs, Atė 
jus \.-ikarui. n< prižiūrinl na 
• mš|,i;nns. išsivertė iš lovos 
ir užsimušė. (lerai kad imi 
sielos reikalus buvo aprūpi
nęs.

NEGALIMA SU VIETOS 
LENKUOJANČIAIS 

SUSIKALBĖTI
GIEDRAIČIAI (Ukmer

gės apskr.). Giedraičių apy
linkėj lenkai pradėjo labai 
didžiuotis savo didelėmis 
gautomis iš naujosios val
džios teisėmis, -nuo kuriui nu
kenčia ramūs lietuvių gyven
tojai. Lietuviškai su vieti
niais lenkų gyventojais nega
lima susikalbėti ir užklausus 
lietuviškai — nuduoda, jog 
nesupranta ir atsako lenkiš
kai. Giedraičiuos yra vidu
rinė mokykla, vedama tikroj 
lie tuviškoj dvasioj, tai len
kai negali ja pasitenkinti ir 
bi jo, kad jų vaikai neišsiauk- 
lčtų lietuviais, tai mano 
sleigti savo mokyklas (t. y. 
lenkiškas) ir jose vaikus 
auklėti tikroj varšaviškoj 
dvasioj.

Gyventojai labai susirūpi
no tokiim dideliu lenkišku 
džiaugsmu ir nežino kas to
liau būsią, nes lenkiškieji 
irai va lai vis labiau nosį riečia 
prieš lietuviškąją visuomenę.

įKOKIĄ LAIMŲ APTURĖJO 
? DARBININKĄ! RINKŲ SO

CIALDEMOKRATUS Į 
SEŲAĄ

.MAŽEIKIAI. Laimėjo tik 
-tiek, kad kiekvieną dieną 
gauna vis didesnius pundus 
socialistinės propagandos — 
proklamacijų,4fo dirbti vis 
vien turi, kaifi ir turėję ir 
dar danginus, pa v.: Mažei
kių vilnų verpimo fabrikas, 
kuriame dirba apie 13 žmo
nių. jų tarpe 2 moterys, ku- 
lios dirba taip pat ’ kaip ir 
darbininkai į dieną po 12 vai. 
ir gauna atlyginimo tik 100 
lt. mėnesiui. Turbūt tiek te
uždirba ir kiti darbininkai 
minėtos dirbtuvės: matyt 
žmonių veidai išblyškę kaip 
nabašninkų. O profsąjunga 
tik organizuojasi ir renka 
centus Anglijos streikuojan
tiems darbininkams. O jūs, 
Mažeikių darbininkai, galite 
būti išnaudojami ir (Įveskite 
badu, kad tik pasodinti į šil
tas vietas Bieliniu*, Epšl ci
nus. Radžiu*, o jum* ir taip 
bu* šilta ir sotu pasiklausius 
jų šiltu kalbų.

Kažin ar nelaikąs būtų jau 
darbininkams apsižiūrėti, 
kur juos nori nuvesti minė
ti ponai.

NESĄŽININGAS ŪKININ
KAS

MATARNAI (Šakių ap.). 
Vietos ūkiu. inž. St. paveldė
jęs po brolio mirties ūkį, da
bar nenori tarnautojam algų 
išmokėti. Štai pav. kaip at
sitiko su vienu samdytu ber
niuku F. Ū. Po mirties bu
vusio gen. Įeit. Stan., jis ta
pęs ūkio savininkų, neper
spėjo darbininkų, kad nuo 
to laiko jis juos skaito atleis
tais. Galop, metų gale, kuo
met reikia algas išmokėti, jis 
štai ir atsisako, ne visiem, 
bet vienam berniukui sumo
kėti algą. Tuokart šis jį pa
traukia teisino atsakomybėn. 
Inž. St. paaiškinus, kad: 
“Aš tave nesamdžiau, reikė
jo nuo to karto eit sau,” ži
noma, Inž. St. pateisino, o 
minimam vaikinui visus me
tus dirbus nė dėkui.
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DŽIAŪGSMmNŽfRAGAEU

SLABADAI (Šakių aps.) 
Kad jau džiaugsmo tai 
džiaugsmo padarė; praėju
sieji rinkimai, kaip vietos 
taip ir apylinkės socialis
tams.

Iš to džiaugsmo, net nebe
žino ką darą, taigi sumanė 
bent “traukti” baltakę. Gre
timojo Kryki ių kaimo du 
“valstiečių” kuopos vadai, 
prisilakę nelegaliu būdu gau
tos vietoje valstybinės, nebe
gali džiaugsmu ištverti, tai ir 
girias, ir džiaugias, rinkimus 
laimėję, šidijasi iš nekuriu 
asmenų : “A girdi federantai 
vos penkis st ūkius laimėjo/' 
O jūs padaužos girtuokliai, 
gėdintumėte* savo nedorais 
darbais girtis, juk peilių ir 
akmenų bei melo pagelba to 
pasiekėt.
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BUTRIMONYS (Al-Muk* 
apąkr.). Šis miestelis yra 
bęvęik vienų žydų ir lenkų 
apgyventas. Tiesa, gal čip- 
ųąi tautinės dvasios pakėli
mui, daug kas galima būtų 
padaryti, bet nelaimė, ji ne 
tik nekeliamų,, gal nesukly
siu pasakęs, „^-r .slopinama. 
Tik pažiūrėkiųie: Butrimo
nyse yra lietuvių pradžios 
mokykla. Joje yra paskirti 
du mokytojai. Ši mokykla, 
visoje 5-6 kilometrų apylin
kėj yra viena, be to, turi 
gerą butą ir kitas gyveninio 
sąlygas. Taigi, gerai mo
kyklos administracijai esant, 
ši mokykla būtų ]>erpildyta 
mokiniais ir ji viena, be abe
jo, šioje apylinkėj!' galėtų 
atlikti didžiausią tautiškos 
dvasios kėlimo misiją. Deja, 
realybėje visai kitaip yra: ši 
mokykla pereitą žiemą buvo 
beveik tuščia. Ją lankė 28 
mokiniai. Vadinas, du mo
kytojai turėjo 28 mokinius, 
(tai kas paklaus, kodėl taip 
.atsitiko? Priežastis tame, 
kad ponai mokytojai, vaduo- 
damiesi kažkokiais įstaty
mais, vaiku mokyklon nepri
iminėjo. Daugelis vaikų, be
ganydami pas ūkininkus gy
vulius ir truputį pasivėlavę, 
tąja mokykla naudotis nega
lėjo. Žmonės spėja, kad bū
sią panašiai ir šįmet. Jeigu 
taip/atsitiktų, tai žmonės 
pasiryžę, pasinaudodami 
duotomis dabartinės valdžios 
mažumoms (lenkams) teisė
mis, atidaryti lenkišką mo
kyklą. Kaip kas sako, kad 
mokyklos administracija bu
vo užimta miestelio gaisri- 
&inkų-kumpos organizavimu, 
Į kurią įeina beveik vieni žy
dai. Kas vpatingiausia, kad 
ši kuopa “bemaršyruodama’ 
po miestelį, dainuoja kažko
kias, lyg bolševikai žydiškas 
ir rusiškas dainas ir tuo erzi
na ramius gyventojus.

ATNAUJINAMA ELEKTROS 
STOTIS

ŠAKIAI. Perėmusi iš vo
kiečių po karo elektros stoti 
B-vė ‘•Vienybė’’ subankruti- 
jo senai ir šakiai buvo be 
elektros per keletą metų. Da
bar stotis atnaujinama ir ne- 
beužilgo žada pradėti veikti.

Žydeliai susitarę ėmė gris
ti akmenimis turgavietę.

'

liai. kurie gindami Lietuvos 
Nepriklausomybę žuvo nuo 
lenku naujai valdžiai už to
kias lenkams duotąsias tei
ses, kuinų neturi savo tėvy
nės gyventojai.

KYLA JAVŲ KAINOS
VILKAVIŠKIS. Prieš pat 

i ugiapiūtę javų reikalavimas 
pradėjo mažėti, kainos krito. 
Pačiam pavasary rugiams 
mokėjo daugiausia 24-25 lt., 
o liepos mėnesį mokėjo tik 19 
lt. Bet vos tik pasirodė nau
jas derlius — kainos ėmė kil- 
•ti. ir rugpjūčio m. 27 d. jau 
i ilgiams mokėjo 25 lt. Kvie
čiai dar tebestovi ties 27-28 
I’.: miežiams moka tik 18 lt. 
Pirkliai aiškinasi, kad nė 
koki javai, užsienin dabar 
neiną, nes ten jie esą pigesni.

ŽAGARĖ, Šiaulių apskr. 
Peniai Strėlių kaimo gyven
tojai latviai Tiesniai sumanė 
atkeršyti seniūnui J. Tamo
šiūnui, kuris dalyvavo kartu 
su policija, išreikalaujant iš 
Tiesnių 4-5 metus nemokėtus 
\ aisty bes mokesčius. Susi
tarę su sėbrais, Tiesniai ixir 
šeimynišką vakarėlį pavogė 
iš Tamošiūno namų dviratį 
300 litų vertės ir tą pačią 
naktį nugabeno )>er sieną į 
Latviją. Policija vis dėlto 
vagis sugavo ir dviratį grą
žino nuskriaustam.

Tiesniai. pasinnlė, neturį 
jokių dokumentų, todėl teis
mas buvo atidėtas. Dabar jie 
atvirai kalba, kad atkeršys 
Tamošiūnui.

MŪSŲ IŠEIVYBĖ AMERI
KON

Iš Lietuvos 1926 metais į 
•L A. ValstylM's iškeliavo 762 
žiu., iš jų 393 pagal kvotą ir 
369 be kvotos. Iš J. A. Val
stybių grįžo Lietuvon 918 
žmonių.
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OKUPUOtdjE LIETUVOJE

PALEISTI IŠ KALĖJIMO

VILNIUS, 1N-10 (E.). 
Kalėjusieji ketverius metus 
ir 10 mėn. Lukiškių kalėjime 
du lietuviai: Vincas Grigiltis 
ir Juozas Ražkauskas šiomis 
dienomis paleisti. Abu buvo 
kaltinami už priklausymą 
prie Šaulių organizacijos.. Ir 
vienas ir kitas yra kilę iš Su
valkų apskr;, Andrejavo vai. . :

NUTEISĖ UŽ DVARŲ DEGI
NIMĄ

VILNIUS. IN-4, E. Vil
niaus apygardos teismas pa
baigė nagrinėti bylą 45 sodie
čių, kaltintų deginus Disnos 
apskrity lenkų dvarus. Vie
nas kaltintųjų nuteistas 6 
metams sunkiųjų darbui kalė
jimo, 2—po 8 metus papras
to kalėjimo, 25 — po 6 mėn. ' 
kalėjimo, kiti teismo išteisin
ti.

Tarp kita ko grafo Plate
lio dvaruose buvę sudeginta 
60 trobesių, o gr. Mokios — 
36.

KAIP LENKAI IŠMETĖ LIE
TUVIŲ PRIEGLAUDĄ

VILNIUS, IN-10, E. Kaip 
žinoma, Vilniuje valdžios, 
atstovai išmetė gatvėn lietu
vių prieglaudą Subačiaus g. 
Nr. 23. “Kelias” duodfi 
smulkmenų apie tą lenkų 
Z £ V • M

žygi.
Šie namai buvo rusų val

džios atiduoti 1915 motais
I > 

lietuviams. Prieglaudoje ka
ro įlietu ir po karo gyveno 
kelios dešimtys vaikų. Visi 
jie dabar paliekami be buto. ** 
Daiktus išmetė ki’ernari,"kitus ‘ 
automobiliu išvežė lietuvių 
centro komiteto vasarnamiu 
^Markučiuose, kitus gi išme
tė už miesto,lauke. Prieš tai 
centro komiteto atstovas tris 
kartus norėjo prieiti pas Vil
niaus vaivadą p. Račkevičių. 
Jo sekretorius pirmą dieną 
atidėjo kitai dienai, tą dieną 
nerado vaivados namie, kai 
gi trečią, prieglaudos meti
mo dieną, nuėjo, sekretorius 
pareiškęs, kad vaivadai jau 
pranešta apie prieglaudos iš
tuštinimą ir nesą reikalo tais 
(’alykais daugiau kallx'tis.Tą 
pat dieną centro komitetas 
xisa tai išdėstė raštu ir pra
nešė oficialiu būdu vaivadai 
Bačkevičiui.

«

X

Per šių metų 7 mėnesius 
Lietuvoje degtinės išgerta 
2.640.026 litru ir 95.145 litrai 
spirito, viso už 21,137,768 li
tus. Neskaitant įvežamųjų 
iš užsienio. Spirito šmugelis 
labai plečiasi.

k
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Giedraičių, Musninkų, Šir
vintų ir kitų vietų lietuviai 
protintuoju prieš dabartines 
valdžios steigiamas ir remia
mas lenkų mokyklas.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ.

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ t

“S aul u 1e”
——- — * ,

Daugybe paveikslų! Pasakos, Apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. I^aikatščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Viekas Nr. susipažinti siunčiamas voltui.

. Adresas: "Saulutės” Administracija Jurbarke



SEIMININKĖMS KELRODIS

Ypatiška Sveikata Taupykit Leibelius

Atvykus jūsų vaikams į pasaulį, pirmuoju mais
tu jūs davėte pieną. Pieną valgė kasdieną. Todėl 
ir dabar nieko geresnio nėra, kaip duoti tą pati 
maistą. Standard ar Challenge Kondensuotas 
pienas yra tik grynas pienas ir cukrus, o suteiks 
jūsų vaikams tą sotumą, kuris jiems reikalingas. 
Daktarai patyrė, kad kondensuotas pienas yra 
brangus maistas subudavojimui vaiku sveikatos

Nustebę politiniai 
klausia: Draugas 

pagalvok ką darai! 
tavo išaugintiems 
drausti viešai de-

Social-Demokratų 
elidi Lietuvoje

Maistas, Kurį Jūsų 
Vaikai Visuomet 

Turi Gauti

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Mlnndlen prnilėk <nupytl lelbeliu* nuo Stnndunl ir i'hnllcnge piepo l»ran- 

premijų. Tnl yrn pirmi*. kokio jų r. rclknltiujnl jūsų virtuvėje pndųrymnl 
įvairių migio-

t . * ■ - • H|. 1 - >

Taupydami tūbe
lius blėšinių. gau
nate brangių dova
nų. Pavyzdžiui, ga
lite gauti 8 Šmotų 
setų peilių virtu
vei, kokį matot ant 
paveikslo už 2.M) 
leibelių. Tas setas 
jums nekainuos n€ 
cento. Viskų. kų 
jus turite daryt y- 
ra taupyti lelbe- 
lius nuo blėšinių. 
Atsilankykite į ar
čiausių dovanų 
krautuvę ir apžiū
rėkite daugybę ten 
išstatytų dovanų. 
Ten malte kų nau
dingo Jūsų na
mams.

: T • • - i ?:
" Ponas Žynius atsiliepda

mas į Z i uči o - atsišaukimą
Liaudies Knygynėlio’’ rei

kale, pasiremdamas tam tik
rais motyvais sįūlją susidėti 
su Įsikūrusia Lietuvoje ‘•Ži
nija.” Pasiūlymas rimtas, 
ir jis man patiųjta ypatingai 
tuom, kad siūlo vienyti turi
mas raštiškas paj^as užuot 
jas skaldžius. Tariaus man 
visgi nesinori pilnai pritarti 
p. Žyniui tame klausime. Gė
lai laikytis vienijimo princi
po ten, kur nėrd reikalo sky
rium darbuotis, bet jei kar
tais priseina siekti skirtingu 
tikslų, tuomet noroms neno- 
roins esame priversti atski
rus susibūrimus bendram 
darbui tverti. Dėl tos pas
kutinės priežasties Amerikos 
lietuviai-katalikai leidžia 
‘ • Draugą 
“Garsą,’3 
“Rytu,”

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

mas. Išvaikyti trukdytojus 
ir pasipriešinančius areštuo
ti. Jei vietoj policijos ma
ža, atsiųsim rezervą! — Ap- 
seisime ir patys, atsako iš 
stoties. Ir vėl1 darbininkai 
išsklaidyti, o prekės, sušvil
pus traukiniui, važiuoja i vi
sas puses.' Daibininkas gi 
socialdemokratų apgautas, 
socialdėmokratiškos polici
jos prislėgtas eina namo nu
siminęs ir bado šmėklą prieš 
akis matydamas.

