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Gappellinio 
prezidentu, 
priešinoei, 
tiek, kad

išgena. Issi 
i: O Zuzana.

NAUJA PASKOLA
Franci joj bankai prisiren-

21 
džiaugsmingas 
“Rūras kuosas.

SLAUGIŲ KONGRESAS

Finlandijos sostinėj Hel-

LENKAI TALKON PRAN
CŪZAMS

piizuoti diviziją. kuri eitų taj- 
!kon Prancūzams Afrikoj.Tik

pašaukta policija. Kai de
legatai nurimo, tai palikta 
salėj 20 policistu tvarkai už
laikyti.

J)r. Pakštas 
j rudeniop sugrįžęs Lietuvon1 

ros univer-

KUR MAŽIAUSIA NAMŲ 
SAVININKŲ

Washingt<»n.—StatistikųNUSIŽUDĖ VAIKAS
St. Louis, Mo. — Jesse

Rengia šv. Roko parapija, 
Montello, Mass, 7 <L rugsėjo 
(Labot Day). Taigi Nau
josios Anglijos organizaci
jas prašomos tą dieną ne
rengti išvažiavimų o atvyki- 

ite visi Romuvos Parkan.

įgilsiu yra 62 
[čiu. Didžiu-

Amerika ir kasmet abi šalį

bu Distrikte namų savininkų 
yra mažiausia. Bendrui i- 
mant iš kas 1.004) žmonių na
mų savininkų yra 456. Dau
giausia namų savininkę yra

SUSIKŪLĖ DU LAIVU
Maniebrų metu du Japoni- 

sklepe prie E. 19-th St.; karo laivu susikūlė. Abu 
■ištiko bravarėlio ekspliozija. ilaiva sužeisti, bet nei vienas 

• m. i-----  .-i.- ....t- ..-y J j upeivis nenukentėjo.

I Dr. Pakštas keliauja 
••jsavo žmona, kuri i’pa bai 

fa Igusi Grenoblos universitetą

La didelė, bet kai darbw rei- 
;kia paremti, tai ir reikia 
I prievartos.

... , .1 NUSIŽUDĖ DEL SŪN5MTS-
\ is-;s karines | NEDORUMO 

nukrmpia-, Xewark ,j.L.pni^ęth

.Zinck gyveno pas <luk'f«-į ii-

... Afrikos puslanki-! 
bando įtikinti į savo teisvlię. nius kariauninkus. Jau da-' 

Šiandie buvo duodamos do- bar frmicūzai jaučia gavę ir 
vanos už gimnastika. Dale- )H)si ir skau<lži;l bandine, i

! 1

Suv. Valstijų.

augs- ■
bu s į

No. 80. Metai X.

SC0PES KALTAS

iiayton. Tonu. — Bezdžio- 
.inė byla pagalios pasibaigė. 

Minkytojas Scopes pripažin
tas kaltu mokinime evoliuci-

ėe vMs-|K^mRnni^f,s

l$20.

36S

ščiąi yra naudingiausia daik
tu ir verti didžiausio užroo- 
kesnio/p
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Lenkų laivas sprogo |La^snu0 
raĮOto.

LENKŲ LAIVAS SPROGO

Varšuva. — Lenkų- torpe
dinis laivas 1 
Dancigo uoste sprogo ir tuoj (tinis 
nuskendo. Visi ant tu laivo ' ... 
buvusieji jūreiviai nuėjo slogiausia (jelegačių yra 
tuo laivu uosto dugnan.

Laivas Kaszub atplaukė į 
Dancigą pataisymui ir spro
gimas išriko laivui Išplau
kiant.

Kol kas nebuvo galima su
žinoti kas do priežastis ro 
.proginio buvo. Laivas plau-! Tą bravorėlį vedė italas tik 
ko . avn jėga ir nebuv > vilk- ;rnūnuo kai iš Italijos. Italas 
'aivm velkamas. Lenkų ka- mirtinai sužeistas. Kamai 
ro. laivas sprogo ir nuskendo apgriauti ir 300 žmonių liko 
kaip lietuviško perkūnėlio pastogės.
trenktas. ___________

vardu Kaszub .singforse prasidėjo tarptau- 13 m‘ vai?as> P*v?‘
e sprogo ir tuoj itinis slaugių kongresas. De- $l^_nuo savo tėvo. Prie

legaėių suvažiavo l,200.Dau- ■va».vstes 'atkas prisipažino
savo bobutei ir kad išvengti 

į bausmės vaikas išgėrė ii 
! ir mirė.

