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“Kiekvieno kataliko yra’ 
šventa priederme Į paremti 

kataliKiskają spaiįcĮą ir- ją 
kuoplačiausiai : įpąšksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užtoo-
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jų sėbrų sandariečių 
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■triukšmingojo" Lietuvos seimo posėdžio. ats-

Grinių priskiria prie Lietuvos

įbrikuoja žinias ir nori klaidinti risno
ti ai rodo to Seimo Įvykiai plačiai apra-
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Kalbant aid. Šmulkščiui, 

kuris sivo kalboje nurodė, kad 
penktadienio pobūdyje valiau- 
kų abtuvai Sleževičius i r To

po kelias 
švaistomo 
pakeitimo, 
rašalinius

■ rinkas priverstas buvo padary
ti pertrauką.

Po pertraukos atstovas Bie
linis už šmeižimą krikščionių 
demokratų Seimo frakcijos. 
Seimo nptarinm, buvo pašalin
tas vienam posėdžiui iš Seimo. 
Bet atstovas Bielinis, norėda- 
mas ir toliau daryti obstrukci
ją. iš posėdžių salės, nėjo. Tuo
met esdekų ‘mūčelninkas’ bu
vo pajėga išvilktas į Seimo ko
ridorių.
.Opozicija, netekusi savo va

do. nurimo ir posėdis baigėsi 
normaliai.

Spaudos įstatymo pakeiti
mas buvo priimtas pirmuoju
skaitymu ir pradėtas svarstyti rikos nepriklausomybės dieną 
antruoju, bet nebaigtas. minint neapsėjo l>e auką žmo-

Kitas posėdis- vakare 7 va nių gyvybėmis. .
Tuom tarpu pranešama, kad

NAMAS BOSTONE

Gruvesiuoše žuvo 43 žmones
Amerikos Nepriklausomybės minėjime pokylis susi

laukė skaudžiu aukų žmonių gyvybėmis. Liepos 4 d., apie 
3 valandą ryto vidurmiesty sugriuvo Piekvvick klubo, pen
kių aukštų, namas. Tuo metu klube buvo šokių balius pa
minėjimui nepriklausomybės šventės, kurioje dalyvavo ar- 
i i dviejų šimtų asmenų. Amerikonų spauda praneša, kad 
žuvusiųjų skaičius siekiąs 43. Kiti, Šioje nelaimėje, lai
mingai išsigelbėjo vienos išlikusios to namo sienos prie
dangoje.

Del šios katastrofos kįla įvairių spėliojimų; tūli pa- jritorijų 
sakoja, kad nelaimės priežastys, tai nesekei buvęs tame t pa>i>eke 
name gaisras, kurs nudeginęs viršutinius unkštus, kiti-gi i 
sako,- kad namas sugriuvo dėl to, kad šaltį jo buvo kasa

LENKŲ IR RUSŲ SUSIKIR
TIMAS

Lenkų parubežio sargyba 
buvo puolusi tusti parubežio 
miestelį. Įvyko susirėmimų 
tarp lenkų ir tuštį pasienių sar
gybų.

Sovietų komisaras čičerinas 
pasiuntė lenkams notą, kurio
je reikalauja panašių “manev
rų” nekartoti, atlyginti nuQs- 
tčliu> ir sudaryti komisiją inci
dento ištvrimli.

PRANCŪZAMS RIESTAI , 
M0R0K0JE

Ab.Lel-Kriiiio sTikilčdiai smar
kiai puolė Įirancūzų pozicijas 
ir užėmė didelius Morokos te- ’ 

įlotus. Sukilėliams 
pralaužti prancūzų 

;frontą ir padaryti diedeli spau- 
i dima.

ma greta statomam garažui gilūs pamatai,j ačiū kuriems i 
klubo sienos pakrypo ir namas virto.

Valdžius atstovai veda tardymus.ir iešl|o tos katastro
fos kaltininkų. . Kaip ten nebūtų, bet žiivdsiems gyvybės 
nebsugrąžis. Pranešama, kad užmuštųjų sąrašuose dau- ■ 
ginusia jaunimo, mėgiančio šokių pramog|s; nestinga ir ■ 
žymesnių profesijos žmonių. į

Prancūzijos karinės 
pažįsta, kad Moro- 

kos fronte padėtis rimtėja. Są- 
rišy su tuo keičiama karo va
dovybė Morokoje. Vyriausiuo
ju Morokos armijos karo vadu

vęs 30-to prancūzų korpuso va
das ties Reinu.

AMERIKOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS DIENOS 

AUKOS

Šįmet, kaip visuomet, Ame-

šaudymais if iakietų ugnimi.- 
liepos 4 d.. j

tusia Sužeista
New Tork . »-*■
Chicago .......... 5.............
St. Louis........ 2..............
Milvaukee.......................

Kada-gi tas beprasmis žmo
nių žudyme? pasibaigs?

KAUNAS (Elta). Lietuvos 
ir Latvijos Užsienių Reikalų 
Ministeriu pasitarime birželio 
m. 30 d. ir liepos mėn. 1 d. pa
sirašyta protokolas, kuriuo nu
matomas arbitražo ir ekonomi
nės sutarčių pasirašymas Lat
vijos-Estijos sutarčių pagrin
dais.

Estijai prisidėti bus sušauk-1 
ta Rygoj trijų pabaltės valsty-| 
bių konferencija. Į

Be to pasirašyta konvencija, ’ 
reguliuojanti medžio plukdy
mą, ir plaukiojimą pasienio upė
mis tarp Lietuvos ir Latvijos.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikoje

ŠIAURĖS POLIAUS TYRĖ- 
. JAS Mac MILANAS LAI

MINGAI SIEKIĄS 
TIKSLO

Chicago.—Radio žinios pra
neša, kad MacMilano ekspedi
cija laimingai siekia šiaurės 
poliaus. Ekspedicija telegra
fuoja: ‘‘Viskas gerai laive; lū
pas pakilęs; greitai sustosime 
Grenlandijoj."

BROLIS JURGIS BRAZAS 
MUS APLEIDO

Jurgis Brazas
(BRAZAUSKAS)

Darbštus L. D. K. S. 14 
kuopos narys ir veiklus 
visuomenės darbininkas 
šių metų birželio 21 die
nų atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.
Tebūnie jam. lengva A- 
merikos žemelė.

Nuliūdus 
Centro Valdyba

<Mu.su eiles suretėjo. Darbštus1 s|f 
ir veiklus darbininkas Jurgis Bra-' ,'L 
zas f Brazauskas; šią metą birželio; B 
21 dieną atsiskyrė su šiuo pašau.’’. 1 
liu. Velionis Jurgis priklausė 1 
prie mūsą sąjungos 14 kuopos. Jbl || 
netekdami, netekome gero nario- į 
ir darbštaus, ramaus veikėjo, ĄMflg 
žiną atilsį Jurgis priklausė prie tų. 
žmonių kurie daugiau dirba nei 
kalba. Sunku išskaitliuoti jo gy- 

penimo darbu vaisius. Gana bus 
priminus, kad Jurgis priklausė 
prie įvairią idėjinių ir pašelpiiįtĄ 
draugiją ir kitokių organizacijų? 
Lietuvai hesikuriant daug dirbjl 
prie Raudonooj Kryžiaus ir Tau-?

3“ tiek triūsu, bet 
<a jis rėme organizaeir 
kiršią mylimas ir ge.Į* 
savo darbštumą velio- 
daus- prietemą. Xew2 

er.damas suspietė šalę 
susipratusius darbinirg 

■eriiino aplinkybė^ 
a. Jurgis persikėlė 

įjoję vietoje apsigjC 
šo savo broliu darbų

VelioniS 
r <’o. ir ėjo 
■V'iū jo teii 

mrii jis pala£ 
; da”bininkus to-- 
r; nebesant šldj4 

šUu troliu Uetu-^Į 
sraii nebetekti savo 

visti rą velionies 
būdo J-patibių tenla

DID. BRITANIJOS VILNŲ 
VERPYKLŲ DARBININ
KAI PASIRIŠĘ STREI

KUOTI
Londonas. — Vilnų išdirbi

nių Įmonity savininkai ruošiasi 
numušti algas darbininkams.- 
Darbininkai matydami kapita
listą pasikėsinimą žada išeiti į

Įtariamų asme-Į streiką. Streikas gali paliesti
■ iii’š 20č).00() darbininkų.

APVOGĖ ŠV. PETRO BAZI
LIKĄ

Roma. — Liepos 5 d. .nusek
31,ta didelė vagystė Šv. P-etro Ba
li -l zilikojo. Plėšikai išnešė daug 
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brt; J. Bi" ims. kuriam ir
pavv e p;ikd'i iriukšmą. J:-
sai. /i i';': a. Jiip ]®I Visai 0?-
kaliė-i • I.-: i-!aivmo. bet pra-
dėjo o i'j; krikščionis domo-
krni'- munimiaira.- su kumš-
timi sšluoti iš Lietuvos visus
kilniu; - ir kilus savo priešiuin-
km.
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XIII TASIS LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS-SOUTH BOSTON, MASSACHUSETTS
1923 m. birželio 30 ir liepos 1 ir 2 cL d

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
Liepos 2 d.

Svarstyta ir nutarta:
1) Prie Lietuvos Ateitininkų 

Kongreso pasveikinimo pridėti 
šimtą dolerių aukų statomam 
Ateitininkų bendrabučiui.

2) Naujų narių priėmimo ce- 
rcnionkdo taisykles išdirbti pa
vesta kun. Simonaičiui, kurs

Bioliim pradėjo istoriškai 
šaukti Li<‘ttivo< visuomenę,kad 
ji jam padėtu iškloti ‘tą šlarhš- 
fą. kuri krikščiony® demokra
tai ir klebonai Įvedė' (pačio 
Bielinio žodžiai). Toki Bieli
nio kolcji mai ir plūdimai ato
me kantrybę ir iš labai' kant
rios Seimo pozicijos ir ši ėmė i patiekia Centro Valdybai, 
griežtai reikalauti, kad Bieli-Į 3) Likviduoti organizacijos 
nispasišalintų' nuo tribūnos, ir aukso kardo fondu skolas. 
Atst. Bielinis, apimtas karščio. Tam daroma vajai.
visai nekreipė dėmesio į pirmi- 4) 14-tą Lietuvos Vyčių sei- 
ninkau jaučio pastabas ir plūdo mą šaukti Waterbury, Conn.
ir rėkė toliau. Tuomet pirmi- 5) Kreipti daug dėmė* tau-

tyhės klausymui. Tam organi
zuoti viešas paskaitas, demon
struoti Lietuvos vaizdus per 

‘kintamuosius paveikslus ir 1.1.
6) Įsigyti kratomų jų pa

veikslų aparatą.
7) Vykdyti viešojo knygy

nėlio įsteigimą.
8) Įvykdyti organizacijos 

narių profesijos statistiką.
Garbės narys

Už įdėtą nuoširdumą ir rū
pestingumą Vyčių organizaci
jai Seimas pakėlė kun. Urbona
vičių į garbės narius.

Po eilės nutarimų einama
prie Centro Valdybos rinkimų. Literates komisijai: kun.

' • " - : .1 ■ .

Balsų dauguma išrinkta: I 
Kun. dr. Navickas — Dva

sios vadas.
Centro Valdybon:

Dr. M. Bagdonas —pirminin
kas.