” “Darbininką” ir 
o nepasitenkina 

Lietuvoje leidžia
mu “Darbininku” bei “Šal
tiniu.” Nei vienam juk mū
sų neatėjo galvon mintis, su
vienyti raštiškas Amerikos 
Lietuvių-Katalikų pajėgas 
sU Lietuvoje esamomis pajė
gomis ir uždaryti .čia leidžia
mus laikraščius.

Štai, pavyzdžiui, socialde
mokratai suorganizuoja deg
tukų darbininkų streiką, iš
stato sargybą neleisti išvežti 
iš pabrikos prekes, neleisti į- 
krauti į vagonus ir t. t. Dar
bininkai žinodami kietą ko- 
inisarišką pono Požėlos ran
ką sako Na, o ar mus ne
klaus, ar policija nesikiš?” 
“Nieko panašaus neatsitiks. 
Ministeris mūsų žmogus, su 
policija susitarta!” — atsa
ko apmokamas socialdemo
kratų agitatorius provokato
rius. Gerai. Darbininkai 
pradeda streiką, neleidžia iš
vežti prekių. Pabrikantas 
kreipiasi i policiją. Policija 
kreipiasi i Vidaus Reikalų 
Ministeriją. O iš socialde- 
mokratiškos Vidaus Reikalų 
Ministerijos atsako: Išvai
kyti, o kurie rodys pasiprie
šinimą — areštuoti arba su
statyti protokolus. Jei vie
toje policijos maža, iššaukti 
rpzervą! še tau ir laisvė! 
Antys suorganizavo streiką 
ir patys su policijos pagalba 
persekioja streikuojančius 
darbininkus. Ir taip, prie 
pabrikos vartų socialdemo- 
kratiškoji policija išsklaido 
darbininkus. Pirklys juokia
si ir veža prekes Į stotį. “Pa
laukite, draugai,” sako so
cialdemokratų agitatorius. Iš 
čia tai jie išvežė prekes, bet 
ten, stotyje, darbininkai ne
leis jiem įkrauti į vagonus. 
Ten policijos nebus!

Prekės atvyksta į stotį. 
Keli suagituoti darbininkai 
mėgina pastoti kelią. Pirklys 
šaukia stoties policiją. Poli
cija kreipiasi į Vidaus Rei
kalų Ministeriją. O iš ten 
aiškus socialistiškas atsaky-

Lygiai tokia pat istorija 
pasikartojo ir Janavos deg
tukų fabrikoj. Kadangi vie
tinės policijos buvo maža, tai 
Soči ai demokratiškoj i Vidaus 
Reikalų Ministerija išsiuntė 
iš Kauno i Jonavą sustiprin
tą policijos rezervą, ir su to 
policijos rezervo pagalba so
cialdemokratai sulaužė dar
bininkų streiką ir Jonavoj.

Pa mėgo Soc i a ldemok rata i 
policiją, ir pamėgo ne nuo 
šiandien. Mes atmename 
kaip prieš metus socialdemo
kratas Merkelis suruošė be
darbių manifestaciją Šiau
liuose, o socialdemokratas 
burmistras Sondeckas pa^ 
Įnaše tą manifestaciją išvai
kyti. Keli darbininkai apsi
pylė krauju. Bet socialde
mokratai nemato darbininkų 
kraujų nei ašarų... Jiems 
smagu, jei pavyksta kuo 
daugiausia sukiršinti.

Lauksime, ką dabar social
demokratai kaltins dėl poli
cijos įsikišimo į streiko rei
kalus. Girdėjome, kad vie
namesusirinkime Klaipėdo
je Plečkaitis teisino savo 
draugą Požėlą tokiu būdu: 
Girdi, ministeris Požėla nie
ko gero negali padaryti, nes 
jam trukdo direktorius... 
Draugelis. Dr. Draugelis 
kiek, žinoma, yra Sveikatos 
Departamento Direktorius. 
Tai nejaugi socialdemokra
tai pavedė visą policiją Svei
katos Departamentui? Mes 
manome, kad policija kol kas 
apsieis ir be Sveikatos De
partamento globos. Gi so
cialdemokratams ištikro rei
kėtų daugiau prisiklausyti 
Sveikatos Departamento nu
rodymų, negu klausyti bol
ševikų agentui. Užtikrinam, 
kvailystės tuoj sumažės, ir 
darbininkai nebus provokuo
jami, apgaudinėjami.

Kai kurie spėja, kad po vi
sų šitų policinių priemonių 
prieš streikuojančius darbi
ninkus, socialdemokratų mi- 
nisteris Požėla paskelbs vi
sam pasauliui štai ką: Per
sekioti streikuojančius dar
bininkus vertė mane... fašis
tai!

Ar taij) šiuo atveju pasi
elgs socialdemokratų minis- 
teris kol kas tik spėti tegali
ma. Bet viena iš dviejų: ar 
d-rui Draugeliui ar fašis
tams tikrai klius! Pęslas Po
žėla moka panašiar^cląlykais 
dumti akis savo suagituo- 
tiems draugams. Pavyzdžiui, 
mėnuo tam atgal paliuosuoti 
politiniai kaliniai norėjo pa- 
daryfi eiseną. Ponas Požėla 

•f •

atsakė: ruošti eisena politi
niams kaliniams yra drau
džiama, 
kaliniai 
Požėla, 
Mums, 
vaikams,
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\ O su “baime” į savo rankas.* r\fi • Mat, kur čia beskaitysi tokią
“bibliją” grįžęs iš dirbtuvės, 

lų, tai tikrai pasi- Reiškia, “Liaudies Knygy- 
skirtumai metodo- Arelio” leidiniai privalo būti 
,” yra prieš pasta- nedideli, — vidutiniškai i- 
amaniškajai ‘Kiti- maut 30 puslapių.
iškia jinai eis ta Knygelė kad ir 30 pusla- 
itirni, kuria ligšiol pių vienok didelio formato 
uizimiero Dr-ja,” nėra patogi taip užlaikymui, 
rčiau. Pasitikėti, taip platinimui, tuo tarpu 
Žinija” užpildytų kai brošiūrėlę mhžo formato 
, kurią manome (6’x4’) galima užlaikyti ki- 
Knygynėliu” už- seiliuje ir progai pasitaikius 

itų bergždžias pa- kitam duoti paskaityti. To- 
< kio dydžio knygelė papras-
privalo atrodyti tam skaitytojui nenusibosta 
Knygynėlis ?” iv ją lengvai galima perskai- 
id jis savo tikslą tyti per vieną vakarą. Tokio 
irivalo ne vien tu- leidinio brošiūrėlių pavyz- 
ty tojus patraukti, tižiu gali būti Kun. J. Žida- 
’o paviršutinumu navičiaus parašyta neseniai 
Mūsų žmonės grį- knygelė apie Arkivyskupą 

>. jei imasi skaity- Matulevičių. Ją ne vien ka- 
) laiko tam liepa- tulikai mėgsta skaityti, bet 
Kad ir 100 pusią- ir nuo katalikų atsimetę 
lę, kad ir Įdomiai Į Žmonės. Kad tas yra svar- 
darbo žmogus imalbu (paviršutine, išvaizda)

Duokite jiems tą pieną pudinguose, košelėse, 

skystimuose, keiksuose ir pyragaičiuose. Jei 

mėgsta šokoladą ar koko, vartokit Standard ar 

Challenge Pieną. Tepkite ant duonos. Duoki

te kaip jie mėgsta. Jei mėgsti kavą, vartok tą 

pieną. Bus kitoks skonis.

monstruoti?! O ponas. Po
žėla ramią! « atąako: ? neg^Įi-; 
iną, nes turin«žiinių|įkąd'jfex< 
šistaf jus užpuls, fašistai įda
rys kitą kontrdemonstrapiją. 
Gali Įbf|ti. kraujo pralieji
mas!.].' ii.?:

O a^itj rytojaus Rygos lai- 
kraštib * čM^duia.” paskelbė 
šitą; PoŽeĮošĮ sugalvotą prie
žastį visaip pasauliui ir nuo 
savęs da|r pridūrė: “Naujas 
fašistų pabojus Lietuvoje.”

Taip ramino tą syk Požėla 
savo draugus. Lauksime kito 
ramins i| kuo padengs griež
tus policijos žygius prieš 
darbininkus dabar.

Vargas socialdemokratams 
Lietuvoje. Kad išgelbėti sa
vo kailį jie šaukiasi policijos, 
slepiasi, dangstosi po jų iš
galvotais fašistų pavojais. 
Bet ir tas mažai tepadeda. 
Štai, pavyzdžiui, pasakoja 
vienas geležinkelietis, kaip 
Plečkaitis didžiausis darbi
ninkų apgaudinėtojas, grįž
damas iš Šančių mitingo 
bambėjo traukinėlyje: “No
rėjau Į snukį duoti!” Varg
šas! Taip riestai prisėjo, kad 
norėjo darbininkams i snukį 
duoti. Matyti, arti galas. 
Lauksim, pamatysime.

(Kauno “Darbininkas’’)

mes galime įsitikrinti pri^J 
mindami šioje vietoje Tėvulį 
Jėzuitų patyrimą, Jie Krą-3 
kavoje leidžia “Glosy Kate*-* 
lickie.” Tų leidinių forma 
iš pradžios buvo mažos bro- 
ši u relės forma. Paskiaus jie* 
buvo pradėję leisti tokio paVI 
turinio, pakraipos ir kainos ■ 
didesnio formato knygeles. 
Ir kas? Per tai nustojo po
puliarumo, neteko daug skai
tytojų. Šiandiena jie vėl , 
grįžo prie pirmykštės for-. 
mos, ir vėl pasiekė popule- .. 
rūmą bei daugybės skaityto
jų. Jei tat mes kada-nors 
leistumeni “Liaudies Kny-, 
gynėlį,” tai privalome pasi
naudoti šiuo patyrimu.

Sekančiai, svarstydami kai- . 
na spaudos leidinių, tai im
dami nudienų apystovas, tu- 

. rime prieiti prie išvados, kad 
spauzdiniai Lietuvoje nėra 

. pigesni, negu čia Amerikoje. 

. Kalbamojo didumo brošiurėr 
lės atspauzdinimas Ameriko- 

. je, 5000 egzempliorių, kai
nuoja $100.00. Bent tokia 
kaina “Draugas” atlieka 
darbą. Lietuvoje gi tas kai
nuoja pigiausioje spaustuvė
je “Rytas”—Klaipėdoje 800 
litų, bet persiuntimas knygų 
rtseina $35.(X). Kaš bendrai" 
sudaro $115.00, ir virš to lai
ko trūkumas bei visokios rū
šies nepatogumai. Ar gi tas 
apsimoka?..

Tolesni ai, imdami domėn 
mūsų raštiškas pajėgas, drą
siai galime pasitikėti savo jė
gomis. Daleidus, kad “Liau
dies Knygynėlis” lankytų sa
vo skaitytojus kas savaitę, 
tai tuo atveju reikėtų 4 rašė- 
jų, nes kiekvienam rašėjui 
truktų mėnesio laiko parašy
ti veikalėlį paskirto j e 
jė. Ar gi tat mes Amerikos 
Lietuviai-Katalikai ant tiek 
esame ubagais, kad net 4 ra
sėj ų savo tarpe nesurastu- 
n i ėm ? Juk t u ri i ne Sei r i j ų 
Juozą, yra Kmitas, yra Žy
nius, nuo jų neatsilieka Ziu- 
tis, Arai ir Vanagai... Jei. 
mūsų išeivių tarpe būtų 
Vaižgantas, tai jis mus smar
kiai pabartų už drąsos sto
ką...

Tiesa, mūsų rašėjai nesi- 
vadina garbingais daktarų, 
profesorių, filosofų, vysku
pų, politikierių vardais... 
Bet juk jie visi perėję gyve
nimo universitetą, jei kurs 
jųjų nelankė tos mokslainės. 
Mano manymu, mums svar
bu tam darbui turėti gabius 
vyrus, inteligentus proto ir 
širdies, o vardas nesvarbu. 
Jei Kun. Bisztyga vienas už
pildo “Glosy Katolickie,” 
tai ar mes keturiese to paties 
darbo nepajėgtume atlikti? 
Vien tikrai panorėkime, tik 
daugiau pasiryžkime. o pa
daryti nebus sunku...

Jei aukščiau išreikštos 
mintys nesutinka su tiesa, lai 
kiti jas pataiso. Benagrinė- 
dami šį klausimą prieisime 
prie rimtų išvadų, o paskiaus 
išvadas vykdysime.# y mantas

Darbini ūkai, Socialdemokr Or
tai, Vidaus Reikalų Minis

terija ir Fašistai i

“Nėr Katine jau tokios 
vietos, kur būt streikas ne- 
palietęs;” Taip dainuoja 
kai kurie socialdemokratai 
vaikščiodami Kauno gatvė
mis. Bet greitai socialdemo
kratai’ žada išleisti dainušką 
su gaidomis, kuri bus dai
nuojama taip: “Nėr Lietu
voj tokios vietos, kur būt 
streikas nepalietęs.” O pas
kutinis tos dainuškos punk
tas būsiąs toks:

‘•Nieks nežino tokios vietos. 
Kur mus streikas būt laimėtas!”

Taigi matome, kad social
demokratai labai geri specia
listai streikus organizuoti. 
Bet jie dar geresni specialis
tai tuos streikus sulaužyti ar
ba pralaimėti. Pirmas so
cialdemokratų streikas ne
priklausomoj Lietuvoj užsi
baigė tuo, kad socialdemo
kratų dėka tapo sušaldytos 
darbininkų bulvės Vilkaviš
kyje. Darbininkai po to per 
žiemą badavo, o provokato
riškai darbininkus suvedžio
jęs Plečkaitis gavo bulvinį 
iiįedali. Ta syk socialdcmo- 
kratai aiškinosi, kad strei
kas pralaimėtas dėl to, kad 
Vidaus Reikalų Mini sterili 
buvęs p. Dr. Draugelis...

Bet deja, dr. Draugelis 
rei šimtinės dalies nepadėjo 
socialdemokratams laužyti 
streikus, kiek palyginamai 
daug tuo reikalu padeda 

*M'iems dabar jų draugas Po- 
J , VidauslBei Minisf fe-

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 
f zu lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50. ■
“DARBININKAS”
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Anglijos Saule Leidžias

Veik pusė delega- 
Minnesotos. Michigano ir Wisconsino.

bijau, aš drebu prieš busimąjį gyveni - 
kareivis ir nesigirdamas jmsakysiu, kad 

foet potnir- 
Negaliu su-

“Palaiminti ramybę da
lantieji, nes sūnumis Dievo 
bus vadintis.” (Mat. V, 9).

Suv. Valstiją kooperatoriu šimetinis suvažiavimas žada bū
ti nepaprastai didelis. Taip būsiąs didelis, kaip niekada ikšiol. 
J Kooperatoriu suvažiavimas Įvyks Minneapoliso mieste. 
Prasidės lapkričio 4 ir baigsis lapkričio 7 d.

Pranešimai apie išrinktus delegatus rodo, kad šiemet de
legatu bus du syk daugiau, negu pernai, 
tą bus iš trijų valstijų 
Kiti delegatai bus iš Naujosios Anglijos, New Yorko, Oliio, 
Ulinois, Iowos ir keletas iš vakarinių.

Kooperatoriu šių metų suvažiavimas rodo tą, kad koope- 
ratyvis judėjimas Amerikoj vis gilyn įleidžia savo šaknis ir sto
ja galingu judėjimu. Kooperatoriu suvažiavimai taps vienais 
jš didmųjų Amerikos nacionalių suvažiavimų. ........-

Amerikos Darbo Federacijai truko iki jos suvažiavimai pa
tapo įspūdingi ir visuomenės domę patraukiantys. Dabar Fe
deracijos suvažiavimai yra nacionalės reikšmės, dienraščiai 
siunčia į juos reporterius ir plačiai pranešinėja. Jau netoli tas 
laikas, kada taip bus ir su kooperatoriu suvažiavimais.

Minneapolis yra išrinktas kooperatoriu suvažiavimui dėlto, 
kad ten yra didžiausias Amerikos kooperatoriu centras. Ten 
yra 5,000 kooperatoriu. Jie valdo didžiulę pieno produktų dirb
tuvę, kurios metinė apyvarta siekia $4,000,000. Dirba joje 500 
darbininkų. Kooperatoriai aprūpina visą miestą pienu ir jo 
produktais.

_r. -. SpyažĮavusfcms delegatams tas viskas bus be galo indomu 
pamatyti Kartu bus jiems didelė pamoka.