EKSPLIOZIJA DIDELIAME
NAME

Ne\v York. — Didelio na
mo

* :^J)ąrhin

SUSTREIKAVO MOKY
TOJAI

Vera Cruz, Meksika. — 
Visi mokytojai čionai su
streikavo dėlto, kad negavo 
algų per 5 mėnesius.

KARO STOVIS
Portugalijoj paskelbtas 

karo stovis. Pereitą nedėlią , 
bandvta sukelti revoliuciją. I 
bet tas nepavyko. Revoliu-, 
ei j ą bandė sukelti kapitonas* 
Cabecadas. Jis pasidavė ir, 
prisipažino sukilimo vadu.

į ŪPAS PAKILO
Pa ryžius. — Iš Afrikos 

francūzų karo lauko prane
šama. kad francūzų ūpas žy
miai pakilo. Per pastarąjį 

i laiką francūzų ūpas buvo nu- 
j puolęs dėl didelių karščių ir 
dėl didelių nepasisekimų ko- 

Jvoje šu riffais. Dabar kai 
karo fronte atsirado Verdu- 
Ino didvyris, gen. Petain, tai 
(dalykai virto kitaip, giriasi 
francūzai.

Laivas Cdl&tmbus, liepus 
10. — štai jąu ketvirta die
na, kaip aut Įjūros. Laivas 
Columbus ištik-ro puikus. 
Viskas kuog^riausia, kuo- 
įstabiausia Įtaisyta. Paša- 
žieiius aprūpėta labai gerai.

mbariai tvarkingi. 3-čioį 
^esoj kambariai išdaryti dei 

1, 2, 4 ir 6 ypatų. Mes esa
me keturi vieąame kambary
je^ ; Turime'didelį stalą. po 
krėslą ir po kambariuką dra
bužiams. Khftlien ant vir
šaus 2-rą vyturau groja mu
zika. Vakarais viduje šo
kiai. X •

Šiuo kartu 'pasažirrių di
džiuma vokiečiai, todėl ir 
alučio nemaža 
gėrę ir trauką 
o Zuzana. į

Lietuvių su| 
ir -keletas vai! 
ma lietuvių 5 rksta tik atsi
lankyti. Įkši )1 nebuvo jau
čiama, kad su )a. Ožių pjau
nant nebuvo'’ ei vieno, 
visai sveika^ tarytum Bos
tone City

Francūzai baigia trauktis; 
iš Rūro.

VOKIECIŲ LINKSMYBĖ

Vokiečių Rūro distrikte 
didžiausia 1 inksn i >be. Ben
dra visu distrikto milžiniška 
demonstracija buvo sureng
ta. Miniu minios naktį mar
ša vo su fakielais po distrikto 
klonius ir sklebė linksmybę 
visiems krašto gyvento
jams. Skelbė, kad francū
zai ir lx*lj,rai per ilgą laiką 
smaugę ramius gyventojus 
pagalios neimi.

Į vokiečių Rūrą francūzai 
ir lx*lgai buvo isibriovę sau
sio m. 1923 ni.

ŽINIOS K LIETUVOS
b i— .. ųj

ŪKININKŲ REIKALAI
Žvirgždaičiai (šakių apsfcj; 

šnmiet šioj apylinkėj kibai gK- 
žiai atrodo rugiai ir kvieCTąt 
Tikima.-i, ypač iš rugiu, dltUg 
di(le>nio derliau*, negu pe^Į-' 
tai> melai.*. Tačiau \’a.*arojiŽk

ORGANIZUOS APDRAUDOS! / raiK;LlM l)anKai PiaYeI 
vniurpA-N-TTA užrašinėti nauja paskolą.

Toji paskola Uks Sulaikvti
Washn>gton D C.-An>e.|fraJnk'a nuo smukima 

nkos Darbo r ederacija su
manė organizuoti Fnion La- 
bor Life Insurance Co. su 

■$2.(XX).OOO kapitalo.
i yra mokytojas Į Kompanijos organizavimu 
higli schoolėj moki-'paskirtas Mattlnnv Wall. A- 
augštvsnie i i gA'vūnai įmerikos Darlio Federacijos
i žmogus vra išsivvs- p mminkas. Jam-pri

Į gelbės 23 unijų veikėjai.
; buveinė

įAVashingtone. Šerai bus po ; ku į karalių su pasiaiškini- 
.. Palaiduos tik unijoms mu ir karalius jį pakvietė su- 

ir unijistams. 'darni naują kabinetą.