Vitkauskas — vice-pirminin- 
kas.

J. Leonaitė — vice-pirminin- 
kas.

P. Savickas — sekretorius.
A. Valionis — iždininkas.^
Iždo globėjais: Rubliauskai 

tė, Ivaška ir Rozenbergas.
Revizijos komisijoje pereitų 

metų sąstatas.

ĮUrbonavičius, kun. Strakans- 
kas. Staš’aitū. Bulevičius ir St.

I Kneižys.

j Rinkimams užsibaigus išreiš
kiama eile padėkų.

Sveikinimas: baigiant seiYną 
gauta dar vienas sveikinimas 
iš 55 kuopos -su $10.00 aukų.

Seimą uždaro dr. Bagdonas 
1:15 po pietų. Malda. Lietu
vos, Amerikos ir Vyčių Him
nai.

bankrotas, kuriame dalyvavo 
seimo delegatai ir svečiai. Tuo
pos 3 dieną, apie pietus, seimi
ninkai autoomhiliais išvyko į 
Bostono pajūrio pakraščius. 
Liepos 4 dieną visos poseimi- 
nės pramogos baigta Lawęen- 
co “Palangos” parke. Vyčių 
seimo rengėjai gražiai sutvar
kė liuoso laiko sunaudojin^ 
maloniose ir kultūringose pra
mogose; Nuo tų aplinkybių fr 
seimo dalyvių ūpas buvo geras. 
Reikia palinkėti Lietuvos Vy-

Vakare seimo pasėdžių salė- čių orgahizaeijai ne vieną, ne 
je, 9 vai. vak., seimo delegatų du ir ne kelioliką seimų atšvęs- 
pagerbimui auruoitae. gražus tiji bei visą fimtaetj auriestL .

:e

tis ir mylintį 
<as. Jis kovS. 
kurie ėjo priJJ

pnvyzdys parodo, kad kiekvieną 
doras darbininkas turi būti tikw 
lis žmogus. "SS

Kaipo Kristaus sūnus ir Katali
kų bažnyčios narys a. a. Jur^§> 
kūnas su visomis bažnytingngff 
apeigomis tapo palaidotas katė® 
kiškose kapinėse. _

Tebūnie Tau, brolau, leng^ 
Šios šalies žemelė. Teeinie 
siela Amžinybės gyveni man l.-jįgj%

192B' m. liepos men.
KAUNAS (Elta). S _ 

triukšmingo posėdžio aprašu 
mat spaudoje didžiai peniai 
Jokių muštynių bei 
nebuvo.

Mu.su


F
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dienų Lietuvą šiaip išsitari:
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LIETUVOJE “PRAGARAS’

L Dauguma Amerikos lietu
vių, atlankiusių Lietuvą, 
gąrbavoja ir keikia Lietuvą. 
Tokiuos keikūnus paseka tu- 
tr'lžfikraščiai ir iš nebūtų da
lykų nupina nebūtas pasakas 

. apie Lietuvos respubliką.
Lietuvoje esą pragaras, nes 

ten tik skurdas, išnaudoji
mas ir valdžios persekioji
mai. Nekuriu partijų iste- 
jingieji šulai su dideliausiu 
džiaugsmu pritaria šioms ne
sąmonėms ir dar daugiau 
Stengiasi nujuodinti Lietu
vos gyvenimą ir pačią Lietu
vą. Liberališkoji laisvama- 

^Uių spauda ir-gi neatsilieka 
nuo Lietuvos valdžios inkri- 
minavimo nebūtuose daly
kuose. Kad nesusipratę pi
liečiai tai daro, tai pateisi
nama jų tamsumu, bet jei 
liaudies vadai taip elgiasi, 

, -dįi jau nedovanotina.

Nėra abejonės, kad Lietu
vos gyvenimas nėra toks to
bulas, kai Amerikos. Aišku,

Lietu-

Negalime reikalauti iš Lie
tuvos, kad ji šiandien galė- 
tij visame prilygti galin
goms ir šimtmečius gyvenu
sioms valstybėms, kai Ame
rika. Palaukite, kai Lietu
va tiek pagyvens kiek Ame- 
rika, tai pamatysite kaip to
li ji nužengs. Dabar kūry- 
mosi laikas, todėl kiekvienas 
susipratęs lietuvis turėtu 
Lietuvai padėti ir ją remti, 
kad greičiau ją atstatyti ir 
sutvarkyti. Neteisybę skel
bia tūlos srovės ir įvairūs 
agitatoriai, jų piešiamoji 
Lietuta visai kitaip atrodo. 
Lietuva auga ir bujoja.

Kaip-gi Ištikrųju 
Lietuvoje?

Kaip praneša “Lietuva,”

pažmęs daro konkrečias iš
vadas. Mūsų-gi yisuomimės 
vadai; toli stovėdami nuo 
Lietuvos gyvenimo kelia ne
pamatuotus apkaltinimus 
Lietuvai

Lietuvos turtėjimų -rodo 
Kauno pi|bšimasis gražiais 
nau jais trobesiais, kaimuose 
matyti kaiminės galviją, ku- 
riij pirmiau negalima buvo 
pastebėti. * Prof. Simpsopas 
lankėsi “ Carmen ’ ’ operoje. 
Ji padariusi to.kio puikaus 
įspūdžio, kad jei ir visose 
šakose vykstanti tokia pa
žanga, tai tikrai yra kuo pa
sidžiaugti. Taip pat profe
soriui teko atlankyti ir Lie
tuvos Universitetą. Jam bu
vo malonu matyti įstaigą, įsi
kūrusią tik prieš du metus ir 
jau turinčią pusę tiek stu
dentų, kiek jų Edinburgo 
universitetas, įsteigtas dar 
XVI šimtmety j. Labai kri
to į akį didelis profesorių, 
darbštumas ir atsiekti rezul
tatai. Visoj valstybėj prof. 
Simpsonas pastebėjęs žy
miai didesnį negu prieš ket
verius metus patvarumą, so
lidarumą, pasiaukojimų. 
Tarp kitko yra pasakęs, kad 
tautoj, kuri kuria savo val
stybę, yra atliekamas milži
niškas darbas. Prof. Simp
sonas _ pastebėjo vieną kiek 
nemalonų dalyką, tai kad 
pas mus vyrauja partinė di
ferenciacija. Jis nori pa- jo pasaulio akyse Lietuva 

^brėžti, kad partijos pirmoj niekinama, zlmerika seka 
eilėj laikytus valstybingumo, lietuvių spaudą ir daro ata-

ūkio ir valstybės atstatymas 
stabdomas. Visa tai jokiu

teisinama, nedovanotina.

Kur Turime Eiti?

Susipratimo ir valstybin
gumo kelias gali vesti Lietu
vą prie gražesnės ateities, 
tad tuo keliu turėtume eiti. 
Nekurios srovės ims ginčyti 
ir įrodinėti, kad joms, pa
žangesniojo nusistatymo par-

Ko Pasiekiama?

Teisingai prof. Simpsonas 
pastebėjo, kad tautoj kuri 
kūria savo valstybę, yra at
liekamas milžiniškas darbas. 
Mūsų Amerikos išeivijos ir 
laikraštijos dalis, užuot pa
dėjusi sunkiam kūrybos dar- rijoms, nepakeliui su dabar- 
be, nesąžiningai ir demago
giškai šmeižia savo Tėvynę, 
dėl kurios ir patys kitados 
kovojo. Gal Lietuvos grio
vikai mano, kad tokios tak
tikos besilaikydami, stiprina 
savo pozicijas, gilina žmonių 
susipratimą ir gelbsti Lietu- 
v<3- iš jų Įsivaizduojamo skur
do 2 Labai klysta. Tokia 
taktika ardo valstybingumą 
ir puldo tautinį susipratimą. 
Partinė diferenciacija Ame
rikos lietuvių tarpe pasiekė 
augščiausį laipsnį. Spauda 
ir partijų vadai'neieško tei
sybes, bet tenkinasi paskalo
mis ir dergia Lietuvą. Lie
tuvos augimui toks atsineši- 
mas neša žalos. Kultūringo-

tinę valdžia, todėl vienas ke
lias tėra — ją, valdžią, neig
ti ir prieš ją kovoti.

Ten kur kova, ten ir pa
žanga. Kovokite, bet varto
kite kultūringos tautos ko
vos būdus. Kodėl mums ne
imti pavyzdžio, kad ir iš pa
čios Amerikos partinio gy
venimo. Čia, Amerikoje, ne
mažiau kovojama dėl val
džios, dėl prezidento vietos, 
bet čia, išsirinkus valdžią, ji 
visų partijų gerbiama, bet 
neniekinama. Ir Amerikos 
valdžia turi savo opoziciją, 
bet ši opozicija kultūringa,

^įttĮShl^tai tų nesąmo
nių, kurių dabar apsčiai už
tinkame mūsų gyvenime nu- 
sikratysime. Kultūringo pa
saulio valstybingumo pavyz
džius pasiskolinę mandagu
mo pramokę, pamatysime 
koks šlykštus ir išdavikiškas 
Lietuvos niekinimo darbas. 
Laikas susimąstyti ir susi
prasti. Amerikos darbinin
kai suglaudę pečius su Lietu
vos darbininkija ir ūkininki- 
ja, nenuilstamai dirbančia 
Tėvynės labui, ilgiau nebe
pakęs judošiškos taktikos, 
bet stos kovon su visais tais, 
kuriems rūpi Lietuvą paže
minti ir pragaišinti.

J. D.

tąbąko produkcijoje, r
1920^1923 ir 1924 metais ja) i 
du ųiiiijonu akrų vartojama(d||| 
ir skaičius akrų vis daugėja^
Šios dienos tabako žemė 

produkuoja daugiaus tabaku 
kaip praeityje buvo produ- 
kuota, tik dabartiniu laiktt 
žemė, darbas ir transportadi- 
ja daug brangesni.

Suvienytose Valstybėse y-* 
ra daugiaus kaip 262 tabako 
sandeliai, ir juose laikoma a- 
pie 625,000 svarų tabako. Be 
tų sandelių dar 344 žmonės 
turi leidimus lyginti ir sver
ti tabaku.

jlg

TABAKO GAMYBA

GITARA
Gitaros užgavus stygas
Virpantis balsas pakilo.
Ramu, liūdnumas užgęs
Ir visa nekalta nutilo.

Kas Trukdo Pažangą?

Daugelis žmonių Ameri
koje mano, kad vartojimas 
tabako yra tik pripratimas. 
Bet ištikrųjų tabakas Ame
rikoje reiškia daug daugiau, 
nes tabako gamyba užima la
bai svrbią vietą Amerikos 
ūkininkystėje. 1919 m. iš ta- ■ 
bako 450,000 ūkių turėjo in- 

subrendusi, nevartoja to de- eigų $500.000 ir tik komai.,
magogiškumo valdžios nieki
nimui, kai mūsų srovės. Rim
ta ir sveika kritika gali svei- 
kai atsiliepti į šalies intere
sus, desperatiški šūkavimai

šienas, vata, kviečiai ir bul- ■ 
vės atnešė dauginus pinigų. |

Mūsų istorijos pirmose i 
dienose tabakas užėmė svar-i 
bią vietą kaipo ineigii šalti-

Akyse prašvito šviesi 
Viltis blliivesnė sielos, 
Išskleidusi rūkus esi 
Ilgesiui žvaigžde aušros.