Amerikos kooperatoriai veikia ranka rankon su organizuo
tais darbininkais ir organizuotais farmeriais. Visi Minneapoli
so kooperatyvės pieninės darbininkai yra unijistai, neišskiriant 
nei generalio manadžieriaus. Toji pieninė savo keliu pieną ima 
tik nuo organizuotų farmerių-kooperatorių.

šitų Minneapoliso apsukrių ir uolių kooperatoriu dėka de
dasi tas, kad farmeriai gauna geriausias kainas už pieną, ko
operatyvo darbininkai gauna geriausias algas ir geriausias dar
bo sąlygas, o vartotojai gauna geriausią pieną ir geriausius jo 
produktus už mažiausias kainas. Niekur Suv. Valstijose pie
no pramonė nėra taip puikiai pastatyta, kaip Minneapoliso 
mieste kooperatoriu dėka.

A. Kuprin

DIEVO MOTINOS KOPĖČIOS

Buvęs stambus “Naujie 
nų” šėrininkas Kazys Ja- 
montas pasimirė. “Naujie 
uos” dabar džiaugiasi, kad 

įgalės ramiau išnaudoti dar 
bininkus ir nebus su kuo by 
linėtis. Jomantas tai buv< 
liautas “Naujienų” gerklėje

Iietutos“Vienybė’* 
mynė laisvamaniais * ant 
skaudamosios vietos* iškalda
ma bedievių žalingus darbe
lius. “Sandara’*raitosi purš
kia kiek galėdama delei šių 
pasakytų tiesos žodžių:

“Juodindami katalikus, 
katalikų Bažnyčią, bedieviai 
save labai aukština, dedasi 
laisvės, kultūros, brolybės, 
lygybės šalininkais. Tačiau 
visi šitie-bedievių pasigyri
mai yra tušti žodžiai. Jie y- 
ra sakomi tik tam, kad pri
dengtų biaurias žmogžudy- 
bes ir kankinimus tų, kurie 
tiki kitaip, kurie neseka be
dievių mokslo. Prancūzų 
revoliucija parodė, kad taip 
vadinamieji ‘kultūringieji’ 
bedieviai elgėsi biauriau už 
laukinius žmones. Laukiniai 
pagavę ne savo giminės žmo
gų užmušę suėda, o bedieviai 
kuo ilgiausiai kankindavo 
gėrėdamies kančiomis.”

Toliau rašo:

LIETUVOS SEIMAS VEIKIA
Lietuvos Seimas sušauktas 

nadėti posėdžius rugsėjo 24 
dieną.

Kadangi tik pastaromis 
dienomis rugsėjo mėnesio 
Maskvoj tepasirašyta sutar
us, tai turbūt Seimas tą su
tartį jau buvo užgyręs. Da- 
iar vienas pirmutinių Seimo 
darbų bus svarstyti Kauno 
paskolą.

“Net numirusius visokiais 
būdais išniekindavo, iškone- 
veikdavo: žmogaus odą iš
dirbdavo ir iš tos odos pasiū
tomis pirštinėmis mūvėdavo. 
Tie žmonės, kurie dėdavosi 
laisvės, brolybės ir lygybės j 
kovotojais kitaip manančius 
nukankinę gerdavo nužudy
tųjų kraują, valgydavo iš la
vonų išplėštas širdis.”

“Sandaros” redaktorius 
kaipo “žinovas” praeities 
gyvenimo istorijos surado vi
sokių nebūtų ir negirdėtų da
lykėlių. Jis rašo:

“Juk baisu ir pamislyti, 
(.Jeigu baisu tai nemislyk) 
kiek nekaltų žmonių suspir
go ant jėzuitiškų (Gal jėzu
itų?) sukurtų laužų.”
Kur ir kada tiek daug 

žmonių “suspirgo ant jėzui
tiškų laužų ? ’ ’ Gal ‘ ‘ Sanda
ra” paaiškintų vietą, dieną 
ir metus.

Toliau rašo:
“Kiek buvo baisiausiai 

kankinamų, kurie nenorėjo 
pasiduoti jezuitiškon vergi- 
jon.”
Kur ir kada toji “jėzuitiš

koji vergija” buvo? Turi 
būti “Sandaros” redakto
riaus vandentuvėje. Ne tik 
kad praeity bedieviai pasižy
mėjo kankinimais ir biau- 
riausiomis žmogžudystėmis 
tų, kurie tiki kitaip, kurie 
neseka bedievių mokslo, bet

rnęs'žĮn^ie kas dedasi šian 
diena Busi jo je ir prie ko ve 
dą dabartinė bedievių vai 
džia Lietuvoje paleidus išga 
mas bolševikus ir žmogžu 
džius iš kalėjimų.

Bedieviai skelbia laisv< 
snaudai. Kur toji laisvė 
Jau antras katalikų laikraš 
tis už pareiškimą tiesos žo 
džio, už stojimą sargybei 
Lietuvos nepriklausomybė 
patrauktas teisman. Lietu 
vos bedieviai pagatavi visu 
kunigus ir katalikų veikėju 
iššaudyti. Buvusiame lais 
vamanių-bedievių “Kultū 
ros” suvažiavime tarėsi kai] 
išginti jėzuitus iš Lietuvos 
Ne kitaip jie elgiasi ir si 
darbininkais. Štai po vis: 
Lietuvą jie organizuoji 
streikus ir paskui su polici 
jos pagelba išvaiko darbiniu 
kus. Ar reikia biauresni< 
pasityčiojimo iš darbininkų.

Anglija nuo senai turi įsigijus kolonijų visose pasaulio da
lyse. Todėl sakoma yra, kad Didžiosios Britanijos imperijoj 
saulė niekad nenusileidžia. Ir faktiškai taip yra.

Po Didžiojo Karo Anglija buvo viena iš stambiausiųjų lai
mėtojų. Bet išskirant Rusiją Anglija yra viena iš giliausia nu
kumpusių valstybių pokarinių laikų bėdose. Ir Francija ir Bel
gija ir Italija ir net nugalėtosios šalys Vokietija, Austrija, 
Vengrija greičiau ėjo į normalų gyvenimą, negu Anglija. Ang
lijos pramonė, bizniai ir finansai po karo neatsigavo. Po ka
ro prasidėjęs nedarbas nemažėja, o tampa užsisenėjusia soci- 
jale liga. Esančioms bėdoms padidinti pereitą pavasarį kilo 
angliakasių streikas ir nei dabar jam galo nesimato. Dėl ang
lių nebuvimo pramonė turėjo nukentėti. Didžiuliam laivynui, 
pramonėms ir kitokiems reikalams priseina anglių gabentis iš 
užsienio, žiema jau čia pat. Priseis anglių ir kurui iš užsienio 
gabentis. Anglijos užsienines anglių rinkas pagrobė Vokietijos, 
Belgijos ir Amerikos kasyklų kompanijos.

~ Tai kas-gi Anglijo darosi? Kodėl ten taip dedasi?
Kaikurių yra nurodoma, kad John Bull (Didžioji Britani

ja) jau paseno, kad jis jau atgyveno savo dienas, kad jo bu- 
jojimo ir klestėjimo laikai jau praėjo. Nurodoma yra, kad 
Anglija nusmuko netik pramonėj, finansuose ir bizniuose, bet 
negalė apsireiškė literatūroj, mene, dailėj. Krizis Anglijoj ap
sireiškė visose jos gyvenimo šakose.

Dabar kaikurie anglai patys ėmė prisipažinti, kad jų lai
mės žvaigždė jau ima temti. Anglikonų Bažnyčios dekanas 
Inge, kurs pereitą žiemą lankėsi Amerikoj, dabar išleido kny
gą, kurioj gan pesimistingai piešiama Anglijos stovis. Pripa
žįsta Anglijos smukimą. Anglija netenkanti tradicinės jūrų 
valdovės vardo. Savo pramoninių ir finansinių problemų neiš
galinti išrišti. Anglija euišthti žemyn ir neturinti užuojautos 
nei giminingos Amerikos, nei net nuo savo artimų kolonijų.

Je, Anglijos gedimo ženklai aiškūs, bet atgijimo ženklų 
nesimato. Jos imperijoj saulė ima leistis.

RENKA AUKAS
Ateitininkų namams staty 

ti Kaune renkamos po visą 
Lietuvą aukos. Vajus eina 
nuo rugsėjo 15 ir tęsis iki 
spalio 15 d. š. m.

Rugsėjo 17 d. Kaune pra
sidėjo ateitininkų metine 
konferencija, kurios vedėju 
išrinktas amerikiečiams ži
nomas Dr. Pakštas.

ATVYKO P. RABINAVIČIUS
P. Rabi'navičius, Lietuvos 

vyriausybės naujai paskirtas 
generališkas agentas New 
Yorke ir eiti Lietuvos Pa
siuntinybės sekretoriaus pa
reigas Washingtone, atvyko 
šiomis dienomis New Yor- 
kan.

Amerikos laisvamaniams 
nepatinka, kad Lietuvos vy
riausybe p. Rabinavičių sky
rė tokias pareigas eiti. P. 
Rabinavičius yra žydiškos 
kilmės ir jokių partijų nesi
laiko.

IR ŽMOGŽUDYS NEPRISI
PAŽĮSTA PRIE KALTĖS

Kairiosios valdžios rėmė
jai kolegos pradėjo talpinti 
paleistų iš kalėjimų prasikal
tėlių pasiteisinimo raštus. 
Cliicagos geltonlapis per- 
spauzdino iš “Socialdemo
krato” tūlo bolševikėlio E. I- 
vanausko pasiteisinimą. Ta
me pasiteisinime suverčiama 
kaltė kitiems. Vienok pats 
Ivanauskas pasako, kad 
žvalgybininkai parodė, kad 
jis 1924 m. komunistų de
monstracijoj nešė raudoną 
vėliavą ir kad platino komu
nistų atsišaukimus. Paties 
Ivanausko pasiteisinimas y- 
ra lygus žmogžudžio-, Cliap- 
rnan’o pasiteisinimui, Chap- 
man’asirgi sakė prieš pat 
elektrizavimą, kad jis nekal
ąs ir kad žmogžudystę pa

pildė tūlas Slieehan.
“Nekaltieji” pasinaudo

dami amnestijos Įstatymu 
nespėjo kalėjimo durų užda
ryti ir išeiti ant gatvės, pra
dėjo nekaltiems užsitarnavu
siems piliečiams anausius 
skaldyti ir “revoliuciją” kel- 
i. Šiandiena nėra Lietuvo

je kampelio, kur raudonasis 
gaivalas nebūtų užteršęs sa
vo proklemaci jomis ir atsi
šaukimais; nėra to kampelio 
kur nebūtu pasididinęs skai
čius žmogžudysčių ir plėši
mų. "Tai vis dabartinės kai
riosios valdžios paleistų iš 
kalėjimų “nekaltų vaikų” 
darbeliai.

GAL NETURĖS NUOSTOLIŲ

Anais bendrovių steigimo 
laikais SLRKA- buvo pasko
linęs $40,000 ^Lietuvos-Ame
rikos Pramonės Bendrovei. 
Už tai gavo užstatą Akrone, 
Ohio, nejudomą nuosavybę iš 
trijų namų ir 17 lotų. Per tą 
|aiką Bendrovė Susivieniji
mui nemokėjo nuošimčių ir 
iki bal. 5 š. m. skola išaugo 
iki $52,735.18.

Dabar Susivienijimo pir
mininkas p. P. Muliolis pra
neša, kad sakytos nuosavy
bės Akrone paimtos ir bus 
parduodamos. Pirmininkei 
dėlto rašo, kad:

“nėra kuomi perdaug 
džiaugtis, podraug nei per
daug nusiminti, ir šiuomi no
riu Gerb. Sus-mo nariams 
pranešti, kaip ir kiek šiuom 
laiku būtų galimo išrinkti in- 
vestytą sumą. Pirmas tai y- 
ra aiški vertė gauti užstatai 
(mtgs) $4871.00; antras: aiš
ki vertė 3 namų $12,000; tre
čias: aiški vertė apie 10 lotų 
po $1000.00, kas sudaro sumą 
$26,871.00; o už likusius 
$28,850.00 lieka 90 lotų, ku
rie apskritai skaitant atsiei
na ant kiekvieno loto arti 
$350.00, žinoma, yra ir tokių 
lotų, kurie nėra verti nei po 
$300.00, o nekurie yra verti 
du kart tiek, ir apskritai i- 
mant, jei Susivienymas nesi
baimins su likvidavimu šios 
savasties, laikui bėgant, pa
dėtis pagerėsi Kadangi Ak- 
ronas, nėra miestelis, bet 
miestas, turintis pusėtinai 
industrijos ir vertelgysčių, ir 
kasdien plėtojasi didyn, tad 
be abejonės, ir mūšų savas
tis eis aukštyn, ir tikiu, kad 
Susivienymas didelių nuos- 

■! tolių visai nepaneš’, jei tik 
bus duota užtektinai laiko 
likvidavimui. ’ ’

Dabar jau nebe raštininkai barškino galvoje ir 
šnabždėjo skleidžiamieji laiškai; galvą pripildė, grūs
damos vieną ant kitos, rėžiančiai nuodingos mintys 
apie nepataisomą praeitį, .deginanti gėda už visas pa
darytas šlykštynes, ir šaltas pasibaisėjimas akivaiz
doje tos ateities, kuri atidarys savo juodas žiotis ry
tojaus dieną.

Tur būt jis sudejavo pats nesijausdamas, nes 
prie jo prisiartino bebalsiais, lengvais žingsniais vie
na balta, dežuruojanti#sesuo Teresė ir rūpestingai 
prisilenkė prie jo.

— Tamistai negerai ? Gal aš galiu kuom nors 
pagelbėti 1 Gal pasėdėti prie Tamstos? Jei labai 
skauda, daktaras pavelijo morfinos įfbisti.

Ir ji atsargiai prisėdo šalia ant kėdutės.
Tamsoje Grinius nematė jos veido, bet aiškiai 

j] atsimena. Tas veidas visas, rodos, alsuoja tylia 
ramybe, švelnumu ir užuojauta. Įvairių šalių mo
terys, įvairių visuomenės sluogsnių ir prigimties, ga
li būti gražios arba negražios sulig-tautos, kultūros 
it asmens pamėgimais. Bet kiekviena moteris yra 
žavėjančiai graži, kuomet ją padabina motiniška 
meilė ir broliškas gailestingumas.

— O, taip, mieloji sesele, pabūk su manim, jei 
nesunku. Duok Tamsta man savo ranką brangioji 
seselė Teresė. Su Tamsta man ne taip baisu...

— O, ko-gi Tamsta bijai, broleli? Viskas Die
vo rankoje ir be Jo valios nekrinta ir plaukas nuo 
žmogaus galvos. Juk Tamsta tikintis?

— Aš krikščionis ir tikiu, kaip galiu. Ne taip 
tobulai, kaip reikia ir kaip norėčiau. Bet, seselė, aš 
ne mirtie 
mą... A: 
daug-daug kartų žiūrėjau mirčiai į aki 
finis gyvenimas mane baisiai baugina..

Į
si valdyti, kuomet apie jį pamąstau.

— Nebijok, broleli. Pas Viešpati tiek daug ma 
Jonių, taip neišsemiamas gailestingumas!

* l i • 4 * r * i ' ’ » • ’ 1 ‘ '

Lietuvos “Vienybė” apra
šydama laisvamanių buvusį 
‘ * kultūros ’ ’ susibėgimą rašo:

“Todėl pašėlęs pavydas 
graužia bedievių širdis. Tas 
pavydas pradeda virsti ne
apykanta. Kad nepersprog
tų kaip varlės besilyginda- 
mos su jaučiu, bedieviai no
ri išginti jėzuitus, tada mat, 
nereiks stengtis lygintis su 
jais.”
Ržhidondvario “Keleivis” 

tuo palyginimu baisiai įsižei
dė ir vos nesprogo iš susi
krimtimo. Tai “žertai” pa
judino širšių lizdą. Delei to 
rašto Maikis išdrožė pagal 
savo “mokslą” jėzuitams pa
mokinimą. Suprantama, 
Maikis geriau žino apie elek
tros sujungimą be atlygini
mo negu jėzuitai, nes jis yra 
baigęs toj šakoje “mokslą” 
ir turi bulvinį medalį. Mes 
jam to nepavydime.

“Keleivio” redaktorius 
Stasys nori pasirodyti dide
lio “mokslo ’ ’ žmogus ir štai 
ką j is rašo:

“Bet kuogi jų ‘mokslas’ 
skiriasi nuo to ‘mokslo,’ ku
rį skelbia visi kiti kunigai? 
O tą ‘mokslą’ mes labai ge
rai žinom.”

Taigi visa bėda, kad jūs 
to mokslo nežinote, net nė 
tiek, kiek sekmadienines mo
kyklos pirmų metų mokinys. 
Jeigu jūs žinotumėte, tai ne
turėtumėte tiek drąsos 
pliaukšti niekus ir eitumėte 
pasimokyti:pas jėzuitus. Be
je, “Keleivio” Maikis buvo 
pradėjęs mokintis nuo jėzui
tų pirmų metų kolegijos mo
kinių Jono Romano, dabar
tinio Lietuvių Prekybos 
Bendrovės prezidento ir An
tano Mešlio, dabartinio pro
fesoriaus jėzuitų kolegijoje 
Lietuvoje. Pirmą ir pasku
tinę painoką jis gavo keletą 
metų atgal Loįvell'y. Mai
kis neišlaikė kvotinių ir ga
vęs spirti Į užpakali dabar 
šėlsta prieš jėzuitus. Kad tik 
nesprogtų it toji varlė prieš 
jautį besi pūsdamas ir be- 
plūsdanias. ’

Grinius skausmingai mėtė galvą, sudejavo ir 
ėmė griežti dantimis. Sesuo Teresė tyliai pakilusi 
nuėjo ties langu prie stalelio, apšviesto žalsvos že
mai nuleistos lempos ir už valandėlės sugrįžo prie li
gonio. Paėmė jį už rankos ir jis pajuto ties alkūne 
lengvutį durstelėjimą; įleido morfinos.

— Tuojaus Tamstai bus lengviau, sušnibždėjo 
sesutė.

— Ačiū, sesele, — tarė Grinius ir savo silpna 
ranka paglostė jos ranką. — Bet Tamsta pasiklausyk 
manęs. Aš neturiu kam pasakyti... Ir laiko maža 
beliko...

— Prašau sakyti, prašau.
— Tamsta tiesą sakai, Dievas yni gailestingas 

ir .Jo gerumui ir meilei nėra galo, nes .Jis — pati 
Meilė. Bet juk mes turime tikėti, kad bus taip pat 
atlyginimas teisingiems ir bausmė nusidėjėliams. 
Dangus ir pragaras. Ar ne taip...

— Taip, — tyliai atsakė sesuo.
— Taigi, mano miela, šventoji sesulė, aš gi liek 

baisiai ir l>e saiko esu nusidėjęs visiems Dievo Įsa
kymams, sakau VISIEMS įsakymam*, kad žinau, 
jog man jau nebegali būti atleidimo aname gyvenime.

— Ne kalbėk taip, broleli. Tai negera. Tai dės- 
racija, didelė nuodėmė.

— Palauk, sesele... Aš išanksto lenkiuos prieš 
vyriausiąjį teisingumą. Jei kaltas, kentėk bausmę 
nerūgodamas. Aš žinau, kad ryt man beliko iš mili
jono viena galimybė išlikti gyvam. Bet, mano Die
ve. kaip skauda, kaip neišpasakytai kartu prisimin
ti, jog dabar per vėlu, jau nebegaliu jokiomis pas
tangomis mano likusios gvvyliės atitaisyti padarytas 
blogybes, paguosti nuskriaustuosius. Štai kas ma
ne. labiausiai kankina; tai skaudžiau negu (uiti mir
tis, negu mintis, kad mirsiu be krikščioniškos at
gailos.

Sesuo Teresė pasilenkė arčiau prie jo veido ir 
tarė: —

Suvažiavimas Busiąs Nepaprastas

Nusišpicavę laisvamaniu 
nenustoja būbniję, kad “Lie, 
tuvių Diena” Philadelpliijo 
je buvo vien tik “bažnytinių 
žmonių surengta” ir kaC 
“progresyviškoji visuomem 
nedalyvavo.” Kažin ar ii 
Jankauskas “bažnytinis?’ 
“Lietuvių Dienoje” nedaly 
vavo tik išsigimėliai, o tik 
lieji lietuviai ne tik kad da
lyvavo, bet dar prisidej' 
pnė3oš”šurengimo.

o
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LAUKIAMA VALDŽIOS GRIUVIMO

Kai dabartinė pozicija sė- . i > . . ‘ ‘
dėjo opozicijoj, tai kiek ga
lėdama kritikavo valdžios 
.darbus, rėkė, žadėjo pati ge
riau valdyti, jei tik. prileis
tų ją prie valdžios. Paga
liau atėjo ta šventė. Visa 
marga, net už genį ir patį 
svietą margesnė, kompanija 
atsisėdo prie valdžios vairo 
ir džiaugiasi lig vaikai gavę 
naują lėlę. Deja džiaugsmas 
neilgas. Tai tik momento da
lykas. Paėmei vairą Į savo 
rankas, žiūrėk, kad laivas 
neužeitų ant uolos ar smilčių, 
o tas ne taip lengva. Laimė
tojai su šiek tiek žemesne 
kraujo temperatūra neužilgo 
pamatė, kad gyvenimas ne
dingau j a kartu ir neina pas
kui laimėtojus, o savo keliu. 
Jei nori jį valdyti, tai paža
bok gerai. Čia tai ir prasi
deda visi vargai. Pasiėmė 
dirbti sunkų valstybės darbą 
tie žmonės, kurie lig šiol tik 
griaut ir juodas dėmes tema- 
tyt mėgo, o prityrę, užsigrū
dinę darbininkai išėjo ir lau
kia ką parodys naujokai. O 
šie krūpčioja, rąžosi, klum
pa ir raudonuoja negalėdami 
pateisinti savo nesugebėjimo 
ir klaidų, kurias senieji dar
bininkai nurodo “Ryto” 
skiltyse. (Tarp kitko čia pa
stebėsiu, kad “Rytas” dabar 
pasidarė mėgiamiausias visų 
ir turiningiousias dienraš-

* tis)’ . .. . '
Laimėtojai vargais neįįi- 

lais sulipdė valdžią. Sulip- 
(iyt ją buvo tuo sunkiau, kad 
greta galvų partijos seime 
sėdi ištisa eilė ne tik parla
mentarizmo, bet ir absoliu
čiai profanų, kurių negalima 
vienų palikti be vadų, val
džia sudarvt iš ne seimo ats- «. v
tovų irgi negalima buvo, nes 
jie visi yra eiliniai inteligen
tai, kurie gal ir tiktų į eili
nius atstovus seime, bet ne i 
ninisterius. Taigi daryta 
kompromisu—priimta iš sei
mo narių ir iš ne narių. Val
džią remti išsyk pasižadėjo 
visa seniau buvusi opozicija, 
bet dabar jau dalis atsimeta.

Tautininkų sąjungos orga
nas “Lietuvis” kiek galėda-i 
mas dabar kritikuoja ir bara 
tuos žmones,' kuriuos ne taip 
senai vadino1 slA’o bendrais ir 
su kuriais už parankės ėjo. 
Ūkininkų partija irgi pana
šiai elgiasi. Tautinės mažu
mos vėl kažin ką pasakys, y- 
pač klaipėdiečiai po visų ne
susipratimų su jų kraštu. 
Dabar laukiama už keleto 
dienų Seimo susirenkant po 
atostogų. Iš šitos sesijos ga
lima visko laukti, visokio 
persitvarkymo — pradedant 
kabineto krizių ir kitos ko
alicijos sudarymu ir baigiant 
r-.et Seimo paleidimu ir nau
jais rinkimais. Pirmas svar
biausias šitos sesijos uždavi
nys yra biudžeto priėmimas 
i 927 m. Čia žinoma susidurs 
skirtingos nuomonės margo
jo bloko ir kabinetas labai 
lengvai gali sugriūti, nes pi
nigų kelias slidus ir ne lygus. 
Vienas toks kabliukas, kuris 
jau galima nurodyti iš kalno, 
tai asignavimas sumų išmo
kėti dvasiškiams algas. Nors 
tas Įstatymas, kuriuo algos 
skiriamos, Seime praeitą se
siją panaikinti nepasisekė, 
bet vis dėlto socialdemokra
tai reikalaus be abejo sumas 
nubraukti, nes tai jų princi
pinis klausimas, o seimo dau
guma gali vėl pasisakyti už 
palikimų ir socialdemokratai 
nenorėdami tapti “klerikalų, 
juodašimčių” rėmėjais turė
tų iš. valdžios pasitraukti. 
Reikia pastebėti, kad kabine
tas ir dabar ne per stipriai 
stovi, nes finansų ministeris 
p. Rimka buvo žadėjęs atsi
statydinti dėl valdžios veda
mos pramonę griaunančios 
politikos. Šitą “Ryto” žinu
tę. tiesa Elta dementavo, bet 
per vėlai — kitus mažesnės 
vertės klausimus “Liet. Ži
nios” 
čią dieną.
“nespėjo.” 
žinutė buvo 
Ir nieko nuostabaus. Tokioj 
“demokratijoj,” kur sauva
liauja visokių valkatų su
kurstyti darbininkai pramo-

U

demontavo dar tą pa
či šito svarbesnio 

Matyt “Ryto” 
ne Ix? pamato.

— Melskis.
— Dar porą žodžiui, seselė. Ar numanai sesele, 

kad tas vėlybas gailesy> ir negalėjimas išlyginti klai
dų, atitaisyti skriaudų, kad tai ir yra amžinojo pra
keikimo pradžia. Jr ten, pragari*, vis viena koks jis 
bus, aš negalėsiu niekumet nutildyti to gailesio ir 
d(‘S[M*racijos. Štai tie amžinas troškimas ir amži
noji ugnis. Vienas katalikų kunigas, mano draugas 
ir prietelis karo metu, sykį man pasakojo apie šv. 
Teresę, kurios vardą tamsta taip garbingai nešioji. 
Kartą ji buvo apsiverkusi. Paklausus, ko ji ver
kianti, ji atsakiusi: — “Man pasidarė gaila velnio. 
K’iįp jis nelaimingas! Jis norėtų mylėti ir negali!” 
Ar kada buvo baisesnis pasmerkimas? Bet juk tas 
pats likimas laukia ir visas velnio aukas. Tik pa
manykit: — per amžių amžius negalėti mylėti...

— Melskis, — pakartojo sesuo. Ir šilta ašara 
nukrito Griniui ant veido. — Melsk Švenčiausio* ir 
Skaiseiausiosios Panelės, mūsų Išganytojo Motinos! 
Jos maldauk, Jos tiktai, tuč tuojau. Kartok, mie
las broleli mukios žodžius paskui mane.

Gyvo, gilaus tikėjimo, karšto maldavimo pilhiis 
buvo jos balsas, kuomet ji tarė įkvėptos, neapsako
mai gražios maldos gaivinančius žodžius. Ir norš 
jie buvo tariami prancūziškai, bet juos kartodamas 
nusilpusiomis lūpomis. Grinius suprato įii kiekvie
no stebūklingąją reikšmę. Kada sesuo pabaigė mal
dą, jiersižegnojo ir |x*r/.(*gnojo ligonį, jis pajuto sie
loje tylų, lengvą, lyg šypsantį jaukumą.

Kilų dieną jam* darė operaciją. Žinomas (lak
ti.ras (rusas, nuo kurio autoriui teko sužinoti šį at 
sitikimą), buvo įsitikinęs, kad kapitonas neišliks gy
vas: liga laivo baisiai prasiplėtusi. liet gydytojo 
Ištyrimas. stiprus Griniaus organizmas, o aš ma
nau, kad ir jo malda, pasiekusi Skaidriausiosios, pa-

įš. ■■
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Chicagos Raudonojo Kryžiaus skyrius pirmutinis sujudo 
rengtis kelionėn į Floridą, teikti nukentėjusiems paramos. Spe
cialiu traukiniu slaugės ir daktarai su daugybe visokių vais
tų, instrumentų, draužių, raščių išpyškėjo į Floridą pirmiau
sia.

I LIETUVIŲ TAUTĄ
— ■ ■ J1 -

Ar yra bent' vienas susi
pratęs lietuvis, kuris būtu 
pamiršęs Vilnią, tą mūsų kil
nios istorijos, graudžių pa
davimų, skambių'dainų slė
piningąjį miestą ?! Visi ži
nome, kokią reikšmę Lietu
vos praeityje turėjo jos sos
tine ir ko mūsų tėvyne yra 
nustojusi, kai jos nebeteko. 
Jaučiame, koks nepilnas, ne
visiškas, dažnai nesveikas v- 
ra atgimstančios Lietuvos 
valstybės gyvenimas nebetu
rint tikros savo sostines, savo 
istorijos centro, ir'ištisų Vil
niaus bei Seilių krašto plotų, 
daugiau kaip milijono gyr- 
ventojų, kurie per amžius 
buvo įpratę kartu su visa 
mūsų tauta kelti bendrus 
vargus, džiaugtis
džiaugsmu. Nė valandėlę ne
abejojamo, jog ši ai Į> ar taip 
Vilnių su visu jo kraštu vė
lei atgausime, vėlei su juo su
sijungsime ir kartu su juo 
kursime stiprią, laimingą 
Lietuvos valstybę. Ne tiktai 
mes tuo tvirtai tikime, bet tai 
pat žino ir neabejoja patys

v i (‘ii odų

nei, o dėl to ir finansų politi
kai, dirva ne kokia.

Lauksim ką parodys susi- 
linkęs Seimas.

J. S'.

lenkai. Laikydami šį kraš
tą savo rankose, jie elgiasi 
su juo kaip atsitiktinieji pra
eiviai, kurie nesijaučia ilgai 
ji valdysią. Ką daro Lenkų 
vvriausybė Vilniaus krašto *• <
gyventojams, ypačiai lietu
viams, gauname kasdien 
liūdnų žinių patirti.

Tarp Lietuvos ir Lenkijos 
dėl Vilniaus eina žūtbūtine 
Kova, kuri baigsis tiktai ta
da, kai “Vilniaus miesto ža
li bromai,’ Tariant dainos žo
džiais, pamatys tikrus Lie
tuvos šeimininkus, Įžengian
čius į savo sostinę linksmai, 
tvarkingai ir rimtai. Mūsų 
klaidos, 'nesusipratimas ar 
apsileidimas gali nutolinti 
Vilniaus atvadavimo valan
dą. bet ji vis dėlto bus, ir 
kiekvienas mūsų sumanus 
žingsnis, griežtas žygis, aiš
kus ir galvotas darbas ją ar
tinto artina. Nuo kiekvieno 
iŠ mūsų, nuo jo apsileidimo 
ar veiklumo, pareina ji pri
artinti ar nutolinti.

Mūsų noras yra aiškus; 
reikia, kad ir darbas ji ata- 
tikių. Mūsą vyriausybė, 
kiekviena partija, visuome
nės srovė ąra susi rū pinasi 
Vilniaus reikalu, kiek gali ir 
išmano, stengiasi jį Lietuvos

čioji visuomenė dar per ma- 
Įai reiškia budrumo, judru
mo, ir sumanumo, tuo stip
rindama mūsų priešus, kurie 
juo griežčiau tad gina' pa
grobtąjį Vilnių ir persekio
ja, kankina jo gyventojus. 
Ne tik priešų sukilimas, 
mindžiojimas teisybės ir tei
sių į Vilnių mūs neįsileidžia, 
bet ir pačių mūsų apsileidi
mas, neveiklumas. Nekaltin
kime vien priešą, patys čia 
būdami dideli kaltininkai! 
Susipraskinie tad ir budėki
me ! Priešai nesnaudžia, tik 
imasi visų ir visokių priemo
nių Vilniaus išvadavimui ap
sunkinti. Tad veikime!

Vilnių atgauti svarbūs yra
didžiųjų valstybių savitarpio 
ginčai, nesusipratimai, ko
vos, svarbus taip pat pačios 
Lietuvos sugebėjimas suras
ti čia tinkamą kelią, bet svar
biausia tvirta sveikos, savo 
teisę ginti pasiryžusios, tau
tos valia, kuri verčia di
džiausias galybes nusilenkti, 
mažos tautos teisei, nes tik
tai tada teįgys sprendžiamo 
griežtumo politikos ir gink
lo žygiai. Toji valia tada te
gaus griežtai pasTrelksfi' ir' 
pasiekti pasistatytąjį tikslą, 
kai visa lietuvių tauta gyvens 
viena vienintele svajone — 
mintimi ir visą savo jėgą su
kaups'šiai svajonei įvykinti. 
Griežta visos lietuviu tautos 
vienybe, tvarka ir drausmė 
— būtina sąlygą Vilniui at
vaduoti.