Sužibu.-i širdį ramirio 
Švelnus balselis dainos.
Krūtinėj jausmus atgaivino, 
Pamiršt negaliu niekados.

Siela svajonių užburta 
Žvilgsnys jautrus sužavėjo. 
Daina ši dėl tavęs kurta.
Nors vardą kitam pažadėjo,

Trakiškis
■V-1924.

.’ kad lietuvis grįžtą: 

. vbn ar tai paviešėti, ar ap- 
i sigyventi, tikisi surasti tų 
r gyvenimo aplinkybių, kurios 
J iairėta čia. Amerikoje, ir ka- 
į da jų nerandama apsivilia- 
ę' Ina, tai neieškoma tikrojo 
: Lietuvos gyvenimo aplinky

bėj kaltininko, bet keikia
ma Lietuva. Taip žiūri ir 

■.. mano paprastas darbininkė-
' lis. Gi apšviestesnis libera- 

r Mskų-laisvamaniškų pažiūrų 
( smogus visas Lietuvos bėdas 

suverčia Lietuvos valdžiai, 
į lies valdžioje esą klerikalai ir 
: jie visų blogybių nešėjai. 
5 Jeigu tamsus žmogelis ką sa

ko, tai jis taip supranta ir 
, taip yra įsitikinęs, bet jei su- 
t šipratęs žmogus tokius nebū- 
f tus daiktus kalba, tai tik 
• tam, kad pažeminus Lietuvą 
į. ir išnaudojus pasakiškus me- 
j. lūs savo laisvamaniškųjų 
<■ pažiūri! propogandai. Vis- 
?. tik atseina pripažinti, kad 
| tų rėksnių meluose yra ir 

s truputis teisvbės. Tiesa. 
[ kad musų Tėvynėje dar 
| daug netobulumo, daug skur- 

do ir vargo, bet reikia, atsi- 
F tainti, kad Lietuva vos sep- 

^nerius metus tegyvena. 
t Įteikia nepamiršti, kad mū- 

žemelė pergyveno karo 
| Slkus. Kas lankėsi Lietuvo- 

Je’tuojaus po karui, tai ga- 
fe, .^prisiminti kaip atrodė mū- 

ašį? Lietuva. Karo šmėkla 
JT; .žetegino miestus, kaimus; iš- 
gL.’ll^ne miškus, sunaikino lau-

Ant pelenų ir griuvė- 
pradėjo kurtis naujoji 

g||f|afetuva. Štai tik septyniems 
praslinkus ji stoja 

^.datų valstybių šeimynon, kai- 
K^ tygtateisė tauta. r

Lietuvos progresą (pažan
gą) galime svarstyti dvejo
pu žvilgsniu: niaterijaliu ir 
dvasiniai-moraliu. Nors vie
na ir kita sritis ankštai tarp 
'savęs rišusi ir viena į kitą 
daro įtakos, tačiau pravar
tu yra pasvarstyti abidvi sri
tį skyrium.

Noriu pradėti nuo materi- 
jalės srities. Lietuvos mate- 
rijalis gerbūvis išpalengva 
auga. Iš po karo griuvėsių 
baigiama atsistatyti. Ūki
ninkai prisiaugino gyvulių 
ir turi jų net daugiau, kaip 
prieš karą. Dirvonuojančių 
žemės plotų jau nebe daug li
ko. Naujakuriai, atsisėdę 
ant buvusių dvarų žemės, iš
palengva šaknis leidžia ir 
nors daug vargo mato, ta
čiau aiškią pažangą daro ir 
aišku, kad bent jų atsi
laikys ir sustiprės. _ Miestai 
statosi ir auga.

Ir vis dėlto, po Lietuvos 
gyvenimą pasižvalgius, rei
kia pripažinti, kad tasai ma- 
terijalis progresas auga per
daug išpalengva, kad jam 
ant kelio yra parioglinta 
daug bereikalingi! kliūčių.

Pirmiausia tam materija- 
liam progresui trūksta tvir
to pagrindo. Ligšiol labai 
progresas rėmėsi daugiau
siai derliumi ir amerikiečių 
siunčiamais giminėms dole
riais.

Derlius dalykas netvirtas. 
Su Dievu kontrakto nepada
rysi. Štai turėjome du me
tu menkesnio derliaus ir jaii 
atsidūrėme akyvaizdoje sun
kios ekonomines krizės. Li
tų skaičius krašte iš 95 mili
jonų litų balandyje (šių me
ti!) nukrito iki 85 milijonų 
(1 birž. šių metų).

y Amerikiečių pašalpos nors
ir labai brangintinos, tačiau kintaš prie realių Lietuvos

negali būti paskaitytos pa
stoviu ■ šaltiniu. Juk jeigu 
amerikiečiams patiems var
go metai kada ateitų, jie ne
begalėtų gelbėti saviškiu Lie
tuvoje. Be to pasitikėjimas 
vien kitų pagelba veikia nei- 

I giamai i pačius Lietuvos
■ žmones, nes nekelia jų darbš-
■ tumu. inicijatyvos.
\ Pereitais metais, kaip ap- 
i skaitoma, amerikiečiai i Lie
tuvą atsiuntė apie 6 milijo
nus dolerių. Tačiau tie pi
nigai nedaug žymės tepada
rė Lietuvos gyvenime. Tik 
dalis jų buvo iškeista į litus 
ir paleista į Lietuvos apkar
tą. Vidutinis lietuvis, dole-, 
rį sučiupęs, tik didelio rei-( 
kalo prispirtas paleidžia jį iš 
rankų. Dar nėra pilno pasi
tikėjimo savo valstybe ir sa
vais litais. Tad ir didžiuma 
Amerikos dolerių slapstosi 
po skrynias ir palėpes, ar
ba ilsisi ramiai pančekose ar 
šienikuose.

T virtuoju materijalio pro
greso pagrindu gali būti tik 
gyventojų sumanumas. apz 
svietą ir darbštumas. Tąsias 
ypatybes įgijus mažiau be- 
reikėtų pasitikėti kitu pa
gelba. o išaugtų pasitikėji
mas savo jėgomis; lengviau 
būtų pergyvenama įvairios 
krizės; be žemės darbų atsi
rastų dar ir naujų pragyve
nimui šaltiniu.

Apš vietą Lietuvos žmonės 
jau pusėtinai brangina. Be
raščių skaičius tirpte tirps
ta. Pradžios mokslas jau be
veik visiems prieinamas. Ne- 
persunkiai prieinamas ir vi
dutinysis mokslas progimna
zijose ir gimnazijose. Tik 
labai gaila, kad kaip prade 
■durnasis taip ypač vidutiny
sis mokslas maža tepritai*

reikalų. Tasai mokslas augi
na ir veisia ne juodrankius 
inteligentus, bet baltaran
kius proletarus, raštinių 
darbuotojus, valdininkus, žo
džiu sakant ne inteligentiš
kus darbo žmones, bet įvai
rių rūšių ir laipsnių ponus, 
kūnų visas paskyrimas •— 
užgulti ant sprando liaudžiai 
ir ją valdyti. Tų ponų labai 
greitai nebebus kur dėti, nes 
ir tų valdomųjįi skaičius nė- 
perdidžiausis ir poniškų vie
tų skaičius Lietuvoje labai 
apribotas.

Inicijatyvos ir darbštumo 
Lietuvoje dar labai maža ir 
kol kas nėra patogių sąlygų 
toms brangioms ypatybėms 
veistis ir augti. Dabartiniai 
vadai, atsakomingieji žmo
nės. labai maža tesirūpina 
tos inicijatyvos, savaranku
mo ir darbštumo skiepijimu. 
Didžiumai jų toji dvasia yra 
visai svetima. Tie. kurie 
nuėjo į valdžią, persiėmė 
valdžios atmosfera, subiora- 
kratėjo. Jie į viską žiūri 
pro savo kanceliarinius aki
nius. Jie ne tarnauja visuo
menei. bet ją valdo; jie ne
augina visuomenės, bet ją 
vaižo.

Gi tie. kurie vadovauja vi
suomeninėms ekonominėms 
organizacijoms žiūri dau
giausiai savo biznio. Didžiu
ma gabesnių ir sumaninges- 
nių žmonių nuėjo dirbti į ak
cines bendroves (korporaci
jas) ir kapitalistinius ban
kus.
giau visuomeninės gįslelės, 
prisiplakė prie ekonominių 
sąjungų, bet tik dėlto, kad 
po jų skambaus vardo prie
danga, varvti savo asmeninį 
biznį. Ne vienas jų jjyi įsi
gijo dvaro centtelį. Tačiau^ 
ačiū Dievui, žmonių sąmonė 
bręsta ir tuos greito pratur
tėjimo karžygius viešoji opi
nija ima uiti kaip vilkus.

Kiti, turėjusieji dau-

Tie, kuriems pirmoj vie
toj parūpsta greitas pralobi- 
mas, aiškus dalykas, nebe
tinka į visuomenės auklėto
jus, inicijatyvos skiepinto- 
jus. Jiems patogiau biznį 
varyti tarpe snaudžiančių, 
nesavarankių piliečių.

Lietuvos-t. v. kairėj i: įvai
rūs socijalistai, liaudininkai 
ir k. pasirodė daug uoles
niais kooperatininkais, de
mokratijos obalsių nešėjais. 
Tik nelaimė, kad kova prieš 
Bažnyčią jiems daug labjau 
rūpi, negu pati kooperacija. 
Tasai griežtas prieštikybinis 
nusistatymas užnuodija visą 
jų kooperatinį veikimą ir 
gundo juos pačią kooperaci
ją paversti įrankiu ateizmui 
platinti.

Gi katalikų apšviestūnų 
tarpe įsitikinusių kooperati
ninkų ligšiol buvo neperdau- 
giausia. Ir tie, kurie buvo, 
buvo pakinkę. Tik paskuti
niuoju laiku jie ėmė telktis 
į krūvą, kada prisiėjo gin
ti Lietuvos kooperaciją nuo 
bedievybės užsimojimų. Ta
sai telkimasis dar tik prasi
dėjo. Apie tai netrukus pa
rašysiu plačiau.