Vidujinis Lietuvos tvar
kymasis, pastangos priversti 
didžiausias valstybes pripa
žinti mūsų nepriklausomybę, 
sunki kova dėl Klaipėdos 
kliudė lig šiol mūsų tautai 
vyriausiu savo reikalu — žy
giu pastatyti Vilniaus atva
davimą. Daug kas jau at
likta, daug kam nebėra pa
vojaus, — tad tauta turi da
lau* ruoštis šiam savo svar
biausiam ir kilniausiam žy
giui.

Suprasdami tai, įvairių 
krypčių ir pažiūrų, bet ben
dros Vilniaus idėjos vedami 
lietuviai š. m. balandžio mėn. 
ž'(i d. suėjo Lietuvos Univer
sitete ir įsteigė Fajunga^ Vil
niui Vaduoti. Sąjungos stei
gėjai ne pasakų milžinai, ku-

nmidai išspręsti. Tačiau pla-rie, sako, ne tik ėję vienas

darė stebuklą. Iš mirties nagą jis išspruko, tiktai 
teko jam pagulėti porą mėnesiu nesijudinant.

Vieną vakarą, kuomet jis silpnas, kaip vi*i pra
dedantieji gyti, šnibždu dėkojo sesrrei Teresei ir 
verkdamas bučiavo jos ranką, ji jam tarė: —

— Dabar aš Tamstai papasakosiu, kodėl žmo
gui. nebtekusiam visiškai vilties, reikia melstis prie 
Švenčiausios Paneles. Pas mumis, maldingoje Bri
tanijoje. yra tokia pasaka, nepasaka:

Kai šv. Petras pabaigė žemiškojo gy venimo die
nas ir nuėjo pas Viešpatį, tai Viešpats jam davė Į 
vietą Bažnyčios raktu, dangaus vąjtii raktus, šven
tu uolumu persiėmęs ėjo savo aukštas pareigas šven
tasis Apaštalas: atidarydavo dangaus vartus tiems, 
kurie nutarus Aukščiausiajam Neklystančiam Teis
mui, buvo verti amžinosios linksmybės.

Ir imt daugelį metu buvo ši nepakeičiama, rimta 
tvarka. Tik štai vieną kartą ateina šventasis Petras 
pas Viešpatį ir, bučiuodamas Jo auksinės šviesos rū
bu kraštą, didžiai nusigandęs sako: —

— Viešpatie, teesie Javo rūstybė man malonin
ga. turiu Tau pasakyti savo didelį rū|x*snį. štai kal
kinį laiką matau Javo šviesiame* danguje žmonių, 
kuriu aš neįleidau į dangų, 
jie čionai pateko, 
šventąją žymės, 
ha s. 
kad
ra.

»

Negaliu suprasti, kaip 
Net ir jų veidai In'veik neturi 

Bijau, kad čia nebūtu velnio dar- 
Jis ir jo tarnai visaip gudrūs. Bet aš žinau, 

raktai vismiiet pas mane, ir kad kito įėjimo nė- 
Tad (*su nustelięs ir labai susirūpinęs.
Viešpats atsakė:
— Tavo tarnyba ir atsakomyliė. šventasis A paš

tui *. Dabok stropiau įeinančius į dangą ir nebema
tysi neprašytu svečią. ♦

Dar keletas dieną praslinko. Ir vėl ateina Apaš
talas pas Galybių Viešpatį:

— Galingasis ir Gailestingasis Dieve. Kas dicn 
vis (Įmiginu ir daugiau prasprūsta svetimųjų man ne
žinomu būdu į dangų. Kreipiuos į Tavo išmintį ir

l , > » ...

vahl/ją: aš nieko negaliu ir nieko nesuprantu. Tu 
visa žinai.

Tuomet tarė jam Dievas:
— Lik paskui mane. Beirai. Apeisiva visus dan

gaus pakraščius ir patirsiva, jier kur čia tau susida
ro toks teisėtas ir pagirtinas susirūpinimas. Eiva.

Tad ir nuėjo: pirma Valdovas, ]>askui Apašta
las. Ilgai jiedu vaikščiojo, net pavargo. Pagaliaus 
priėjo vieną dangaus gojeli ir čia pro medžią šakas 
pamatė kažkeno mėlyną rūbą. Priėjo arčiau ir ką gi 
mato.’ Ant žalio dirvonėlio stovi Skaisčiausioji Pa
na Marija ir žiūri nuo kranto į bedugnę, kur matyti 
visa žemės ir visi žmonės, švenčiausios rankose — 
plonutės, beveik nematomos kopėčios, ploniausiu šil
ko meg.-tos.

Iš žemes bmbig’.nčs girdėti galingi vaitojimai, kį- 
la sopuliu šauksmai, kartūs maldavimai. Ir laikas 
mm laiko švenčiausioji Panele nuleidžia žemyn savo 
vortinklines koĮiėčias: jos pasileidžia, pasiekia že
mės ir iš ten viens po kito lipa išbalę, skausmingi, 
nuvarginti-nusibudėję, prislėgti žmonės, vyrai ir 
moterys, ir bailiai slepiasi dangaus sodnuose, gėly
nuose ir žalumynuose. Ištraukusi kiekvieną tokį j>a- 
vaigėlį Dangau - Karalienė keldama savo gražiausias 
rankas į tą pusę, kur Amžinasis Sostas, susijaudinu
si saką:

— Mano Viešpatie ir Dieve! Tą visa matai,- gir
di ir žinai. Per savo neišpasakytą gailestingumą at
leisk man. kad Tavo išmintingiausiąją dangaus tvar
ką ;>eržengiu. • Bet aš gyvenau ant žemės ir aš esu 
motina. Argi galiu atsisakyti motinai, kuri meldžia
si už.^ūną? Ar gi aš - ne motina visą silpnąją, 
kenčiančiųjų žmonių’ Jei tai būtą nuodėmė. Tu 
Vi(*ŠĮ*otie. ją išteisintumei.

Visagalis 'Pėvas padėjo savo ranką šventąjam 
ant peties ir tarė:

’a, oikiva iš čia, Petreli, patylomis. Mudviem 
C,8ąltin»n)

Vį
Petrui

— ji
čia n€ a jokio reikalo.
. . ■ i. t-a . -- -»•

*. x> ■
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prieš tūkstančius, bet ir be
veik be ginklo lengvai įveik
davę didžiausias kariuome
nes, ir ne šventieji stebuk
lams daryti, bet jie tvirtai 
tiki ir tikrai, iš kitų tautų 
patyrimo, žino, jog susipra
tusi ir griežtai nusistačiusi 
tauta istorijos milžinu užau
ga ir ne kartą padaro tikrą 
istorijos stebūklą.

Sąjungos uždavinys—ben
dru gyvu darbu jungti visus 
lietuvius, stiprinti jųjų Vil
niaus krašto meilę ir pasiry
žimą jį atgauti, — remti Vil
niaus krašto lietuvius, tauti
nį ir politinį jųjų veikimą, — 
ginti juos ir užtarti, skelbti 
visam pasauliui apie jųjų 
reikalus, skriaudas lakan
čias, — palaikyti visu kuo 
kiekvieną darbą, kuris artins 
Vilniaus atvadavimą, remti 
kiekvieną oi-ganizaciją, kuri 
šiuo ar tuo būdu padeda vil
niečiams gintis prieš oku
pantus. Sąjunga nesiriša su 
viena kuria politikos partija, 
ar vienos kurios pasaulėžiū
ros žmonėmis, bet eina j visą 
tautą, į visus lietuvius, ar bus 
jie šiokios ar tokios, ar kad 
n* jokios partijos, ir į visas 
organizacijas, šaukdama de
rinti stiprinti savo darbus 
žygius, kreipti juos Vilniaus 
linkui.

Spalių 9 d. sueis 5 metai, 
kai Lenkija apgaulingu bū
du, prievarta, yra iš mūsų 
Vilnių paveržusi. Pasitiki
me šias liūdnas sukaktuves 
ne tik tinkamu rimtumu, bet 
ir griežtu pasiryžimu nenu- 
rimti iki Vilnius bus atgau
tas. Spalių 9 d. Sąjunga pa
sirinko visuotinei apžvalgai 
atliktų darbų Vilniui vaduo
ti ir nustatyti tolimesnės ko
vos būdams. Tą dieną Sa
jų &\daro visuotinį jį savo 

 

metinį susirinkimą jr meti
nius savo skyrių susirinki
mus. Tegu iki tai dienai ne
bus Lietuvoje nė vieno kai
mo nė miestelio, kuriame ne
būtų Sąjungos narių ir sky
rių — susitvarkiusių, pasiry
žusių ir veiklių.

Visi į bendrąjį darbą!
Stokite i Sąjungą Vilniui 

Vaduoti.
Už Aušros Vartus! Už 

Gedimino Pilį! Ui Vytau
to Grabą!

Sąjungos Vilniui Vaduoti 
Vykdomasis Kom it t tas

Pirmininkas Mykolas Bir
žiška, Pirmininko pavaduo
tojas Kun. Fabijonas Kemė- 
s<s, Iždininkas Zigmas že
maitis, Nariai: Juozas čibu- 
ras, Marcelė K ūbi liūtė, Vla
das Putvinskis, Kun. Mečis
lovas Reinys. Antanas Žmui
dzinavičius, Sekretorius -i«- 
drius Rondomanskis.

Kaunas, 
1925 m. birželio 15 d.

IŠTEKBTI 
NEViLU

Ne tik mokytis, o 
ištekėti niekad

Garsi yra dainininkė 
zini. Ji turi 52 m. ir• 
t u vės bus spalių mėn.

Kaikurioms dainin
ir koncertuoti niekad ne 
Visame 
žinoma dainininkė poni ■Su
neštine Scliumann-Hein& 
šiemet švenčia auksinį savo 
estradinio veikimo jubiliejŲ. 
Šiemet sukanka 50 metų nito 
laiko, kada ji pradėjo prieČ 
publiką dainuoti. Šiemetį 
koncert uodą i na a pvažiuos 
meriką nuo krašto iki kraštui.

Šiais laikais, kada žyri£ 
jaunimo dalis greit susenstĄ 
dvasia, Tetrazini ir poni 
Schumann-Heink ypač indčŠ 
mūs asmenys.
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‘‘Viskas prapuolė, kodej 
ašaros man liko?” (A. Miį* 
kevičius)
................................................. Ū nB

ŠTAI YRA NAUJAS BŪDAS*
KAD SUTAUPIUS ANT j 

DAKTARO BILŲ -Į
Jei jus nesijiiuėiate įremi, tiesiog n®.
.___ _______ .. _ Teitai šios, gvdilfljj

jes suteiks jums pageilty. 'Pūkštančia* 
xartoju šias naujas gyduoles ir suran-ę 
da. kad jos pagelbsti puikiai. Jos yraį 
malonios vartoti ir šuteikiagreitas 
sekines. J.

Jei jus jaučiatės nuvargęs, siipnaĄ. 
nervitotas ir pailsęs, negalite naktimis- 
miegoti ir esate dar labiau pavargęs^ 
kuomet atsikeliate iš ryto negu, kad fąsr 
ėjote vakare gulti, tuomet bandykite-’ 
šias naujas gyduoles. Nuga-Tone. 
nevirškinimo, prasto ajietito, užkietč-jj-^ 
mo viduriu, galvos skaudėjimo, negerdž 
burnos kvapsnio, apsivėlusto liežu 
nėra geresnės gyduolės. Nuga-Tone b 
(iavo.ja nusiiiėvėjusius nervus ir m 
kutus, suteikia stipru ir muV'PU-tU 
stimuliuoju skilvi, inkstus ir &a 
taip, kad jie veikia natūraliai.

Eikite pas savo nptiekorių ir pa 
neškite buteli Nuga-Tone. Vartokite 
pagal nurodymus įht kelias dieeas ix 
jeigu jus nesijausite geriau, 
kitę likusias gyduoles pakeiyjįę 
rinę. itvatsąjįmklte sayffi.

T<aie visuomet y 
su garantija, jei jus nebusite 
<!intas pasekmėmis, g: 
gus atgal. Kodėl? Todėl 
jai žino, kad jos pagelbės 
likimuose, todėl išdirbėjai reikalaut 
nito visu jptiekorių, kad pinigai būt 
sttgnjžinti. jei nebūna pasekmių.

Kekomendttojamos. garantuojamos * 
pardavinėjamos pas visus nptiekortpB*

  ■

. siuUubLj.uiuii^ Xuiu.

aukite jusę pinRS 
, kad lšdirbė«i| 
tokiuose atsP j 
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PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių pal
ty nė se, nei gražių stambių plau
kų nt plilos galvos.

Bet galite apsaugoti saro 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

Jpiffles
pleiskanų mirtinas priedas tą 
jumi padarys. |trina:«t <velniai 
i (Alkus odą per savaite ar 
dešimti dienų la*k<\ 
išnaikins i*, jūsų gr.lvos pleiska
nas ir atgaivint normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonka «:? 65c. pas ' 
vąif tininkų arbA. —

jei norite atsiųskite 75c. tieaiai 
1 l laboratorija.
I F. AD. RICHTEI? & CO. 
1 Berry and So. Sth St*. .
\ Brooklyn, N. E. *
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LIETUVIŲ DIENA” PHILADELPHIJOJ IR ARNY.J 
MATULEVIČIUS TOMUOSE PAVEIKSLUOSE J 
Vaičkaus Dramos teatras ir Cineova Pietines Corpontioųį 

susivienijus pradeda savo rudens darbą. d ’jj
Programa žada būti įdomi ir įvairi, kadangi bus roddmMk 

žymiausi mūsų gyvenime įvykiai.
Programa susideda iš “Lietuvių Dienos” Philadelphijoj^ 

Arciv. Matulevičiaus atvykimo Amerikon ir jo visitaaijOB |įį 
lietuvių kolonijas; keleto juokingų komedijų ir veikalų, S fifj 
saulinio karo laikų. Kiekvienoj kolonijoj bus duodama pa dį 
vakaru — su įvairia programa. 3

Kiekvienas, kurs buvo Philadelphijoj ir kurs nebuvo 
praleiskite progos pamatyti taip įdomius mums įvykius kratai 
muose paveiksluose.

GASTROLIŲ MARŠRUTAS: <|j
Spalių 9 ir 10 d. — Brooklyn, N. Y., 213 So. Fourth 
Spalių 16 ir 17 d. — New York, 32 Dominfck Street *3 
8paUų23irMd. — OontralBrooklyn,207YorkSt vjl 
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i . Malionio Veidmainystės 
Kr ~. V*’*-*** *’
; Amaigameitų Unija paskelbė 
griežtą kovą Malionio-Abraičio 
skebšapei, kuri randasi 234 
Harrison Avė., Bostone. Abrai- 
tis su Malioniu yra kontrakto- 

;riai ir dirba darbą daugiausiai 
Singe^ and Snow firmos, kuri 
yra Unijos kontrolėje apie 75

Ki^E v v Mk E
■K 1

■■j* k Ja

nuošimčius. j
JLae&vįhj rūbsiuvių tarpe yra t 

paskintas gilus sentimentas, į 
būk žydai su italais smaugia ( 
lietuvius: mėto darbininkus iš į 

geresnių darbų, naikina lietu- j 
viškasjišapas ir lietuvius kriau- j 
čius stumia laukan iš rfibsiu- ( 
vystės amato ir 1.1. Panašius 
argumentus vartoja daugiau- , 
šiai tie žmonės, kurie turi ske- ' 
buvimo tendencijas, o Malionio , 
šitas argumentas yra vyliau- , 
sias arkliukas, ant kurio jis jo- j 
ja kovos laukan prieš Amalga- 
meitų Uniją.

Kad minimas argumentas v- 
ra nesąmonė, nieku nepama
tuotas, tai sekanti faktai kai- : 
ba patys už save: jau per pas
taruosius porą metų, kai .Va
lionis operuoja skebšapę ir U- ' 
nija ne tik nebandė jos išdras
kyti ir savininkus išvaryti iš 
biznio, o dėjo visas pastangas 
draugiškai susikalbėti, dalykus 
sutvarkyti taip, kad būtų biz
nis nepažeistas, kad viskas tap
tų sutvarkyta taip, idant būtų 

"rauda Unijai ir tiems darbinin
kams, kurie toj šapoj dirba. 
.Vienok Malionis su Abraičiu 
prie draugiško susitarimo ne- 
dasileido ir juodu laužiasi per 
atviras duris kovos laukan, 
prieš Amalgameitn Uniją.

Kiekvieną kartą, kuomet U- 
nijos darbuotojai sutikdavo 
Malionį reikale suunionizavimo 
darbavietės, tai jis sakydavo, 
kad Singer and Snow griež
čiausiai priešingi unionizavi- 
mui jtj šapos ir grąsina neduo

sią darbo, jeigu bus įvesta, uni- 
Kiek tai liečia pati Malio- 

jis esąs ne tik “neprie- 
” Unijai, bet kuomet U-

m'- 
šingas 
nija darys generališką veikimą k 
prieš visus Bostono openšape- či 
rius, tai tuomet jis pats dės pa- p 
stangi? pertikrinti savo darbi- d 
rinkus ir dalykus sutvarkyti 
taip, kad tik išvengus aštrių n 
susikirtimų ir nepažeidus biz- Ii 
nio. Rengiantis Unijai prie tik š; 
ką užsibaigusio streiko, buvo h 
pasikalbėjimas tarp Unijos A 
darbuotojų ir Malionio, ir buvo 
prieita prie sekančios sutarties: u 

Kadangi Singer and Snow la- > 
Lai pigiai moka už darbą, tai r 
ir darbininkai priversti už pus- i J 
dyki dirbti. Esą, Malionis ne- k 
turi iš ko darbininkams atmo- n 
keti tinkamas algas, tai kuo- d 
riet bus streikas, Unija turės A 
paskelbti Singeriui streiką ir .J 
mažiausiai pareikalauti 50 cen- j; 
tų daugiau ant žipono ir tuomi ė 
bus galima darbininkams su- s: 
teikti žmoniškas algas ir no tik 
darbininkai turės iš ko užsinio- I; 
keti Unijai, bet ir patys gaus u 
didesnį kąsnį duonos ant savo > 
šeimynos stalo. Bet čia Malio- u 
ris pasirodė didžiausiu veid- u 
mainiu. j

Streikui artinantis, Malionis .\ 
išanksto tikslingai sumažino sa- J 
vo dirbtuvėj darbą, kad pavar- n 
ginti darbininkus, o streikui t 
prasidėjus tuos darbininkus, .i 
kurie dėsis prie Unijos, grąsi- 
no prašalinsiąs iš darbo ir pa- v 
gabaus uždarė dirbtuvę ant 1 
dviejų savaičių ir pats nuvažia- t 
vo į miškus. J

Streiką paskelbus, kirpėjus ir k 
“inside” šapą sustabdžius, ! 
kaip paprastai, fabrikantai — j 
Singer and Snow — pareikala- ) 
vo Unijos paaiškinimo, kam jo k 
darbininkus sustabdė. .Jiem bn- I 
vo paaiškinta, arba pastatyta i 
reikalavimas, kad jis turi dau- k 
giau mokėti už darbą. Fabri- į 
kantai griežtai atsisakė mokė- k 
fi, aiškindami, kad “insiile” i 
šapoj ir taip perdaug moką, ir l 
iš darbininkų negirdėję jokių i 
nusiskundimų. Kiek liečia Ma- i 
lioniošapą. tai jis, gal būt. pa- ] 
imtų atydon kainų klausimą,

Hotelis Brighton, Long Beach, N. Y. apgriuvęs tiek, kad 
pataisymas atseis $100,000. Tas hotelis yra vertas $1,000,000. 
Hotelis griuvo dėlto kad jūrės bangos buvo jo pamatus paga
dinusios.

NASHUA, N. H

Girdėjęs

NIGARA FALLS, N. Y

Pajūrė Miami’o mieste po 
audros, čia matosi pagadyti 
banko namai ir ofisiniai namai 
ir laivai bangą išmesti ant kra 
nto.

LOWELL, MASS

Tokis

Lenku patriotą, amerikonai 
nepagerbė

Žvirblis

MAHANOY CITY, PA

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas.

514 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
Vice-Pirmininkas — Povilas Buka,

95 C Street, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Macejnnas.

450 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičins,

450 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 
Kasierius — Andriejus Zalieckas,

611 E. Fifth St., So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis,

906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 \Vashington St, Boston, 
Mass. 1:3O vai. po plettj. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau nauji; nartą prie mustj drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienf,

98 G Street? So. Boston. Mass.
Tel. South Boston 4474-M. 

Vice-Pirm. — Zofija Kėšienė.
59 Gatės St., So. Boston. Mas*. 

Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė.
443 E. 7th St., So. Boston, Mase. \ 
Telephone South Boston 3422-R. X 

*in. Raštininkė — Bronislava Ciunien^
29 Gould St. W. Rosbnry, Mass. 

Iždininkė — Ona StanluUutė,
105 \V. Gth St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mfzgiroienė.
1512 Columbia Rd.. So. Boaton. Man 

Draugija savo susirinkimus laiko kaa 
antrą utarnink^ kiekvieną mėnesį 

tisai* dr-Jos refkaJai* kreipkitės | pro
tokolą raštininke laišku ar telefonu. 
*:30 vakare, pobatyyttnėj svetainėj. 
Fifth St.. So, Boston. Mam.

ŠV. JONO EV. BL. PASELP. 
DRAUGUOS VALDYBOSANTRASAI

Pirmininkas — M. žloba,
539 E. Seventh St.. So. Boston. 
Telephone Sonth Boston 3552-R. 

VlcO-PIrmlnlnkns — J. Petriuk*kas.
17 Vale St,, South Boston. Mns*. 

Pmt. Raštininkas — J. OUneckl*.
5 Thomas Pk„ Sonth Itoston, Maso. 

Fin. Rnštlnlnkns — M. Seiki*.
40 Marine llond. So. Boston, Naša. 

Karteriu* — A. Naudtlunaa,
885 E. Broadvray. So. Boston. Mat*. 

Tvarkdary* — J. Zaikla,
7 Wlnfleld St.. So. Boaton. Mnaa. 

Draugija laiko irartrlnkltnus kaa trečią 
nedėldlenj kiekvieno mėnerto. 2-rą va
landą po pietą, parapija* salėj. 492 M. 
Seventh 8L, So, Boaton, Maaa.

* f



r
Į."

**
-"*

**

su Audeklinių Skrybėlių, Ke
purių Vyriškų ir Moteriškų

šbAPiV f’ifc,’Y928
■ ~ ii".'

L. D. S Reikalai
• . * * ;

L. D. S. Centro Valdybos paskirtoji komisija paruoši
mui plano vajaus Lėikale jau kaip ir užbaigė ir tik lieka jį 
paskelbti. Visi žino iš'pirmesnių pranešimų, kad mūsų 
organizacijos tnjuiipčasidės gruodžio 1 dieną ir baigsis va
sario 28,1927, 12 vai. vidurnakty.

Pasidarbavusiems nariams ir prietikiams vajaus Vaike 
bus įteiktos dovanos. Komisija numato 24 dovanas, ku
rias skirsto; šiaip:

Pirma dovana $50.0Q auksu arba už $100.00 vertės knygų 
Antra dovana $25.00 auksu arba už $50.00 vertės knygų 
Trečia dovana $10.00 auksu arba už $20.00 vertės knygų 
Ketvirta dovana $5.00 auksu arba už $10.00 vertės knygų 
10 dovanų po laikraštį “Darbininką” visiems metams 
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertės knygų

Pageidaujama, kad ši planą mūsų apskričiai ir kuopos pa
svarstytų ir savo patėmijimus, patarimus, papildymus ir 
pagerinimus prisiųstų centro raštinėn. Taipgi kviečiame 
ir narius prisidėti prie to didelio darbo. Siųskite vsokus 
sumanymus tuojau, kad dar prieš pradėsiant vajų galėtu
me panaudoti. Svarbiausia, kad apskričiuose ir kuopose 
visi nariai stotų į darbą. Taipgi kviečiame į pagelbą ir 
mūsų organo prenumeratorius, skaitytojus ir p pietelius. 
Šis vajus turėtų rūpėti visiems katalikams. Tad Į darbą 
broliai ir sesės darbininkai (ės).

ANTANAS F. KNETŽYS 
LDS. Sekretorius

NEWARK, N. J.

LDS. 14 kuopos susirinkimas 
įvyks spalių 8 d.t 7j30 vai. va
kari*. šv. Jurgio Salėje, 180 
New Yoik Avė.

Šis susirinkimas bus svarbus 
ir todėl visi nariai meldžaami 
sueiti skaitlingai, 
sus turiiiu* imtis 
kimo. Artinasi 
zucijos vajus, ir 
turime stoti visi
Taipgi negalime apleisti vietos 
darbų. Galime daug pasidar-

koj ir pietų Amerikoj. Kalbė
ta apie jų aprūpinimą laikraš
čiais ir knygomis. Nutarta 
jiems literatūros siuntinėti. To 
reikalo komisijon i nėjo K. Dau
noras ir K. Pct rokas.

Korespondentas

NEPAPRASTAS ŠUVA 
ŽUVIMAS

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio nepaprastas posei- 
minis suvažiavimas įvyks 
spalių 24 d., š. m. pobažnyti- 
nėje salėje, St. Jaines Avė., 
Nonvood, Mass. Sesijos pra
sidės lygiai 12 -.30 vai. po pie
tų.

Šiame suvažiavime bus iš
duota raportas iš buvusio 
Seimo AVaterbury, Conn. ir 
šiaip daug svarbių klausimų 
bus pakelta svarstymui.

Visos šio apskričio kuopos 
prašomos išrinkti delegatus į 
šį suvažiavimą. Pageidauja
ma, kad ir iš tolimesnių šio 
apskričio kuopi] prisiųstu- 
rnčte delegatus. Mes turime 
gyvai susidomėti mūsų orga
nizacijos reikalais. Seimas 
nutarė daryti organizacijos 
narių ir prenumeratorių va
jų gruodžio, sausio ir vasario 
mėnesiais. Pasekmės to va
jaus priklausys nuo mūsų vi
sų. Tad šis suvažiavimas ir 
šį klausimą nepraleis be 
svarstymo. Boto, pageidau
jama, kad kuopos apart de-

------- 1 T—„ E REI* 
KALAUJA PAKELTI 

, f ALGAS
Delegatai atstovaudami dau

giau negu 50,000 uostų darbi
ninkų išęčtūonių didžiųjų mie
stų Atlantikos pakraščių reika
lauja pakėlimo algų. Reikalau
ja pakelti po $1.00 į valandą 
vietoj 80 centų, ir $1.50 į vai. už 
viršlaiki vietoj $1.20. Jeigu 
darbininkai bus vienybėje, ne
gali būti klausimo, kad jie lai
mės kovą Bet dažniausia, dar- 

i re
mia savo atstovų darbuotę, o 
paskui pasiduoda darbdavių

DARBININKŲ LAĘ&ĖJI- 
MAS X

Skrybėlių ir kepurių daugme- 
niniai pirkliai pareiškė pri

sirišimą prie unijištų
Šiomis dienomis įvyko nepa

prastas dalykas tarpe Daugine- 
r.inių pirklių ir darbininkų, 
kuomet Skrybėlių ir Kepurių 
Daugmeninių Pirklių organiza
cija, atstovaujanti apie 60 nuo
šimti visų pirkim skrybėlių in
dustrijos ir 75 nuošimtį visos 
rr°dukeijoS, pasirašė : sutartį JTSui

Darbininkų Tarptant^ajrnija
> J n mi nnmrl.’Ti Tin nnn x _ - _

legatu prisiųstų gerų ir imu- .įvykiu.
... . ... . .. k 1 1 O 1 1

pasižadėdami nepirkti nė nuo 
vieno išdirbėjo, kuris-nesam
dys unijos darbininkij ii* nepri
pažins unijos.

Šis atsitikimas- >ra tai pir
mas darbininkų istorijoje, kur 
tarpininkai .pirkliai, kurie nie
ko bendro neturi su samdymu 
'darbininkų pasirašytų sutartį 
pasižadėdami kooiM*ruoti su 
darbininkais apsaugojimui uni
jinių išdirbysčių.

Tas nepaprastas kontraktas 
buvo pasirašytas abit^p pusių 
akivaizdoje laikraštininko. Po 
pasirašymui abi pusi pareiškė 
viešą raštu užsiganėdijhną tuo

■ .t

- Ties Burlington’ Ia. palei upę Skunk pylimas buvo bepra- 
t rūkstą s. Kad nuo didžio potvinio išsigelbėjus Taimeriai rovė 
žalius kornus, vertė paupin ir ant jų vertė maišiukus smėlio. 
Apylinkės f armėnai dirbo per savaitės laiko. Jiems į talką bu
vo paleisti ir kaliniai iš valstijinio kalėjimo.

— ■ ■ ■. -n
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PADIDINS DIRBTUVE

Orui atvė- 
gyvesnio vei- 
mūsų organi- 
prie to darbo 
kaip vienas.

PRANEŠIMAS

bujoti dailės srity. .Tik dirbda- 
i»* altine tikėti^' šviesesnės 

es. Ateidūnn ' su’širinkf- 
itsiveskito ir naujų drau- 

i) prirašyti prie mūsų or- 
zacijos. Ypatingai turėtų 

iti tie, kurie jaučiasi skolin- 
. ir užsimokėti, nes neužšimo- 

'•ejusieji nariai pridaro kuopai 
■ jos valdybai daug nesinagu- 
ų, o centrui nuostolių.

Valdybos narys

šiuomi pranešame
LDS. nariams, kad mes že
miau pasirašiusieji sulig bu
vusio seimo nutarimo peržiū
rėjome “Darbininko” admi
nistracijos ir viso biznio kny- 

radome Viską tvarkoje. 
Mūsų geriausiu supratimu 
pasirodė. kad dabartinis ad
ministratorius gerb. Jonas 
Cervokas biznį veda teisingai 
ir tvarkiai.

Jonas Jaroša, 
Ksaveras Pilkonis, 

LDS. Kontrolės Komisijos 
nariai.

geri).

dingų i nešimų organizacijos 
ir darbininkų reikalais.

_ Darbininkų būvio pageri
nimas priklauso nuo pačių 
darbininkų. Darbininkams 
reikia stiprios neperlaužia- 
raos vienybės. Tik suvažia
vimuose mes ta vienybę stip
riname. Tad suvažiuokime 
skaitlingai, kad toji vienybė 
būtų galingesne negu ligšiol 
buvo.

J onas J ar ošas,
LDS. Naujosios Anglijos 

Apskričio Pirmininkas.

DETROIT, MICH.

Rugsėjo 19 d. įvyko L. D. S. 
72 kp. susirinkimas. Tas su- 
>’rinkimas buvo sušauktas per 
dūlelę agitaciją, skelbimus ir 
a.-meniškus kvietinius. Susi
rinkimas Įvyko tuoj po sumos. 
Tai susirinko nemažai, buvo ir 
i>< narių. Visi indomavo kas 
čia įvyks taip reklemuotanie 
susirinkime.

Paštininkas nebuvo buvęs įm*- 

■)< itaine susirinkime ir jam pro
tokolą skaityti prisiėjo kito ra
šytą. Po to sekė pirmininko 
i< zignaei ja. Norėjo atsisakyti, 
bet nuliij prašomas rezignaciją 
atsiėmė. Sekė pikniko Labui* 
Day rt-ngto raportas. Pasiro'lė, 
kad rmoštolių buvo $24.20. Nu
tarta nuostolius iš kasos pa
dengti.

Prailefa svarstyti apie disku
sijas be temos. T’ti su tuo 
I uvo galima toli eiti. Jas 
ūkus eita prie Fūitejarijos 
porto. Plačiai raportavo
Darioras vu gana daug svarbių 
paaiškinimų. buvo
] riiintas. Iš šio raporto atsi
rado daug medžiagos diskusi
joms. Atsirado gi rėžtų nuomo- 
i.in fiisikirtimas.. J. Kasevi- 
čius ir.L Salinis vienaip kalbė
jo apie dalykus, o ji<*nm o|nr>n.*i 
vo J. L-a ris. St. Stepulionis, K. 
Daunoras, A. Bagdonas ir kiti. 
Di"kii>ijo> pasiekė gali karšto 
laipsnio, buvo net užsigavimų.

Galop buvo kallx**ta apie blo
gą padėtį lietuvių išeivių Afri-

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

L. Vyčių N. A. Apskričio pus
metinis suvažiavimas Įvyks ne
kėlioj, spalio 24-tą dieną, 1-iuą 
vai. po pietą, šv. Petro parapi
jos svetainėj, 492 E. Seventli 
St. šis suvažiavimas bus svar
bus ir įdomus, nes bus išduota 
raportai iš gegužinės ir seimo, 
d’a-ijigi bus svarstoma kasi ink 
“Sport Leaguc” ir daug naujų 
dalyk ų.