Dar keletą žodžitj apie p. 
Joną Romaną. Jau gan se
nai pasiunčiau į “Darbinin
ką” jo rašytą man laišką, 
kuriame jisai nušviečia pa
dėtį savo įkurtos bendrovės 
ir banko. Žadėjau tuojau 
siųsti savo paaiškinimus, bet 
nusitęsė iki šioliai. Apie jo 
bendrovės (vadinu bendrovę 
“jo,” nes turiu teisę tai da
ryti, kol nebus grąžinti 
“good will” šėrai) padėtį 
jau šiek tiek buvau prisimi
nęs viename iš savo pirmes
nių laiškų “Darbininkui” 
(Straipsnyje “Ko^eL 
bankrutijo.”) Tenai turėjau 
neatsargumo užgaulingu bū
du atsiliepti apie p. J. R. 
Šiandien matau, kad nerei-

kėjo to daryti.
pažinti, kad p. J. R. kaip sa
vo asmeninis privalumais, 
taip ir paties biznio vedime 
padarė didelės padangos — 
rimtumo, darbštumo, atsidė
jimo žvilgsniu.
, O vis dėlto, jeigu kas ma
nęs paklaustų, ar mi s. ame-

Reikia pri- uždirbti pelną direktoriams 
ir kitiems. Lygiai taip-pat 
kiekvienas biznierėlis, pasi
šovęs būti kapitalistu, ne 
dėlto steigia krautuvėlę, ku
ria biznį, kad tasai biznis tos 
vietos žmonėms reikalingas, 
bet tam visli pirma, kad tu- 
rėfi sau tos apielinkės žmo- 

rikiečiai protingai padarė- P(‘hio.
me, kad sudėjome Pn-kybos Kandidatas į kapitalistu^ 
Bendrovei arti pusė.- nulijo- įv:' 
no dolerių — turėčiau sąži-Į])in^ 
ningai atsakyti, kad pada- ę11!’1 
rėme neprotingai.
reikėjo eiti kitu keliu, no
rint Lietuvos: gerbūvį kelti ir 
patiems naudos turėt:.

Nesenai “Ryte" p. Roma- 1 
nas aiškino, kodėl Tarptau-I 
tinis bankas yra priveistas.’ 
imti augštus nuošimčiu.- iŠj- 
tų, kuriems jisai skolina pi
nigus (dabar, rodos. 24rč >. 
Mat bankas išlaikyti kas mė
nuo atsieina 420,00(1 litu, ar
ba $42,000.00. Tuos pinigus 
bankas pirmiausia ir tai bū
tinai turįs uždirbti. Jeigu, 
sako, turėtų daugiau įdėlių 
mažesniais nuošimčiais, tada 
darytų daugiau biznio ir ga
lėtų žymiai sumažinti nuo
šimčius. „ Lai, sako. ameri- ini'’ 
kiečiai sudeda į jo banką ke- 'erižti - 
lis milijonus doleriu 4-tiojič snv-ie. 
%, jisai galėsiąs skolinti ūži 
7-metinius nuošimčius. Kiek-1 ’ 
vienoje jo kombinacijoje pi r.1 
moj vietoj figūruoja tie 421 
tūkstančiai dolerių, kuriuo^ į 
jisai turi pelnyti. Supras 
kime kapitalistinio banko 
psichologiją. Bankas įkur
tas tam, kad uždirbti pelną 
įkūrėjams — direktoriams, 
personalui. To pelno reikia 
nemaža, nes algos turi būti 
pusėtinos; be to dar įvairios 
tantjemos metų gale, niokes- 
niai už posėdžių^ i r 1.1. Ban
kas steigiamas neitam visų- 
pirma. kad būti naudingu 
visuomenei, kad jai tarnauti 
pigiu kreditu, bet tam, kad

Mums

vi ei. ar tai bus krautuv
ais. ar bankininkas, nu- 
a sav<. parinktoje vieto- 
pa.-isak<> savo pretensi- 
— pelnytis iš apielinkės 

!žinom-j — ir tas pretensijas 
'.-kaito jau švenčiausiu, nepa- 
: judinamu flogmatu.

Be? žmonės eina gudrym
e ima Atprasti, kad tie ka

pitalizmo dogmatai tai gele
žinis <+abas ant molinių ko
jų: kad užtenka tik žmo- 

mem- <usiprasti ir susivieny- 
Įti. ii- tas stabas griūna. 
Žmonės <jali patys ir krautu-, 
ves ir bankus sau įsisteigti, 
ir įsisteigti juos ne tam. kad 
kam nors pelną krovus, bef 
tam. kad. išvien veikiant,

Įvieni kitiems patarnavus. •
' Prie kapitalo ir kapitaliz- 

klausimo dar turėsiu 
sekamame straip-

Kun. F. Kemėšis

TĖVIŠKĖ
As pažįstu tą krašteli 
Kame augau ir gimiau 
Ir tą mažąjį paukštelį. 
Kuri gūštoj maitinau.

Kada ragą nusidrožęs 
Pirmą kartą traliavau. 
Linksmas šokau skinti rožes, 
Niekad neaimanavau.

C) sugrįžkit jaunos dienos 
Nekaltume, rami siela. 
Paviliojo! jūs tik vienos, 
Kaip pasaulyj gera, miela.

TrakaKta
Radziškis, 1922.
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IIIB ife i-x<
< Meluoja ir Mtfuoįja.

Žmonių sakoma,, kaį ne
patepęs nevažiuosi, o “San
dara” sako, kad nemelavus 
negyvuosi.” Reikia pripąžin- 
jti, kad “Sandarai” melagys
tėje labai sekasi, nes ji su
randa sau pritarėjų, .ypatin
gai iš bedievukų tai'po. Štai 
jums ir faktai. Valiaukii, 
(suprask — valstiečių-liau- 
dininkų), apaštalas M. Sle
ževičius atpleškino * Sanda
rai” telegramą apie mušty
nes, peštynes ir baisiausias 
riaušes Lietuvos seime. San
dariečiai, matyt, nesuprato 
“mandrios” ir dviprasmės 
pono Sleževičiaus telegra
mos ir ėmė daryti įvairiau
sius spėlioj imus, iš tų spėlio
jimų pliekti editorialus ir 
daryti nepamatuotas išva
das. Sandariečius pasekė 
socialistai ir tautininkai. Ži
noma, tame jų pasielgime, 
kaip ir visuomet, nesimatė 
gero noro, 
progai pasitaikius Lietuvą į- 
žeisti, todėl visi rašiniai la
bai perdėti. Sleževičius 
mėgsta Lietuvos nuotikius 
išpūsti taip, kad valiaukai 
atrodytų kankiniais ir rastų 
pritarimo'amerikiečių — lie
tuvių tarpe. Kai kada jiems 
toksai biznis nusiseka, bet 
anksčiau ar vėliau tie “gra
žūs ’ ’ darbeliai išplaukia i pa
viršių. Daug triukšmo kėlę 
dėl “Tėvynės” neįleidimo, 
pagaliau turėjo prisipažinti, 
kad tai netiesa. Lygiai tas 
pats atsitiks ir su “triukš
mingojo” Lietuvos seimo po
sėdžio aprašymais. Lietu
vos laikraščiai objektihgiau 
žiūri į Lietuvos reikalus ir 
visas tas melagystes užginči
ja.

Šių metų birželio 21 
uos “Rytas" praneša:

“Vakar Seime vakaro po
sėdy buvo toliau svarstomas 
ir trimis skaitymais priim
tas “Spaudos įstatymo pa
keitimas." Svarstant si Įsta
tymą. visą laiką opozicija 
(valst. liaud. ir soe. demok.) 
kėlė triukšmą. I ž triukšmo 
kėlimų iš posėdžių .-alūs bu
vo jėga pašalinti valialkų 
atstovai Lapinskas ir Gri
nius. Pažymėtina, kad Giri
nių iš posėdžių salės išvedė 
esdekas Bielinis.

“Pasibaigus triukšmui ir 
pasišalinus iš posčdžiii salės 
visai opozicijai, toliau posė
dis buvo ramiai tęsiamas li
gi 24 vai. Priimta visa eilė 
svarbių įstatymų tarp kurių 
ir dviem skaitymais ‘veiku
siųjų Lietuvoj-e piniginiu 
vienetui pakeitimo litais įsta 
tvmas.’

spaudos vadams tas būtų su
prantama, tai nebūtų reika
lo, melagystėmis klaidinti vi
suomenę. , _ .

iryisuoį tteįs’Ą
.yšĘ/J A'

^iiįs^prįneipua pavartoja.
jis bpyo “ tikro tiirto ” ągent^ 
xr kas pasipirkdavo sau §ūštą 
iiė dėl jo. kišeniaus naudoSj tai 
visu, balsu rėkdavo, kad jo tur
tas netikras ir nereikią jam pi
nigų skolinti;'o jeigu kuris jo 
nuomonei pasipriešindavo, tai 
gaudavo mulkių, piemenų ir' ? 
turėdavo tylėti. Bet vargas, 
kad laikai pasikeitė, akciniu- 
kai minėtos B-jos susiprato, 
nutvėrę minėtą paukštį, gerai . 
pakedeno ir kaip trenkė lau
kan tai net plunksnos padulkė- 
jo. Dabar tai įstaigai, kuomet 
jo atsikratė, biznis eina kuopui- 
kiausiai ir visi Baltųjų Marių 
lietuviai džiaugiasi, kad nors 
vieni atsirado, kad pasielgė 
vyriškai su tuo paukščiu.

Keli metai užpakaly pasiliko 
kaip tų pačių Marių lietuviai 
sumanė statyti salę. Minėtas 
paukštis taip pat įsiskverbė į 
pirmininkus ir budavojimo ko
misiją. Ar iš to “džiabo” kiše
ninė operacija jam buvo sėk
minga. tai jis težino, o lietuviai 
žino tik tiek, kad kuomet salę 
pabuigū.tai kožnam iš pusės tu
zino savo vaikų nupirko po pui
kų automobilių. Negana to. 
vienam salės board direktorių 
mitinge bunčiu savo šalininkų 
ir pervarė sumanymą, kad iš- 
tendavoti jam geriausius salės 
kambarius kuone uždyką. Sa
lės šėrininkai supirko pajus ir 
laukė dabar dividendų, o p. d. 
paukštis pajų dividendus lesa , 
ir kvatoja, kad pakarmus mul
kius gerai prigriebė. Pasiju
to vargšai salės šėrininkai, ' 
kad jau pradedama daryti 
jiems skaudi kišeninė operaci
ja ir bematai subruzdo, aplam
dė sparnus ir iš pi linininkystės 
lauk išdulkino.

Kur skridus-neskridus , su- • 
mano p. d. paukštis organizuo
ti trečią paskolos bendriją^ kad 
sukūrus sau ir savo įpėdiniams 
pastovų lizdą, kur joki parši- 
šmatai, avių galvos ir mulkiai 
negalėtų drįsti to lizdo plunks
nas pešioti. Sukvietė suvirs 
tūžmą rimtų, nieko nekaltų 
avinų, įkalė į pakaušius savo 
prisakymus, bet i pirmininkus 
pat.-? nesiskverbū: mat išgudrė- 
jo, sako jau tie mulkiai įprato 
mano majestoto negerbti ir iš 
pi linininkystes- guiti, tat ir čia 
gal tas atsitikti ir da galiu vi
sai plunksnų netekti. Verčiau ; 
iŠ šalies skraidysiu ir valdysiu, 
o tašyk bus man lengva kišeni
nes operacijas daryti. Na gal Į 
ir ra>is trumparegių, kurie iki 
Šiol nesuprato jo blėdingų ope- . 
racijų ir duosis save- mulkinti.

va” &Įra¥<$ą; “Laisvei, ” 
“Teyynę” sir Vienybe” 
sviedžia Lietuvai perkūno 
vylyčius. Štai kur susigie
dojo ! Puikus koncertas, nė
ra ko sakyti?!..

Sandariečiai, tautininkai, 
cicilikai, bolševikai sudalė 
gražų vienybes vainiką!.. 
.Triukšmas keliamas dėl Aįš 
saugos įstatymo priėmimo 
Lietuvos Seime. Oficialių 
žinių iš Kauno dar negauta, 
o tenkinamasi tik paskalo
mis. Ar nepriseis visiems 
tiems rėksniams atšaukti sa
vo šūkavimus, kaip kad tas 
nutiko su jų isterišku riks
mu dėl S. L. A. organo “Tė
vynės’'* neįsileidimo Lietu

von ?