K. J. Viesulą, Pinu.

"Daugmeniniai Pirkliai,” ta
me jų rašte sakoma, “norėti] 
matyti visus išdirbėjus ir kon- 
t faktorius unijistus, taip kad 
tarpe darbininkų ir darbdavių 
būtų pilnas susiklausimas, ir 
darbo sąlygos būtų suvienodin
tos toje produkcijos šakoje. 
Streikai visai bereikalingi ir 
t-.biem pusėm žalingi.’ ’

L’nijistų pareiškime pažymi
ma, kad sutartis, “yra tai pra
džia naujo konstruktyvi© darbo 
raudai visos visuomenės.

“Vienas iš didžiausių keblu
mų buvo neturint artimesnių 
ryšių tarpe šių dviejų svarbių 
faktorių šioje išdirbystėje — 
tarpe darbininkų ir daugmeni- 
nių pirklių.”

Lietuviai darbininkai ši įvy
ki turėtų didžiausiomis raidė
mis pasižymėti. Gal manote, 
kad tas atsiekta be kovos, be 
pasiaukojimo? Ne. Darbinin
kai gal nekartą nutraukė nuo 
savo lūpų paskutinį duonos ką
snį, kad tik iškovojus švieses
nę ateitį, pakenčiamas darbo 
sąlygas .

Šis darbininkų laimėjimas, 
lai būna mums pavyzdžiu, kad 
vienybėje viską galime atsiekti. 
O kur mūsų lietuvių darbinin
kų vienybė, kur mūsų koopera
cija? Laikas susiprasti ir sto
ti darban.

pradėjo kovą su darbdaviais, 
neturėtų po kiek laiko trauktis 
iš kovos lauko nežiūrint kokio
se sąlygose jie atsirastų. Ži
noma kova nelygi ir nevisuo- 
met darbininkai kalti už pra
laimėjimus. Labai dažnai karš
tagalviai unijų vadai parsida
vę darbdaviams išveda darbi
ninkus į kovą delei savo asme
ninių išrokavimų. Tokių va
dų yra tarpe raudonųjų socia
listų ir bolševikų. l’žtad dar
bininkai turėtų pasirinkti tin
kamus vadus, tikruosius darbo 
žmonių reikalų gynėjus, o ne 
išgamas. Lietuviai darbinin
kai turėtų spiestis prie Lietu
vių Darbininkų Sąjungos ir vi
sais darbo žmonių reikalais pri
valo kooperuoti su tos organi
zacijos vadais, nes tai vienin
telė Amerikoje lietuvių darbi
ninkų organizacija.

MAINIERIAI GAUS DARBĄ

FLUSI1ING, Oliio.—Eastern 
Oliio Operatorių organizacijos 
sekretorius praneša, kad Rose- 
i.iary kasyklos Alalier Colleries 
kompanijos ir Massillion ir El- 
mont kasyklos samdančibs apie 
300 darbininkų pradės dirbti. 
Darbininkų algos bus pagal su
tarties padarytos Jacksonville. 
Tai dabar rytinės Oliio laukuo
se dirbs šešios kasyklos.

t

ne- 
pa- 
ra - 
K.

DIRBA PILNĄ LAIKĄ

GARY, Ind.— Darbai meta
linėje išdirbystėje eina pilną 
laiką, tik darbo sąlygos neper
geriausios. Darbininkams trūk
sta vienybės. Pageidaujama, 
kad lietuviai darbininkai toje 
kolionijoje suorganizuotų Lie
tuvių Darbininkų Są-gos kuo-

i

INDIANA IIAKUOK, Ind. - 
šiomis dienomis Yonngstown 
Slieef ir Tūla* kompanija užbai
gė statyti dirbtuvę. Darbinin
kai g^us darbą.

BIDDEFOKD. Me. — Pep- 
perel Manufacturing kompani
jos dirbtuvėje ir Verk Manu- 
fr.eturing konųianijos, Saco, 
samdančios viso 6,!MK) darbi
ninkų, dirba pilnų laikų.

Čia parodoma Floridos pakrante, kuri nesenai baisiai nu
kentėjo nuo audros. Audra atūžė iš jūrės, iš Atlantiko. Su 
baisiu* smarkumu trenkė i pakrantę ir ūžė toliau per Floridą. 
Visas parodomasis pakraštis su visais miestais nukentėjo, bet 
labiausia nukentėjo Miami’o miestas.

LKXllQGTON. Mo. —Šimtas 
[H7isikaltėliipš.Mi*M>ųfiJkalėji- 
n.ų, kurie buvo pasr 
statyti kasti anglis 
savaičių tos grfiiei 
!<• Ims grąžinti į kai® 
darban tusu kasyki 
laikytas sulig pranė!
Cortez F. Ėnloe. pirmininko 
valstijos apkaltinimo board’o.

kini 
;ts ir 

flr'-nr:

ajįMAMMOMNBMrrir • - w

g — ■■ ■ ............«■■■■ ■■■ ■ ri , —

BUS DARBO ILGESNIAM 
LAIKUI

LA\VRENCE, Mass. — šia
me mieste audinyčios American 
Audimo Kompanijos dirba pil
ną laiką su pilna kvota darbi
ninkų ir darbo sulig kompani
jos pranešimo bus net ir ki
tiems metams. Kompani ja gal 
tik ramina darbininkus, bet jei
gu teisybė, tai ir šios kolonijos ............. n.w, ., v'7. • 4 • ♦ ir kainuos apie $9,(HM).0()0, ir sa-darbinmkai atsigautų. Nors * ' ’
darbininkų sąlygos nėperge-į 
l iausies, bet dirbant šiaip taip 
galima sulaikyti pilvą nuo re
voliucijos.

American Slieet Tin Plate 
kompanija padidins dirbtuvę 
50 nuošimčių ir samdys nuo 1,- 

i500 iki 2.9<>() darbininkų. Taip 
(praneša tekgramu E. II. Gary, 

ipirmininkas 1 ’nited Statės Plie- 
■ no korporaci jos board ’o. Dar- 

. kas bus užbaigtas į 15 menesių 
* t<a-, — - - -- - *. . .—

Nors
. kad tai tik prirengiama- 

>>is darbas ateičiai, kuris bus 
padvigubintas ateity iki $15,- 
000,1)00 pastatytos blčkos dirb
tuvės 1012. metais Gary, Ind. 
Šiandiena toje dirbtuvėje dir
ba virš 3,000 darbininkų.

i

KOMPANIJA SUARDĖ UNI
JA IR ATĖMĖ NUO DAR

BININKŲ NAMUS

AY. VIRGINTA.—Elnį G rovė 
Mining kompanija išvaikė uni- 
jistiis darbininkus iš kasvklu ir J 
pareikalavo išsikraustyti iš i 
kompanijos namų. Darbinin
kai nepaklausė, tai kompani ja 
patraukė i teisimą reikalauda
ma priversti darbininkus išsi
nešdino iš tų namų, 
rija laimėjo, 
darbininkai 
ščiausias tos valstijos teismas 
apeliaciją atmetė ir kompanijai 
leido išmėtyti darbininkus ant 
gatvės. Negana to. kad darbi
ninkai negavo tinkamo atlygi
nimo, bet dar ir be pastogės li- 

Darbininkams trūksta su- 
Stoka 
darbo

Kompa-
bet mainieriai 

apeliavo. Aug-

ko.
sipratimo ir vienybės, 
gerų ir pasišventusių 
žmonių reikalams vadų.

SUSITAIKĖ
Tarpi* (’liicago Kapid Tran- 

sit kompanijos ir jos darbinin
kų buvo kilę nesusipratimai. 
Darbininkai reikalavo pakėli
mą algų ir mokėjimą pašalpos 
ir pomirtinės. Darbininkai da
linai laimėjo. Pasirašyta su
tari i s, sulig kurios darbininkai 
'šdirbę metus ar ilgiau susirgę 
gaus pašelpą $20 j savaitę, ir 
$1.000 pomirtinės gaus kiekvie
nas darbininkas išdirbęs 3 mė
nesius ar daugiau. Algos ir 
darbo sąlygos Įmsilieka tos Įta
rios kaip buvo. Jeigu būtų bu
vęs tarpe darbininkų geresnis 
susiklausimas ir dariai sąlygos 
būti] pakeistos. Trūksta mums 
|.’antryl»ės ir ^įsišventimo.

DARBININKAI LAIMĖJO
Baltiniore & Oliio Gelžkelių 

kompanijos darbininkai laimė- žydų Darbininkų Federacija 
jo kovą, kuri tęsėsi nuo seniai Palestino.į<*. suorganizuota 1920 ” ■ 
tarpe konusini jos ir darbiniu- i 
kų r<*j)rez(*ntantų. Darbininkai 
reikalavo pakėlimą algų. Su
lig pranešimo nuo rugsėjo 1 
dienos 5,000 darbininkų gauna 
pakeltas algas nuo vieno iki 
dviejų centų valandai. Pakel
tas algas gauna mašinistai, boi- 
lerniaker’iai. kalviai, geležies 
darbininkai, elektros darbinin
kai, karų darbininkai, karti 
valytojai, ir prirengėjai ir visi 
besimokinantieji tų darbi] dar
bininkai.

Taipgi 
prieš liepc 
ko ir 

j darbą 
l’tisę.

Kompanijos valdininkai pri
pažįsta. kad jie sutiko pripa
žinti darbininkų reikalavimą, 
bei plačiau apie tai nenori kal
bėti. Tas parodo, kad dnrbi- 
iiinkuose Imvo vienybe ir ko- 
(.•peravimas su savo vadais ir 
kad kompanija nematė kito išė
jimo kaip tik priimti darbinin
kų reikalavimą.

metais, organizuoja ten Ara
bus darbininkus. Nors žydai • 
organizuodami darbininkus pa
sinaudoja- jais, bet toje šalyje 
niekas >teitas* ne negali pradėti 
organizacijos darbą.

: S
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ARISTOKRATAI BAIGIA 
BANKRUTUOTI

atgauta iškovotas 
30. 1921 metais lai- 

pusę atlyginimas ir už 
šventadieniais laiko ir

PARYŽIUS. — Francijai 
sunku sudurti galus su ga
lais — mat frankui puolant 
pragyvenimas brangsta, 
l'raneijos aristokratų luo
mas kol kas išrodo po seno
vei. dar gyvena plačiai ir 
lodo drąsu veidą. Bet ar
čiau dalykus žinantieji sako. 
l;ad daugeliui iš aristokratų 
kišeiiiuose ims švilpti vėjai. 
A ra sakoma, kad jau nebe
toli tas laikas, kada Frakci
jos buržujai valkiosis Pary
žiuje nudriskę taip, kaip 
Vieniioj. Berline ir Maskvoj.

Alicc Roosevelt Lorųyvorth, 
žmona atstovų buto pirminin
ko (speakerio). Ji yra velio- 
r.ies Theodofe Roosevelt duktė.

Morko Ninčič, Jugoslavijos 
diplomatas, dabar Tautų Są
jungos prezidentas.

South Afrikoje aukso kasyk
>><• dabartiniu laiku dirba 

daugiau baltų darbininkų negu 
bib* kada dirbo, kurių skalvius 
dabar yra 2.100, o vietinių ten

KANADA. — Manitohos a- 
pielinkėje pritrūko lauko dar
bininkų taip, kad abiejų lyčių 
dudentai priversti buvo mesti 
aukštesnes mokyklas ir kolegi
jas. taipgi ir biznieriai, ir pri
statyti prie lauko darbų — va
lymui nuo laukų javus. Nežiū- 
įint, kad LINK) gelžkelių darbi
ninkų buvo paliuos ioti ir pri
statyti prie lauko darbų, x iš
tiek jaučiama trūkumas. Tos 
apielinkės valdžia susirūpinus 
ir griebiasi visokių priemonių, 
kad tik nesupūdžius javų lau- 
k įlosi*.

Darbininkų bankų turtas Su- 
\mnytose Valstijose pasiekė 
sumą $101.000.000. Galėjo bū
ti daugia i, jeigu visi darbinin
kai dėtų į savo bankus. Reikė
tų susiprasti ir remti savo įstai
gas, o ne kapitalistines.

Naujas Ja|M>nijos dirbtuviąb-k 
j statymą* neužginii moterims 
dirbti kasyklos**. Toje šalyje 
darbininkai baisiausiai išnau
dojami. gimusių yra 7,<XXk
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fHfinę -- |kytų susirinkimus, o ypač "samanių
U kada bus susirinkimuose de

-----  batai.

/ *

šlamštai. Vaikai 
seka tėvų pėdomis.

Šv. Petro Lietuvių parapi
jos vakarienės komisijos su
sirinkimas bus trečiadienį, 
Čpąlių 6 dieną. Gerb. klebo
nas kun. K. Urbonavičius ra
gina ir prašo visų tą vakarą 
skaitlingai sueiti ir prisir
engti taip, kad tos vakarie
nės pelnu galėtų sutriuškinti 
visas parapijos skolas. So. 
Bostoniečiai tą padarys ir 
gerb. klebono prašymą ir pa
raginimą karštai ir širdingai 
priims. Taigi būtų gerai, 
kad tą vakarą ne tik komisi- 

jiino ir doros. Dabar kada ja sueitų, bet visi galinti ir 
tų suardytų ir ; 
šeimynų vaikai pradėjo ‘Ke
leivį” ugnimi deginti ir šū
viais bombarduoti, tai ir tas 
šlamštelis išrėžė štai kokį;
‘ ’ pamokslątėvams:

“Skaudu pasakyti, bet tie
sos negalinta slėpti, kad 
daug mūsų lietuvių visai ne
žiūri, kaip auga jų vaikai. O 
auga jie labai blogai. Tūli jų 
yra taip išdykę, kad jau da
bar policija turi juos gaudyt 
ir bausti. Aną dieną kieme 
prie ‘ Keleivio’ namo kilo ug
nis. Pasirodė, kad ją sukūrė 
lietuvių vaikai, atėję net nuo 
IS streeto. Šį panedėlį vėl 
nuo Silver streeeto kažin kas 
pradėjo šaudyt iš orinio šau
tuvo Į ‘Keleivio’ namo lan
gus. ’ ’
Matyt 

blo< 
elito

sesi, tokią ir piausi.” 
gu šiandieną lietuvių šeimy
nos nesirūpina vaikų auklė
jimu, paskendę mūnšaine, 
tai pasekmės geltonosios 
spaudos. Laisvamaniai sklei
dė ir tebeskleidžia bedievy
bę, temdo nesusipratusių 
žmonių protus per savo 
šlamštus, • prakalbas, tai ar 
gali suklaidintos aptemdin
tos šeimynos išauklėti dorus 
vaikus? Dr. Šliupas organi- i 
zuodamas socialistus mokino' 
laisvamanvbės ir bedievybės, Seserys Nazarietietės, šv. 
o šiandiena tie patys sočia- Eulalia’o parapijos Nazare- 
listai atsimokėdami Šliupui liečiu vienuolyno atidarė ko- 
už “mokslą” spiaudo jam į inercijos kursą. Visi tie, ku- 
barzdą. Taip pat dedasi su rie norėtų pasimokinti ko- 
tomis šeimynomis ir jų vai- inercijos gali kreiptis pas tos 

Reikėtų, kad visi nariai lan-i kais, kuriuos išauklėjo lais- mokyklos perdėtinę.

Šeštadieny, spalių 9 dieną 
Šv. Pętro Lietuvių bažnyčio
je bus gedulingos šv. mišios 
už žuvusius Lietuvos jau
nuolius kovoje su lenkais ir 
kitais Lietuvos priešais. Visi 
lietuviai turėtų ateiti ir pasi
melsti. Paveskime tą dieną 
V ilniečiams. Prisiminkime, 
jog mūsų sostinė Vilnius dar 
plėšriųjų lenkų rankose. Pa
sižadėkime pasiaukoti savo 
Tėvynei iki atgausime sosti-

Ir A.š

IR ‘ ‘ KELEIVIS ” SUSIRŪPI
NO VAIKAIS

/

Mūsų laisvamaniai ir so
cialistai berašydami apie 
laisvąją meilę, apie divorsus 
suklaidino daug gerų lietu
vių. Negana, kad rašo, bet 
ir praktikuoja ir kitus ragi
na tą daryti. Tikinčius do
rus lietuvius biauriausiai 
šmeižia ir persekioja, kad•• ' ■ O11JV- LZjlCt 1 1

nę Vilnių ir paliuosuosime (lik atitl.aukus juos nuo tikė- 
savo brolius Vilniečius iš 
grobikų lenkų nagų. Išgirs
kime Vilniečių balsą prašan
čių pagelbos.

suklaidytų norinti pasidarbuoti parapi-
jonys.