: 27 d; bkžslM A m. Kakim. < 
par. klebonas ton. Miežvi 
surengė chorui. puikų išvažiavi
mą į “Lėksaid." Reikia primin
ti, kad mūsų gerb. kun Miežvin's- 
kas labai puikai vaišino savo cho
ristus, minkštais gėrimais, šalta- 
košė ir įvairiausiais pasilinksmi-’ 
rūmais. Choristų ūpas buvo ge
ras. Labai gražiai atrodė kai cho
ro būrelis virš 30 ypatų susispietęs 
apie mylimą kleboną vaikščiojo 
sodno takais linksmai laiką pra
leisdamas įvairiose pasilinksmini
mo vietose. Viskas būtų gerai, 
jei nebūtų mūsų nemandagumo y- 
dų. Po pietų, keletas choristų 
atsiskyrė nuo bendro būrio ir nu
ėjo savo keliais, tarytum nieko 
bendrą su mumis neturį. Tai‘pa
darė lig ir nejaukų įspūdį. Malo
niau būtų, -kad ta mūsų jauna 
draugijėlė vienytūsi krūvon, tad 
ir mums patiems ir visai kolonijai 
gražesnis pavyzdis būtų.

Labai širdingai tariame ačiū 
mūsų gerb. klebonui už taip gra
žiai surengtą pas^iiiiksniiniiuą. 
taip pat ačiū ir choro vadui J. Ja
nuškevičiui už dainelių išmokini- 
mą. su kuriomis net ir svetimtau
čius keletą kartų palinksminome.

Ten buvęs

joj^kjebonaijja ^rb; .km^Ka 
ISĘgtUri

•<pAumgaS'lK|^^eIis užstqj§^|^ 
Bonu šios parapijos, parap^fep^ 
dėtis buvo ant tokio laipsmo,y^ft 
nė vienas nesitikęjp, kad' 
gyvuoti toliaus, nes už'-S^M 
nuošimčiai buvomemokėti£IBM|i| 
vandenį ir kįtiis reikatingtatsau 
dieninius daiktus kompamjoŠ%M 
vo sustabdę, taipgi algos MM 
laiką visiems buvo neišmokė^

“Rytas” praneša, kad į jo 
redakciją apsilankė Brook- 
lyno tautininkų “Vienybės” 
Redaktorius J. Sirvydas su 
savo žmona. Tą faktą pažy-^ 
mėdamas “Rytas” p. Sirvy
do žygį pavadina džentelme
nišku.

Tikrai, visuomeninis p. 
Sirvydo solidarumas sveikin
tinas. Reikia manyti, kad 
su visų srovių žmonėmis p. 
Sirvydas bendraudamas,atsi
veš iš Lietuvos tikrą nuomo- 
nę»apie Lietuvos padėtį ir ne
bekartos tų nesąmonių, ku
rios tankiai rasdavo sau vie
tos jo redaguojamoje “Vie
nybėje. ’ ’

Mūsų laisvamaniai tik ir 
temoka Lietuvą' peikti ir nie
kinti. . Mat, jiems rūpi ne 
Lietuvos gerovė, bet partinė 
kova. Aklumas neteko ribų. 
Visais pašaliais girdi vien 
tik melagingus dalykus apie 
Lietuvi} tauzijant. Supran
tama, kad ir žmogus sale ge
rųjų savo būdo ypatybių tu
ri ir blogąsias, tai tuo labiau 
valstybiniame gyvenime, ša
lę gerunui. yra ir blogumų, 
bet tie blogumai paeina iš 
aplinkybių versmės. Gal kas 
pasakytą, kad Lietuvoje nie- 
ko*gero nėra, tam nereikėtų 
stebėtis. Mes pratę grtdūti

- - “ • . Tą
klausymą geriausiai išris be
šaliai. Lietuvos partijų gin
čais nesuinteresuoti, anglai. 
Štai kėi piistebi Anglijos lai
kraštis “Times:”

“Anglų laikraštis ‘Times’ 
išleido tam tikiu priedą, 
bankų reikalams, kuriame 
paskiriama daugiau kaip pu
sė lanko Lietuvai. Vedama
jam apie Lietuvos finansus 
.straipuiy ‘Times’ rašo apie 
Lietovos ptistovios valiutos 
pagrindus. Laikraštis nu
rodo, kad Lietuvos valiutą 
ir finansus reorganizavo da
bartinu ministeris pirminin
kas ir finansų ministeris p. 
V. Petrulis. Žurnale įdėtas 
ir p. Petrulio atvaizdas. Be 
to. ‘Times’ nurodo, kad Lie
tuvos ūkis augąs greičiau, 
negu bankai, ir kad Lietu
vos ūkis dar neturįs pakan
kamai kredito. ‘Times’ ma
no. kad užsienio kapitalai 
šioj srity Lietuvoj galėtų 
rami labai gerą ir pelningą 
pritaikinimą.

“Tame pat straip.-ny įdė
tos if atskiros bankų apžval
gos. Daugiausia parašyta a- 
pie Lietuvos Banką ir jo vei
kimą. Žurnale įdėtas ir prof. 
Jurgu'-io atvaizdas. (E.)”

Labai negražu kada jiatys 
lietuviai savo genijų pusių 
nemato, o tenkinasi provo
kacijomis. Svetimieji mūsų 
Tėvynės klestėjimą įvertin
dami. parodo, kad ir mūsų

XoERQvŽs skYMI
' DEL APRŪPINIM0' 
* MOTiRivpiRįjįfė 

Lkumkių’sveikat^Sū

1^0

•, o tik bloga valia tiktai isniet Liejimus.

Lenku Užsieniu Ministeris 
Viešėsiąs Amerikoje.

Lenku laikraščiai prane
ša. kad Skszinskis —.Lenki
jos užsienių ministeris ne
trukus atvyksiąs Amerikon, 
►šis atsilankymas turis poli
tinio ir visuomeninio pobū
džio. Kažin ar ir Amerikoje 
šis ponas bandys provokuoti 
prieš Lietuvą ?

PONO DIEVO PAUKŠTIS

ne-
lai-

die-

Vokiečiai Riečia Ožio Ragan 
Lenkus

. Bostono lenkų dienraštis 
“Kuryer Codzienny” šio 
balandžio 29 d. numery, ve
damam straipsny verkšlena, 
kad Vokietija vedanti stip
rią agitaciją lenkų okupuo
tose vokiečių srytyse prieš 
Lenkiją. Pabaigoje pažy
mi, kad Vokietija provokuo
janti karą prieš Lenkiją ir. 
atvirai prie to ruošiasi.

Kai lenkus kas spaudžia, 
tai jie rėkia visam pasauliui, 
bet kai jie kitus smaugia, tai 
neprisipažįsta ir tyli. Tai 
mat. tokia jau “panska” po

litika !

Nepamatuoti Nusiskun
dimai.

Eibės, iš Lietuvos Ame
rikon grįžusių, amerikiečių 
keikia Lietuvą; už sepasiseki- 
mus ir nelaimes. Bet tan
kiausia savo nepasisekimų 
priežastimi patys kalti. “Vy
čio" 12 Nr. Lietuvos kores
pondentas tarp kitko paste
bi:

Kitas posėdis a'htradienį 
birželio 23 d. 9 vai.”

Lietuvos telegrafo agentū
ra Elta praneša, kad jokiu 
muštynių bei sužeidimai ta
me nei m o ponrdį nebuvo. Iš 
to aiškėja, kad spaudos šū
kavimai ]>erdėti ir niekuo 
nepamatuoti.

Nieko baisaus neįvyko. 
Mes žinome, kad tokių Įvy
kiu Įvairių šalių parlamen
tuose Binkiai pasitaiko ir dėl 
to triukšmo nėra reikalo kel
ti. Lietuvos seimo atstovai 
Lapinskas. Grinius ir Bieli
nis nesilaikė paprastos Sei
mo nustatytos tvarkos, todėl 
kaipo prasižengę Seimo sta
tutui privalėjo būti nubaus-

(Vieton felietono)

Baltose mariose skraido 
paprastas paukštis. Sulyg 
ko ir reikalo keičiasi jo plunks
nos, būdas ir išvaizda. Buvo 
laikai kuomet tas paukštis bu
vo apžėlęs it giros kelmas. Kar
tais apsinerdavo į uniformą ir 
išrodydavo lyg kacapas. Gi 
kartais užsimaudavo ilgą fraką 
ir kuomet vėjas papūsdavo tai 
išrodydavo lyg vėjo malūnas ir 
vėjo pučiamas nulėkdavo nefr 
ant broadvajaus pas paliokus, 
nes lietuvaitės tokį paukštį ma
tydamos pasiplasdendavo ir 
skrisdavo nuo jo tolyn kiek ga
lėdamos. Šiaip paprastai jis 
nuolatos skraido tarp lietuvių 
ir neduoda jiems ramumo. Į- 
sibruka visur į visokias drau
gijas, mat turi nepaprastai 
kiaulišką drąsą, ir yra baisus 
akyplėša. Draugijose visada 
bando įsiskverbti į pirminin- 

tkus ir nuduoda baisus darbuo
tojau ant tiek, kiek jo kišenių.- 
reikalauja. Nuduoda viską ži
nantis ir su niekuomi nesiskai
to — o pavardę vos-nevos tega
li pakrevezoti. Kuomet žmo
nės netenka kantrybės ir pra- 
n-eppaprastu alasu ima pliurp
ti: — “lietuviai yra mulkiai, 
avių galvos.’parši-šmat, never
ti jo suklypusių batų purvyno 
-— bet savo vis-gi skaitosi prie 
lietuviškos rūšies, nors paliokę 
nuo brodvajaus turi pavergęs. 
.Jis prigulėjo ir dabar tebepri
klauso apie prie pusės tuzino 
pašdpiniŲ draugijų ir tūlam 
laike buvo sumanęs jas išban
dyti prisiniesdamas ligoniu, na 
ir po to išbandymo viena drau
gija net panč-okas padžiovė, 
mat neišlaikė kišeninės opera
cijos.

Keliolika metų atgalios, ke
liolika lietuvi ų buvo sutverę 
nejudomo turto ir žemės kom
paniją. minėtas paukštis tuč- 
tuojmis ten pri.-iplake na ir 
kuomet minėta kompanija nu
pirko vakarinį portą arba wpst-

SIOUX CITY, I0WA

Vakarėlis

Biiž. 28 d. vadovaujami evrb. 
varg. E. šlapeliai buvo vaidinta 
“Nepavykusi Komedija.“ Vaidi
nime dalyvavo: J. Grigaliūnas, J.’ 
Butkevičius, A. Žibus ir U. Straz
dai^. Po tam sekt šokiai.

Parapijos piknikas Įvyks liepos 
12 d. parapijos darže.

Gerb. vargon. vasaros metu mo
kina vaikus lietuviškai • rašyt;, 
skaityti, dainų, šokių ir žaislų. 
Be to duoda muzikos pamokas.

. Koresp.

ii >ukoii

k:i

m o/, ^uita* 1'nslčs g
.'iiiikiuii kūdikį pramokln-4 
itiot: sa\<. šlapumo pūslę.- 
a t i sisa-ina -era kaip ang ; 
iv. Suprai;’a ma. kudlkt.'an '

i dažniau, gal- būt 
jri ,x neini,-aa. Laipsniš-

; parodytĮlįida

NEWARK, N. J.
Visko po biskį.

I. Šv. Trejybės Lietuviu Parapija.
Kiek laiko atgalios šv. Trejybės i 

parapija buvo viena iš didžiausių 
lietuvių parapjių Anerikoj. Kaip j 
visur taip ir čionais perėjo dange-, 
lis kunigų, vieni iš jų gana daug į 
gero padarė parapijai, o kiti u;i- :

Verkimy i.i-L'aliiri;' skaityti papratf-jįSI 
nm |>as ktplikj. nes tai vieluitiuts
■ ui-, kari:;,) ji> pareiškia savo
Jei syki kūdiki.- pa i irs, .kati verklaiasę^ 
uti<>" ko ji> :;ori. jis pripras perdat^įg
■ ;i |iri\\artoti. Sunku .tą papla-.^ 
tinai pujiaiknri. net yrtt galiniu
rėti, kad \ !sko jaut butų kas reikalin*’^^ 
k'a. ir pavelijant jam verkti iki;įž«M| 
iiiia-". liet je; kūdikis verkia prtaiiįy^;^^ 
g'.-, be jokio" matomos priež:istie8,.tįioį.-^| 
tina gali nužvelgti iigų. Paprastai 
dikis uori, kad jį paimtą ant ranką 
bevytusi, ir jei motum jam pastdm»Sį^^§ 
ta! turės kaprizų. Jėpumj.

l.'jros J'riU'ipinimas
.Mažtii kūdikiai turi papratimą 

riuos taip sunku panaikinti kaip Slapi4^@H 
iiimųsi lovoje. J’as senesnius 
prii‘ža"i.is gali būti kokiame nors 
vą suirime, bet didumoje atveją. butQį^^M 
stoka pirtimis mėnesiais nuolatinio' 
n'idatls pratimo kontroliuoti , rtftfcffltljffigM 
duoti skystimi.t vėlai po pietų.

UI 'tlllillf'jjili — 7j'jb0V0S 'j
V'nraminto.jtj kūdikiui nereikia duo 

t;. Apart to. ka<i jil; nešioja bakterl-_/ 
jas. šie daiktai gali iškraipyti kūdiki#'Z: 
išvaizdų. 1‘iršto čiulpimus irig yra Ho*. 
gas įprotis. Reikia m'a t laidžiai pirštlp 
iš burno" ai mm. ■. kūdikio domę, nu
kreipti kur nors kitur, arba prisegti 
spintute rankoves prie šono. .

I’er keletu gen:k.-ir.-'itj tūkstančiai 116^ 
tuvių motinų išaugino savo kudikiusJ 
su Bordeii's Engle Pienu. Jos tą datS^' 
dėlto, kad jų įSiugės rekomendavo 4 
tų pieną ir dėlto, kad rado jį užganeč' 
dinančiu. Re!. ;in: nelaimės, dangelišl; 
lietuvių motinų niekados nebuvo piįš'’ 
iiai informuotos kode! jos apturėjo 8ftę' 

Eagle 1'ienas yra?
iiiati"ias iš šviežkį' 
ieno rinkamai sumai-*; 
tai apgrynintu CUk-; 
plikiams maistą, ku* 
duoti kada motinos-Š 
rba jis nėra tiek-Sti*.

ti« »iug kas ««•?

Baltųjų Mariu Lietuviai

dėlto, kad parapijos tva-.rka y 
bloga, be! dėlto, kad toji karv

yra parapijos priešais ir ii'-pasi- j

siu daugeli silpnai tikinčių para- 
pijonų atšaldė ir 
Taipgi parapijoi pir

Dept 2

Į. JMkelevteffcs,

2‘Otį. L. D; K. S. kuopos nurys, 
už nuoširdų pasidarbavimų Są- 
jnngitt-lO.itDĮSiS. Seimo-pakel- 
tasjgarbėsnariu.

, . _ . '■* ,.. i;z‘ruKO ai-: iii. tai užtai irpamatvsime. Lai pono Dievo i .. . ' :.
. ‘ , jpijos tvarka jiems pasidarėpaukštis supranta, kad lieku-1 

riuos gali mulkinti tūlą laiką,!
b<>t n-emulkins visu ir visą lai-1

“lietas.kuris iš grįžtančių 
amerikonų nesiveža Lietu
von pinigų. Vieni tuos pini
gus panaudoja tiksliai, kiti 
juos prageria praūžia...

Blaivūs ir rimti amerikie
čiai Lietuvos nesmerkia, ją 
smerkia ii- keika lengvabū
džiai. kurie patys save1 kuo- 
skaudžiausiai nuterioja." 

Čia. rodos, daug liesos.
Patys save pažinkime, pas
kui apje Lietuvą kalbėkime.

Skundžiaki 
“Lietuvos Žinios 

skundžių ir paniek .. 
meta Lietuvi >s krikščioniškų
jų pažiūrų žmonėms už tai. 
kad šie nepasitiko Amerikos 
“Vienybės” redaktoriaus J-. 
.Sirvydo ekskursijos. betx tą 
“džiabą” atlikti paliko p. 
Vileišiui ir kitiems baudi- 
ninkams. Keiktas “Liet. Ži-

Neseniai tos pa- 
s” p. Širvydų 
pakrikštijo — 
ekskursija, o 

kaip mumsžjnoma šandarie-* 
čiai nekultūringi laisvama
niai ir nepraustaburniai, tad 
kaip rimti Lietuvos žmonės 
tai ekskursijai gali kelti su
tiktuves i r ovacijas ? Nerei
kėjo skubėti krikštiti nieko 
bendro neturinčias su politi
ka ekskursijas, tada valdžios 
žmonės mokėtų jas tinkamai šimčių.laikraščių įvairias se- 
priimti >. ... “Lfidšve^’'' su

n ui noras.
/■los “Žini< 
ekskursiją 
sandu virčiu

ntisi-
žodi

del nusprendimo pajų vertės, 
tai tame paukšti.- matydamas 
alsitaikant gera proga tiek isi-

Didžiausias Triukšmas
“Sandara" skubiai sklei

džia radi o žinias iš 4*alstie- 
^ių-liaudi«inkų versmė*;.' 
Sleževičius atpyškino iste
rišką telegramą “Sanda
rai,” kad Lietuvos Seiman į- 
vesta policija ir išvesti ne
klusnieji.parlamentarei tvar
kai pūs^iriošinę. atstovai. 
Paskutiniam numery “San
dara” cituoja iš rusų juoda-

h žgaliai.- ir pa-ileido į darbą ir 
k iomvt pasisvkė visus ščrinin-

karinis pertas. kilu triūsu ir 
pinigais nupirktas toko pauk
ščiui, iš ko jis ir šiandie di
džiuojasi ir giriasi, kad būk 
miestas nupirkęs porto dumblą 
ir gerus pinigus užmokėjęs — 
ot girdi mulkiai lietuviai duo
dasi puikiai man už nosių va
džioti. f' -

Apie pusantro tuzino metų 
atgal Baltųjų Marių lietuviai 
suorganizavo Pismą Taupymo 
Paskolos Bendriją; Kur buvęsb

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra-* 
gyvenimui penėdami j| Bor 

den’s Eagie Pienu.

Jei pasiusite si apgarsinimą: j Thė
Bonden Company, Borden Buildintf, Nev?;
įVorfc, jie pasakys jūsų kalboje^ kįdpi 

jūsų kūdiki su Eagię Pienu,



rįs šiojo atokyUoje vaa*ri*i8 pe»
iGUMAUBTKB)

' 'TBaapn Rroart Street)

PADiKAVOMf

f
Rep.

kompanijai reikalavimą, ęa- DIDĮ I D D A D D II H F 
keisti dabartinę arbitraeijos si- i I II R III i R H D U U l\

Vis, aprištojo Bostone pas adv. 
Daužvardį įr žada ilgesnį laiką 
6a ižbųti.

• Buv. L. D. K. S. Centro Se
kretorius adv. P. D&nžv&rdUi, 
Šiomis dienomis apleidžia Bos
toną, . • ■ _ • , • : - :

? tv.Bętro p&iapijMi vakari
nes mokyklos įruo&mo susina
ikinąs įvyko parapijos salėje, 
8 va|. vak. Mokyklos reikalus 
ėpsyars< i.us .nutąrta... netrukus 
pradėti mokslą. ..„•'.•

“Yhirbinipkę,” Luošomis ihi$ 
mokyklos valandomis. Pranai 
yra narys L. Vyčių 17-tos kuo
pos,, , Visi mano siekti aukštes 
nio mokslo.

pamfe, J.

NAMUS. FAUNAS. LOTUS IK 
BIZNIUS PAS

SO. BOSTON REALTY CO.
H4 W. Broadway, So. Boston

ini y i-a didžiausias 
matyti tuos mažutė- 
kartu artinantis prie

hwir prie j* aet prie
to, kad Federaeijee —iriukii»i

RENGIASI STREIKAN
Bostono gatvėkarių darbi

ninkai senedos ryte, įteikė

kai n^ako patririąCk

DR. PUSKUNIGIS'
GYDYTOJAS į 

VIDURINIŲ LIGŲ 
v*l. U Iki 11 ryte. 1 Iki 3 po pletJ 

7 Iki d nk.
389 Broadway, So. Boston.
_____ T»L So. Boston 2831.

i > MMti, ** stebuklingai auta1 
i ftaa fotas, kartos mane svaiku im<tnrf 
1 snktetfijtara. BkB
i fo aatlIrtaMĮ, galvos akandejlmo, nak 
Mato aeadfci dfe^hna viduriuose ir nie
ko valgyti ikenortbet kaip ai «» 
gaafgjau tksą toliu <iu pakeliu Na 
MCA, tol tas vtoas naamagumas nuc 
■angą dingo ir veliju kiekvienam fano 
gul kreiptis pas tukaltj su negerais vl 

dorfato, o tos tolio ir Jumis atitaisys 
PreM OOe. ui pakaliM Atsiųsk toc. 
o ganai visokią somj ir knygą katalogą 
Adresuok »to:

< ZUKAITI8

t TEL. 8a Boaton 0QU»—W. « 
| LIETUVYS DANTISTAS i

A. L. KAPOČIUS} 
{251 Broadway, So. Boston |

5 ("Katelvio” Mas) 3
• niw 9 ,kl nB0 8
i LtLir nuo 6:3« Iki 9 vakare. 5 
; Seredomia nuo 9 iki 12 vai. dieną g 
jSjibatomts nuo 9 iki 6 vak. Ne<N S
šfloaita nuo 9 Iki 12 (p*<ai autart}.’ I

buvo laukta methtio susi- 
taJsrlto 23 d. birža-

CfeA yr« g«nm bimiertaR, 
'tt«QcS fcoJ»P*niį«ta.

to atto j« lengvas iflyga*, 
už skolas kiek 

pradėjo mokėti ir 
ąrapijos komiteto narMto.

iš vietą. Gi ačiū jo darbi-- 
parapija pasiliko lietuviij, 

ittoii* ant toliau.
progresą jMnapija padarė' 

keturių metif': 1) Tapo iš- 
»Ka nuo uždarymo bažnyčia.

okėta vėsos užsilikusius bi-
S) Atiduota dalis skolos. 4)

i naujos grindįs į bažnyčią. 
dEtaug naujų stovylųįtaisyta ir 

grotelės Įdėta. 6) Nauji 
ai tapo įdėti, kurie yra ant- 

kffižv.iaųsi vargonai iš visų kata-
bažnyčių visam Newarke. 

i^jBet dar po šiai dienai randasi
Žmonių, kurie sako, kad 

^patapijoj jokio progreso nėra.