Reporteris

»•

'•

■’-" c ^.7

8PALIŪ 5 U, Ifc
H'-*T=^

492 E. Seventh St. So. Boston, Mass.
j? ’ ", Prasidės 2 vai. po pietų

Prie smagios ir mėgiamos Naujoj Anglijoj orkes
truos, kuri grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Kvie- j 
čiame visus, be skirtumo kaip narius taip irr visuomenę , 
ateiti į minėtą balių linksmai laiką praleisti, pasišokti!
užkąsti, minkštais gėrimais ir šalta koše užsigarduotir ” 
Patarnavipias malonus. Nuošii^^ijkyiečia|4- |

; ~ : Rengimo Komisija

17 j n l
■“Tauta- ginama ne jos 

ginklų, bet aukščiausios jos 
gv vybes. ” ( Vydūnas)

r.

Tel. Ko. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 :30 iki f 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
užzlarytOK suimtos vakarais ir ne 
dčHUeniais. laijt-gi geredomis nu< 

12-tos dienų uždarytas

LDS. 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 
30 d. parapijos salėje. Su
sirinkimas nebuvo taip skait
lingas, bet atėjo veikliausie
ji nariai, kuriems rūpi orga
nizacijos gerovė.

Svarbiausias šio susirinki
mo tikslas buvo išrinkti de
legatus į būsiantį Naujosios 
Anglijos LDS. Apskričio su
važiavimą. Išrinkta apie tu
zinas smarkių ir pasišventu
sių organizacijai narių. J- 
vvkęs konfliktas tarpe-nario 
Jono Jarošo ir kuopos likvi
duotas ir gerb. Jaroša pasi
žadėjo« veikti kuopoje, ko- 

■fc-smarkiausia.
Komisijos išdavė raportus 

ir iš jų paaiškėjo, kad eina 
darbas pirmyn.

LDS. Centro sekretorius 
Antanas F. Kneižys painfor
mavo susirinkusius apie or
ganizacijos vajų ir komisijos 
patiektą planą. Visi nariai 
tuo planu pasitenkino ir pa
sižadėjo dirbti, kad So. Bos
tonas laimėtų pirmą dovaną. 
Pirmuoju darbuotoju užsi
rašė Jonas Glineckis ir jis 
nejuokais žada sukirsti vi
sus. Nesnaudžia ir kiti.

Beje, nutarta turėti susi
rinkimuose debatus ir taipgi 
rengti viešus debatus. Parin
kimui temos ir suruošimui 
debatų išrinkta komisija.

NESUSITARĖ

Keleivis” aprašydamas ar
tisčių Sipavičiūtės ir Jozevs- 
kaitės koncertą Cambridgiu- 
jc sako: “Gaila, kad tų žmo
nių į koncertą taip mažai su
sirinko.” O “Sandara” ra
šo apie tą patį koncertą 
šiaip: “susirinko skaitlingai 
publikos. ”

Štai tau boba ir devinti
nis! Ir žinok dabar kuris 
rašo teisybę, o kuris meluo
ja. 1

“Keleiviui” visai 
s pradėjo bonjbar- 
sų pusių/;* Pribžo- 
“Kokui si^Bkt'pa-Į

lietu-

Sekmadieninė mokykla mū
sų bažnyčioje prasidėjo pra
eitą sekmadienį. Vaikų su
sirinko gana daug, bet reikė
tų daugiau. Matyt tėvai dar 
vis yra įsitikinę, kad sekma
dieninė mokykla tai tik “ba- 
bėms,” ir kad vaikai verčiau 
gatvėje pasistumdys negu ei
ti į mokyklą pasimokinti ti
kybos dalykų. Mokytojų ir
gi tik pusę tiek suėjo, kiek 
buvo prašyta. Jaunime 
“\vake up.” Žiūrėkite, kad 
kitame sekmadieny pervir
šytumėte reikalaujamą kvo-

Taskrizis“San- 
duroje” buvo, yra ir bus ikij 
tol, pakol sandariečiai pa-; 
liaus skleidę melus ir drabs-! 
te purvais užsitarnavusius 
veikėjus. Ar “Sandara” pa
liaus tą darius ? Žinoma, kad 
ne. Nes yra pasakyta: “Iš 
darbų pažinsite juos.” Iš 
sandariečių “principų” pa
žįstame juos.

SANDARIEČIŲ “MEISTE
RIŲ” ATSISTATY- 

1 DINTMAS

Pas sandariečius įvyko ka
tastrofa. “Ministeriai” vie
nas po-kitam atsistatydino. 
Paulat^kaš, t buvęs visų 
“džiabų karalius” paliktas 
tik laikiniu redaktorių. Ad
ministratorium, turi būti už 
skolą apsiėmė J. Sidabras. 
Buvęs vicepirmininkas Moc
kus “atsistatydino,” o jo 
vietą užėmė K. Jurgeliūnas. 
Permainos be seimų papras
tai įvyksta tik tada, kada už
eina krizis.

Praeitą sekmadienį 
vių bažnyčioje prasidėjo il- 

; gesnės pamaldos. Žmonių su-' 
j’*--jojo daug skaitiingiau negu 

ligšiol. Parapijos koras ve
liamas gerb. M. Karbausko 
labai gerai sugiedojo šv. mi
šias. Laike mišių giedojo so
lo p-lės Grabijoliūtč, Urbo- . 
niutė ir kitos. Reikia pažy
mėti, kad mūsų korė yra ga
ilia talentingų mergaičių.Vai- 
kinai kol kas “to slow.” Juo
st' irgi yra talentų, bet netu- 

į ri drąsos pasirodyti.
K ori stos

Rep.
/ >

Nuo sekmadienio Bostono 
Dailės Muziejuje prasidėjo 
prakalbos apie spaudos ir ki
tus dailės dalykėlius. Tos 
prakalbos bus. kas sekmadie
nis 3:30 vai. po pietų.

Subaigę, spalių 3 d. “Dar
bininke” lankėsi LDŠ. Cent
ro pirmjįninkas p. J. Traina- 
vičius svarbiais organizaci
jos reikįalais. Taipgi buvų ir 
"Centro iždininkas p. A. Vai
si auskas.

Šv. Vincento airių bažny
čioje sekmadienį prasidėjo 
misijos vyrams. Mes labai 
dažnai apkalbame airius. Gal 
kituose dalykuose jie verti 
pasmerkimo, bet tikybos da
lykuose jie mus pralenkia. 
Pas juos bažnyčioje matome 
visus profesijonalus, biznie
rius ir paprastus žmonelius 
priimant Švenčiausį ir klau
sant pamokslų. Bažnyčia 
prikimšta žmonių klausančių 
Dievo žodžio. Rep.

Mokinys

i Piliečių organizacija, ga
vusi skundų, kad gatvekariai 
einanti Bay Vie\v linija ap
leisti ir aplūžę ir kad būtinai 
turi būti paleisti nauji karai. 
Įduos tą skundą ten kur rei
kia.

LILIANE R. WALSH MUZI
KOS MOKYKLA

ATSIDARĖ ŠIAME SEZONE 192G-1927 
Duoda PIANO ir kitų instrumentų lek
cijas. Taipgi “Liliane R. IValsh Syn- 
copators" Vienintelė merginų “Jazz’o 
Dainuojančių Orkestrą Naujoje Angli
joje. Tik kų sugrįžo po .3 mėnesių ke
lionės ix> Baltuosius Kalnus. Bile rei
kale kreipkitės šiuo adresu: 414 Mest 
Rroadvvav, So. Boston, 4746-\V, Room 
8th. (Sp.5-29)
------------------r. i 1 a - a, . t .---- :------------

Septinta gatvė arti E turiu kaip ir pa
aukuoti savo 3 šeimynų -namų už $2700. 
įnešti $500.00, liekanų kaipo randa. 
Kreipkitės: KAHN, 153 Broadvva.v. So. 
Boston. Mass. (Sp. 5-12)

PINIGy NEREIKIA
GREAT NORTHERN PAPER 

COMPANY iš Maine
Reikalauja vyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven
kinius, 
gelžkelio tikietus < 
tarnavimas dykai, 
tės į

BOSTON FREE 
AGENCY

103 Friend St., Boston, Mass/
(Sp.5?)

Mes parūpiname 
ofiso pa- 
Kreipki-

LABO R

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 13 kuopos susirinkimas 
bus antradienį spalių 5 d. Vi
sos narės turėtų ateiti, nos 
bus svarbių reikalų. Valdyba

PAPRSIDUODA NAMAS
MEDFORD—7 kambarių namas, sta

tytas savininko 10 metų atgal, šiltas 
vanduo, elektra, klevinės grindys, mau
dynės, sodas, 3 vlštinyčios Iš kurių vie
tos yra dėl pastatymo garadžio. Prie 
namo yra dar lotas žemės jeigu reika
lus. Aut kalnelio, 8 minutės uuo kuru. 
Puikiausia vieta, kų galima gaut. Prie
žastis purdavinio — mirtis šeimynoj. 
Parsiduos daug pigiau perkant cash ar
ba greitai perkant. Kreipkitės: GI.YNN, 
63 Cedar Rd.. Medford, Mass.. off IVlls 
Avė.. Bouleturd Hglits. Tel. Mystic 
2063-R.

UETUVe5?NtStA3
DR. ST. A, GALVARISn

(GALLSAUSKAS)
414 Broadyray, So. Bostor
* Telephone So. Boston 2300, 
Ofisas atdarus nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5,:20 po piet ir nuo; 7 
Iki 9 vakare, šventų dienų pagal su
si tarimų.

||TeL Brockton 5U2

DANTISTAS

I

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietų 
705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad Street)

NEIMU ATSAKOMYBĖS
Ponia Marė Tareilienč apleido namus 

rugsėjo 24. 1926. Pasiėmė su savim mu
sų vaikus. Todėlei pranešu, kad aš ne- 
iir.u jokios atsakomybės už jos padary
tis finansines išlaidas. (Sp.5)

VLADAS TAREILA

ANT IŠRENDAVOJIMO
5 kambariai, šiltas vanduo, vonia Ir 
elektros šviesa, rendos tik $21 J mene-, 
sį. 256 \V. THIRD ST.. So. Boston. 
Kreipkitės pas A. J. NAMAKSY, 395 
W. Broaihvav. So. Boston, Mass. Tel. 
So. Boston 2340 (Sp. 1-8)

ANT RANDOS
4 kambariai ant trečio aukšto, šiltas 
vanduo, guzas. visuose kambariuose yra 
klazatai. piuzai. vieta labai gera, netoli 
gatvekarių. prie pat byčių. Savininkų 
galima matyti 5:30 kas .diena, 1422 
Coluntbia Iload, tarp G ir Douglas St., 
So. Boston. (Sp.1-8)

Res. Tel. Parkway 1864-W5
■ - • ' ■ v. . - i z)

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

VERACKA IR «KAS
LIETUVIAI ADVOKATAI 

! PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TaL 8. B. 9948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180
Al :------ _2 r..

Parsiduoda Keptuvė

S TEL. So. Boston 0606—W.
j LIETUVYS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
! 251 Broadway, So. Boston
I '(“Keleivio” name)
j Ofiso VAuuvDoe: ūpo 9 Ud 12, nw 

'į 1:80 Al 6Jr Dt» 6:80 Ik! 9 vakare. 
JSeredomte ano 9 iki 12 vaL dienų 
SSubatomte nuo 9 iki 6 vak. NedS 
j įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti?

Telefonas: South Boston 47G8

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

16 KETŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ 8PE0IAU8TA8

DR.L.GOLDEN
Perkėlė savo Bostono ofisų Iš 

GREEN ST. į ravo namus
16 Crawford Street, Rxbury 

arti AVarren ir Grove Hali j, 
Vlandos ryte nuo 9 iki 10: dienų nuo

1 iki 3; ir vakare nuo 0 iki 8
Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 

ir lenkiškai.
Telefonas Rosbury 0131

Ofiso Telefonas Universlty 883l-W I
Rezidencijos TeL Universlty 8831-kE

D. A. ZALĖTSKAS j
Graborius ir Balsamuotojas I
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET I 

CAMBRIDGĘ. MASS. Į

Reatdencijos Telephoaas : 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS

Priverstinas Automobilių Apdraudimas

O’CONNOR BROS

VINCENT A. JENKINS
ONE STATĖ STREET BOSTON, MASS.

Telephone Main 0845
................................................ ■ ■■■ ■ " ■ "‘G ■ . ................................................. ......

J

Seniai išdirbtas biznis gerai lietuviu apgyventam miestely, 

taip pat 2 namai, vienas 2 šeimynų, antras vienos šeimynos, 

garadžius dėl 2 automobilių. Vietinė banka siūlo ant pardavi

mo visą nuosavybę už didžiausį pasiūlymą. Pilnesnės infor

macijos bus suteikta ypatiškai. Kreipkitės pas bankos repre

zentantą —Mnssacliusetts priverstinas AUTOMOBILIU :itsakomyl>ės užtikrinimo ak
tas įeina į galę nuo sausio 1 <1., 1927. ir certifikatai to užtikrinimo turės Imti 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobilį prieš lų dienų, toje 
dienoj.* arba įm> ta diena. Nei vienas automobilio savininkas negalės gauti 
'“plntes” ls> certifikato įrodant, kad jis ;nri \tsnkomyl>ės \Įslrau<los (InsuraiKi*) 
policy. kuri užtikrintų atlyginimų iki $.*>,(**) snž<*idus arba užmušus bile vienų 
asmenį $Jl>,000 įlaugiuu negu vieno žmogaus bilų nelaimėje; arba b) Atsako-

AMBROSE Vincent B.
f. 255 W. Broadway, South Boston, Mass^Tel. S. B. 0506-M 

I Anthony,/;
110 Tremont Street, Boston, Mašs. Tfl. Liberty 7865-7864

WARD Chester J.,
346 W. Brwkiway, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 1208

HOPKINS Edward L.,
362 W. Broadway, South Boston, Mass. TeL S. B. 0501

JAMES F. WALSH & SON,
382 Bn>adway, So. Boston, Mass. TeL So. Boston 0255

JENKINS Vincent A.,
One Statė Street, Boston, Mass. Telephone Main 7282

niylH’s BoikIm) lygios sumos; iirlm c) Padės pinigais arba paranka sumoje 
jankių tūkstančių dolerių. Gerinusias būdas yra prisitaikinti įstatymui kreip- 
lis įkiš pasitikėt imis apdraudos (Insurnncv) agentus nrbn brokerius, kurie su
teiks pilniausias informacijas arba kalnas už apdrnudos policy. bondsų ir Jie 
parūpins reikalingų certifikati). kuris bus reikalingas jfnvlmtii “piates." Re- 
komeiiduojami šie :ipdrnu.dos (Insnrnnce) agentai ir brokeriai:J y

KNEIŽYS Anthony F., G
308 E. Ninth St., So. Boston, Mass. ’ Tel So. Boston 1696 

KUPSTIS Anthony, ,
332 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 1662-1373 

LITHUANIAN AGENCY, ,
361 West Brpadway, So. Boston, Mass. TeL S. B. 0605 

NAMAKSY A. J.,
395 West Broadway, So. Boston. Mass. Tel. S. B. 2340 

O’CONNOR BROS., -
557 E. Broadway, South Boston, Mass. Tek S. B. 2402 

PALIONIS J. S., jlhir
360 West Broadtfay, So. Bostdk^ Ufoss. Tel. 8. B. 2027 

YURGELUN C. P.,
683 Main St., Montello, Mass. Telephone Brockton 7180'

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimą.
Knlnn prlefnnmlauslR. U žvlsų pilnų pngntbų. palaidojimų, fu minti 
patarnavimu Ir vIshIm retkaliagBls daiktais pas mane galime apsieit 
fu $80 Ir nugščlnu už didelius, o už valkus — nuo $20 Ir angftčlau 
Niekur kitur už tokių kainų taip puikiai nepalaidos, kaip aš palaidoja. 
Kns tik turėjo an manim reikalų, riat yra dėkingi.

’ OPIŠO IR GYVENIMO ANTRAŠASt' . -i

820 E. Sizth S

SVARBUSP«ANE§1MAS
Aš esu pasirengęs suteikti 
visokias reikalingas infor
macijas apie Verstiną Au
tomobilių apdraudimą, pa
gal Mass. Valstijos įstaty
mą. Kreipkitės laišku arba 
Apatiškai pas Vincent B. 
Ambrose, 255 Broadway, 
Tel. S. R 0506-M.

ei. Norwoo<l 1503

E. V. WARABOW & GO. 
(WRUBtlAUSKAS)' *' ■’

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS |

- ' • • fl1179 lVASIipfGTON STREET.
Nonvood, Mass. * i