" 'Ištiesų, tokie žmonės yra tie 
patys, apie kuriuos psalmėse yra 

'parašyta: “Akis turi — nemato: 
ausis turi — negirdi; rankas tu
ri — nesučiuopia: kojas turi — 
nevaikščioja" vtc. Nes jeigu jie 
matymą turėtų, tai matytų kas y- 
ra bažnyčioj naujo: jeigu girdėji
mą turėtų, tai gaičtų išgirsti: 
vaikščiojimą turčių, tai galėtų Iž- 
sistoti; sučiuopimą turėt-.:, tai ga- 
lėaų pačiupinėti; bet pasirodo, 
kad tie žmoneliai nori viską griau
ti, tiktai yra geru ir naudin
go veikiama, ir tuo savo elgesiu 
.arnauti Liucipieriui. Toki griovė
jai neturės pasekmių, nes geri pa- 
kapijonįs jų blevyzgoms netiki. O 

s kaš geriausia, kad gerb. klebonas 
F savo nenuilstančiu darbavimosi ne- 
|, prileis parapijos prieiti prie to 
t laipsnio, kuriame ji radosi prieš 
L jo atėjimą. Užtaigi linkime jam 
F1 kodidžiausios sveikatos ir kantry- 
fc bfe, kad galėtų ir ateiayje taip 
p' pasekmingai darbuotis kaip’ kad 
E dartavosi iki sieliai, ir jeigu taip 
rliui,' tai neilgai trukus Newarka 

E lietuvių parapija pasiliks viena is 
K geriaasit; parapijų Amerikoje.
r n. Naujų Vargonų Pašventinimas 
E ir Bažnytinis Koncertas.

■ ' 7 d. birželio atsibuvo naujų var
lį gonų pašventinimas ir bažnyčioje 
F koncertas. Vargonus šventino

Nevvarko diecezijos pavyskupis.. 
; Po pašventinimui jis pasakė trum- 
k pą pamokslėlį, kuriame labai iš- 
Š gyrė Ne\varko lieauvius už yą 
g dbarbštumą ir 'oažnyeios išgražini- 
į Iną. Pamokslą lietuvių kalboje 
| take kun. Pakalnis iš Brooklyn. 
Š K. Y. Šisai savo kalboje labai 
"• nupiešė bažnytinės

istoriją ir vargonų r-ikšn 
ba visiems labai patiko, 
tinį koncertą išpildė vi< 
Cecilijos choras po vadovyste m't- 
riko A. Šlapelio. ‘a:p-gi k<‘b. 'as ir 
g kitur atvykusių sulis”; ėmė <la- 
lyvumą konc‘'rto p-og-ame. Mu- 
akališkus kavalkus išpildė sekan-

rgonininkai: A. Šlapelis.
| Brundza, J. Ibnleli^. Jankus ir 
į. Visminas. Nors oras buvo ir la- 

šiltas ir iš priežasties šilumos 
■ ' dalis irogramo prisiėjo apleisai, 

bet patsai konecr'a'-- buvo atliktas 
Beblogiausia

-m. Parapijos Mokykla.
Per kiek laiko buvo mokinama 

Įrąiktičiai visą laiką, be* kada vi- 
CBOB pamokos f-ikia laikyti salėje, 

tikros mokyklos nėra, tai pa- 
dė nepatogu "urėti mokyklą 

tt visą dieną, užtaigi tapo pa- 
__HBta vien vakarine mokykla, t.

šokinama nuo 4-6 vakarais.
Mfięrtojn Šioje mokykloje perėjo 

daug. Ih 1 kokių priežasčių 
ojai čionai nepastovi, tai 

ir pasakyti. Paskutinio 
čionai mokytojauja studan- 

Čibirka Kiek teko pa
le dabartinio mokytojo mo- 
ir jo gabumus, tai galina 

If, parašyti tam tikrą knygą, 
ktnapei išsireiškiant, tai jis 

iš gabiausių mokytojų 
•tokykla yra turėjus. Yra

r
f

t

r

Mokytoju pasiliks dabartūm mo
kytojas K. Čibirka, taip-gi jam 
pagelbės mokyti kl. Pijušas Leke- 
šius. Tėvai turėtų kreipti visą 
savo domę, kad jų vaikai šįmet 
būtinai lankytų yaarinę mokyklą, 

jr,-, ypatingai kada mes turime tokius 
gabius mokytojus.

IV. V&iknčių Pirma Komunija.
14 d. birželio buvo vaikučių pir

ma komunija. Vaikučius prie pir
mus komunijos prirengė vietinis 
mokytojas.

Ištiesi], 
džiaugsmas 
liūs pirmu 
Dievo stalo ir taip puikiai prireng
tus prie to dalj. ko. Pirma komu
nija buvo S valandą. Klebonas 
pasakė labai gražų pamokslą 10 
valandą. Visi vaikučiai dalyvavo 
procesijoje. O po pietų. 2 vai 
buvo Įrašyti į škaplierius, rožan
čių, medalikūlius ir ir apturėjo i.Š 
klebono rankų po paveikslą pir 
mos komunijos, liudijantį parašais 
klebono ir mokytojo, 
itažnytinių apeigų 
paveikslai palei bažnyčių. Pa
veikslų traukimą liytus biski ga
ilino, bet paveikslai išėjo labai ge
rai. Nors vaikučiai ir priėjo prie 
komunijos, bet mokytojas kate- 
kizpią dėsto ir ant toliaus — mo
kinti

Po viso 
buvo traukiami

L. per 
bet

<p*g*rs4ję* atle
tas) iš Cambridgiaus, Petras 
Sotys ižrMontgllo, ir Pranas

: jo kal- 
Bažny-

subatą nuo 9-12 va

V. Draugijos.

vielinė kuopa buvo 
;o beveik numirus,

daoar jau pradeda pilnoj prasmėj 
atgyti iri laikui bėgant gal paliks 
vešlesnė negu kad buvo praeity
je, nes dabartinę Vyčių kuopą su
daro Itevcik visas čionai augęs jau
nimas.

LDKS. kuopa kas kartas prade
da veikti vis smarkyn ir smarkyn. 
SLRKA. kuopa ir-gi gyvuoja ga
na gerai, taipgi ir kitos visos kaip 
pašalpinčs. taip ir idėjinės drau
gijos žengia pasekmingai pirmyn. 
A. L. R. K. Federacijos skyrius, 
kuriame priklauso vlsos lietuvių 
katalikiškos draugijos, praeityje 
gyvavo gana gerai ir daug pasi
darbavo dėl Lietuvos ir mokslei
vių ’ai>o. be‘ pastaraisiais laikais 
prač.ęjo kilti gana daug nesusipra
timų. Pavyzdžiui, visus nesmagu
mus sukėlė vienijimas draugijų- 
šv. Rožančiaus ir Uršulės, moterų 
draugija, su šv. Jurgio, vyrų dr- 
ja. tai daugumas moterų buvo 
pri••šiituos šiam dalykui, iš to kilo 
ir nesusipratimai. Rožančiaus 
draugija pasiliko kaip kad ir'pir
miau* buvo, be4 šv. Uršulės drau
gijos nekurios narės panorėjo prie- 
varui -Iraugiją suženyti su jurgi
ne dauguma jų komandos pa-

a

rinkimo, -
lio amtikėtasi, kad kbi dalykai pa-1; 
gerėv bet pasirodė, 'įtad da aršiau j 
yra negu, kad būva Įpįraaiau, nes 
šv. Jurgio draugija, vieton kad at
šaukti savo pareiškimą, da lafoiąu 
apsiginklavo, delegatais. Ji turė
jo tris kartus daugiau delegatų ne-' 
gu by kokia kita draugija ir savo 
melagingą darbą pilnoje prasmėje 
galėjo varyti pirmyn. Kada iš ki
tos draugi jos. delegatas padavė į- 
nešimą, kad visos draugijos turė
tų lygų skaičių balsų, tada jurgi
nus armija tam visai užprotestavo 
ir uet ultimatimą padavę Federa
cijai, kad jie visai išeis iš Federa
cijos. Nepriėjus prie to kad lygų 
skaičių balsų turėtų visos draugi
jos pasirodo, kad šv. Jurgio drau
gija pasilieka diktatorium skyriu
je. Visi Federacijos svarstymai 
pagal jų kurpalio turėjo būti ir 
jiem netinkančius delegatus tuo- 
įaus iš Federacijos prašalino; pa
vyzdžiui, šv. Uršulės draugijos de
legatės buvo prašalytos iš Federa
cijos už tai. kad jos atsisakė vie
nytis su jais.

Dabar pažvelgsime į šv. Jurgio 
delegatus, kurie nori būti visos 
Federacijos diktatoriais, kokio 
plauko žmonės jie patįs yra. ' Jų 
dauguma yra nariai ir karščiausi 
darbininkai laisvamanių draugijo
se ir patsai naujasis Federacijos 
pirmininkas yra stipriausias lais
vamanių draugijos šulas ir šv. 
Jurgio draugijos narys.

Tadgi pasirodo kad kaip visuo
met katalikai perdaug snaudžia ir 
Įsileidžia tokius žmones savo tar- 
pan, kurie nuduoda neva esą geri 
katalikai, bet tikrai tai vilkai 
avių kailyje. Toki žmonės įsimai
šę draugijos tarpan pradeda ardy
ti visa tai, kas yra veikiama nau
dinga dėl tikybos ir tautos. Už
taigi, kaip kad Nevrarko taip ir ki
tų kolonijų lietuviai atsidarykite 
savo akis, kad galėtumėte gerai 
pažinti tuos savo brolius, kurie y- 
ra vilkai avies kailyje.

žilagalvis

ios a

ir n'itnr." pat 
atsidūrė ne"

irsi rado virš 40

•‘a pač-mits knygas 
i pinigus — viskas 
s vyskupo advoka-

“Darbininko” redaktorius 
P. €ųdaf frain^aripaikui lify’y- 
ko Amsterdaman', i? kur grįžta 
šiomis dienomis.

Valia ūkų "pasiuntinys” A- 
merikai J. Makauskas pasiro
dė Bostone. J. Makauskas, va- 
iiaukų atstovas, po eilės politi
nių “gastrolių ” atvažiavo Bos

L.
mas

NEWARK, N. J.
D. K. S. 14 kuopos susirinki- 
ivyks šuų metų liepos 10 die

ną. Šv. Jurgio draugijos svetainė
je. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti. Seimo delegatas A. Kazlas 
turės labai Įdomų pranešimą apie 
seimo darbus. Nepamirškite prie 
šios progos užsimokėti duokles, 
nejaukite kol sekretorius ateis į 
narnos. Susirinkiman vykdami 
atriv-skife dar ir naujų narių.

Valdyba

įėjo išimti, bet knygų kol kas da 
nesugrąžino Uršulės draugijai. 
Kada vyskupo advokatas prisiun
tė laišką šv. Jurgio draugijai, sa
kydamas, “Duokite moterims 
‘pakajų.’ jūs jų ‘ ne‘urbačinkite’ 
daugiaus.-' Tai šv. Jurgio drau
gija gavusi tokį laišką nuo vysku
po advokato. labai įsižeidė ir ne! 
Federaciją įsuko Į tą sūkurį, rei
kalaudama kad šv. R. ir šv. U. dr- 
jas Federacija pasmerktų, nes būk 
tame laiške yra parašyta kad šv. 
Jurgio draugija yra bedieviška. 
Federacija nors ir nematė laiško, 
bet patikėjus atstovams tą ir pa 
darė, parašydama laišką šv. Ro
žančiaus draugijai, bet paskui iš 
Federacijos vienas narys, kuris 
buvo įžeistas! kad reikalavo laiš
ko parodyti Federacijai ar tikrai 
yra šv. Jurgio draugija vadinama 
bedieviška, paaistengč gauti nuo 
vyskupo advokato laiško dublika
tą ir ant kito susirinkimo perstatė 
Federacijai, kad nateisingai buvo

HARTFORD, CONN.
1). K. S. 6-tos kuopos susiriti- 

ivyks paprastoje vietoje.
L.

kimas
liepos 12 <1.. tuojaus po pamaldų.

Visi nariai kviečiami būtinai at
silankyti, nes bus svarstomi aps
krities išvažiavimo, kurs bus Hart
forde, rugpiūčio 9 d., reikalai.

Be to bus daromi pranešimai iš 
įvykusio apskrities suvažiavimo ir 
Sa j mitros seimo. Sekretoriui

stemų, kuri jau yra egzistavu
si per 12 metu.

Jeigu reikalavimas nebus iš
pildytas, tai netrukus virš pen
kių fūkstafcčių darbininkų su 
streikuos.

NUTYLĖJO ’
“Sandara” 27 Xr. vietinėse 

žiniose praneša, kad areštuota 
Vilkienė ir Šveistienė už rugi- 
nėlės rauginimą. KorespcSr- 
dentas J. K. džiaugiasi..kad tos 

‘degtinės dirbėjos yra “nobaž- 
nos” davatkėlės. Bet pikti lie

Geroj apielinkėj 3 šeimynų namas 
su intaisais ir elektriku, geriausia
me pataisyme, retidos $1,664 i me
rus, prekė $11.000. i ik $2,500 mes
ti. A. IVAS. 361 \V. Broadway. 
South Boston, Mass.

Lietuvis Perkraustytoj as

J. J. MORKŪNAS
Perveža forničins į tolimiausius mies
tus ir nnt vietos gerai prižiurirmi. grei
tai ir pigiai darbas atlieknni.-t. Reika
le kreipkitės 324 E St.. kampas Bro;i<l- 
wav, So. Bostoa, Mass. Tel. S. B. 4<U>4. 
Rėš. Tel. Itorctester 3082-W. (L.--3)

Tat So. Boston 270

J. MACDONELl, M. D.
Gonmo nuikalbtti ir lietumi 

omo vaiakdos: Rytais iki 0 vai
Po pietų nno 1—| 
Vakarais nuo8—t 

6M I. Broadvray, Bo. Boeton

NEPAPRASTAS

PIKNIKAS
/ ^ RENGU 'LEĖTVVIŲ kooperacija 

t? H | ^•^^ęajiArid^ey'Mhss. : y / š ■ - »

Ant ALEKO ŪKES, Newpea4 
(Anrtin Farm). Norwo»d, Mass.
G-erbijjnojlĮ^jMomeBe, piknikai buTgražtis ir linksmas, 

viitazražiji- PS&Mp, prieležero: bus galįjlta maudytis, laiveliais 
ir JįjMj, I&F p$irengta įvairių pasilmksminiuMf. 

Bos saldžių gėrimų, šaltfikošės ir kitų gardžių valgių.
Trokais is&s .kalp 50 vai. ir kaip 12 vai. iuo 187 Webster 

Avė.. Norton Sq-. r - '' " ' ' ■
Visus kviečia RENGĖJAI

Kelrodis. Karais ir automobiliais reikia važiuoti sekamai: 
Važiuojantis Boston’o ir kitų kolonijų, važiuokit iki Norwood 
Central.'iš ten važiuoti Walpolė St. iki V'ilson St. Privažiavus 
W3s<5n Street, važiuoti juomi iki fanuos.

P. S. Jeigu virs minėtą dieną lytų, piknikas bus perkeltas 
ant Liepos 19-tos. ’ * <.

PAUL’S CLOTHING SHOP >
456 Eroadway S®. Bestu, Mass. '

LIETUVIŠKA VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ f
Kviečiame svečius ir visus lietuvius užeiti pas mus ( 

reikale norint geruti'(arba 'svečiui) persimainyti) halių ( 
kaunieriy. marškinių, kaklaraiščių, nosinių, pančekų, ?te. s

Teipgi užlaikome visą eilę Jaunų Lietuvių Vyriuku > 
(berniukų) aprengūnui. Jeigu nori, kad Tamstos sū- > 
bus atrodytų gražiai, papuošk jį mūsų krautuvės drapa- > 
uomis. . >

Negarsiname. bet turime moteriškų pančekų. raistu- ( 
kų. ir kitu apatinių drapanų (neminėsime kokiu). (

Kada eisi į jūres maudytis, gauk mūsų krautuvėj (

ANT RENDOS
fiTORAS lietuvių centre. Yra eiektrh 
ka. Tinkamus <|e) saldainių, tabako, 
kriaunų, Siauėių. barberių. Pigi rotid:i.

liinn maryti iki 7 v

PARSIDUODA
Ihilkus G-šitj šeimynų namas anr ū-tli 
Si.. So. fiosunfe: genai, roiletai. vasta- 
piai. elektros šviesa, skiepas eenieutno- 
tas. Viskas kaip nauja. Metams ven
dus neša S1.6G4, kaina 810.500. įnešti 
S2.5OU. A. S. CASPER. 324 E ir Broad- 
vvay. iki. B<>w<»b, Mass.

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
praktikuota dviejuose

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.;
684 No. Main Street

Tel. Broekmn 7180
• RESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

jusius ligas vyrų, moterų ir v.-:ik' 
pagal vėliausius metodus. k:iij> tai 
nltra-violetininis spinduliio-.. kw::f 
žiburiu, tliernio tlierepa. ir koa 
plektro mediknlišknis lei'lais. E^z.; 
minuoji kraują, šlapumą, ir rpim 
•Itiltis savo laboratorijoje. Nufrm 
kiti N-Ray paveikslus. Toipu; <■ 
teiktu patarimus laiškais.

Ofi^o rrtbi»tln»

le METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadw*y, So. Boston
VALANDOS: Nno 0 r. Jki 7 v, vak

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. 'Zoba,

539 E. Seventh St.. So. Boston, Mase. 
TelepRone South Boston 1J1&—J.

Vlce-Pfrmlninkas — J. Petrun-skns.
250 Goki St., So. Boston, Mass.

Prot Ražtlninkas — J. Gllneekig,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase 

Kln. Rištininkas — M. Seikls,
40 Marine Road, Sp. Boston, Maaa. 

Kaslerins — A. NautEianas,
885 E. Broadvay. So. Boston. Mam. 

Tvarkdarys — J. Zaikfs,
7 "Winfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko sn.slriukimns kas tre
čią nedčldlenj kiekvieno mSneslo. 2-rą 
valandą po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

DR-STB LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVd

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčkfenč,
203 W. 3-rd S t., So. Boston. Mau. 

"ire-Pirm. — A. Janušonlenė,
1420 Coiumbla Rd., So. Boston, Mase, 

rot. RaSt. — O. Slaurienč,
443 B. 7-th S t.. So. Boston. Mase

’in. Rašt. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston, Mase.

«d. — O.
105 8-th

"vnrkdarė
104 6-th

>r:ingijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susiHnkimns kas antrą utamln- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare 
parapijos svetainėj ant Ponkto«‘gnt- 
vės. South Boston. Mass.

t V KAZIMIERO R. K. DB-JOH 
VALDYBOS ANTRAiAJ

'nrmlnlnkss — J. .Taroėa,

Stanlnlfutė,
St.. So. Boston, Mam.
— O. Mizgirdlenč.
St, So. Boston, Mass.

BALTIMORE, MD.
L D. K. S. 30 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus liepos 12 dieną, 
tuojaus po pamaldų, paprastoje 
vietoje.

Nariai! Kreipkime daugiau do
mės į organizacijos reikalui; lan
kykime gausiai kuopos susirinki
mus.

Centras nesiunčia knygučių ir 
ženklelių todėl, kad neišpildyto* 
aplikacijos. Kurie skubiai nori 
gauti knygutes, būtinai turi ateiti 
auci rinkimas.

Pas mus siūtus galite užsisakyti pasiuvimui ar gata 
i. vus nusipirkti. ■

\ —pirm. — J. 4Jrublnxk:is.
157 M Street. So. Boston. Mh- 

Pr..t, Rnfirinlnkas — A. JhhoAoiiI*
1426 Coiumbla Rd„ S. Boston.

Fu. nsų Raitininkas — X K1ftki»
8 Hatch Street. So. Boston. M»»' 

Ifcllnlnkas — L Svactrlys.
UI Bowen St, So. Bosrton. M»w 

Tvarkdarys — P. Ijtučkn.
396 E. nfth St.. So. Boston. Mfm

Drangljoe relkaiale kreipkite* ?>«• 
doe | protokolą raAtlnlnką.

Draugija savo auslmklmtu įniko 2-n 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1-mą m! 
po pietą parapijom «elėX 4Q2 Se»*ntr

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zhli.'Ckn-

514 E. Bmadtvay. So. Boston, Mato. 
VT(*t-PItM. — Povilas Ttnka.

95 C Street, So. Boston, Muse.
PROT. RAST. — Antanai Macejonaa 

4o4R. Seventh St. So. Boston. Mast 
FTN. RAST. — Juneapns Vfnkevlčlni 

906 B, Broadvay, Boston, MaM
KASTItRIUS — Andr. ZalisekaA

81 f Vlfth St.. 'Ytoston.
MA R HAT A A—K n si m levas Mlkalllonf*,.

909 *ą BPoedway. Sa Boeton. Mato
D. L K. Keistučio Draugija laiko «to 

vo mėnevlnlua susirinkimus kas pirmą 
aettolfneni kiekvieno mėnesio, po nnm. 
•M tonaHIngton St, Boatna, Mase, 
1 :S0 vai. po pietą. Ateidami ant 
rtottao atolveaMte wxt mv1» daodaa

3S1 WEST BR0ADWAY
South Boston. Mass. i

(Antros l»ls>s)
Telefonas—------------------ S. B. 40O(r |

s, u
25t W. Brauhray

Re*i<h*nctjMi TelepbonaK: 0770-M. 
Oftno Telefone* 8«. Boaton 4589-W

EVIČIUS

PAUL LIKAS, Savininkas

Mato

P. J. Akunevičius