:Š žemesniiijų gyvūnų 
Taip mokyti Tennesse. — 
rijos Įstatymas draudžia.

Mokytojui Sopes paskir
ai bausmė iš 8104). Be to jis 
mrės padengti teismo kąš- 
*ų*'.-kuriii bus virš 83ix).

Iš viso byla abiem pusėm 
atsiėjo apie $25.000.

Dabar byla keliama i 
tesnįjį teismą, kuri 
Knoxville., Tenn. ir

i IŠ KALĖJIMO PRIE 
D ŽIOS VAIRO

Jūgb-Slavijos diplomatas 
Radič buvo uždarytas kalė- 
ijiman. Jis buvo apkaltintas 
(išdavystėje ir kalėjo keletą 
’ mėnesių. Dabar paleistas iš 

bus [kalėjimo jis atsikreipė laiŠ-

Numušineja algas 
darbininkams.

Kai tardymas pasibaigė.' 
tai buvo pašauktas mokyto-Į 
jas Scopes ir paklaustas ari 
neturi ko pasiaiškinimui. Į 
Pareiškė, kad jis stovis už; j 
akademišką laisvę, kurią tei-{ 
kia Suv. Valstijų konstituci i 
įa ir kad Tennessee valstijos 
įstatymas draudžiantis evo
liucija mokyti vra neteisin
gas ir tokio istatvmo jis nesi
laikysiąs ir laužysiąs.

šita bvla buvo užsiintere- 
sdvęs visas pasaulis. J Dav- 
tdn. Tenn. buvo atvykę bylos 
sekti 100 laikraščių reporte
riu. Iš Londono buvo du re
porteriai ir jie siuntė savo 
primosimus kasdien. IŠ viso 
apie bylą iš Davtono telegra
fu pasiųsta 2,000,000 žodinę 
Telegrafo ofise veikė 22 tele
grafistai.

NUMUŠĖ ALGAS

Lavrence. Mass. — Law- 
rence Duok Co.. samdanti 
200 darbininkų, numušė al
gas. American Woolen Co.. 

. 'Arlington Mills ir į- 1 

. [kitų dirbtuvių teipgi 
algas. Daugumoj 
ant 10 nuoš.

POLICIJA ANGLIAKASIŲ 
SUVAŽIAVIME

AVilkes-Barre. Pa. — Kie
tųjų anglių angliakasiui su* 
važiavime ištiko toks triukš
mas. kad reikėjo šauktis po
licijos. Delegatų dalvvauja 
apie 600. Ginčas kilo dėl rin
kimo Rinaldo 
Distrikto No. 1 
Tas, kuris tam 
gavo į galvą 
krito kaip negyvas. Tada 
kilo visuotinas gumišimas ir

X ant Castle 
Island tarp anuotų, nuo 
Wasbingtono laiku užsiliku
sių. vaikščioju. Kiti lietu
viai ir-gi suveiki. • So. Bosto- 
nietis Petras Vainauskas su 
visais argumentuoja ir visus

NUMAŽINO ALGAS
Rockville, Ct.. — Hocka- 

naum Mills kompanija pa
skelbė numušanti algas ant 
10 nuoš. Tai kompanijai 
dirba 1.200 ir jie nukentės 
nuo to algų njukapojimo.

vavau ir aš. Už vikriausią 
pasi vartymą gavau cigarui 
dėže.

Jūros tvkios ir šilta.
Šiuomi linkiu visiems Bos

tono ir apylinkių pažįsftr- 
miems daug labu dienu.

J imas Glhwliis
Liejx»s 12. — Šiandie nc- 

deldienis. 7 vai. benas at
grojo “jutrinę" ir jmrą 
šventų giesmių. 9 vai. buvo 
mišios. Pamoksi;} vokiškai 
pasakė misijonierius domi
nikonas vokiečiu kallioj. Mi
šių klausė didelis būrys 
žmonių.

Šiandie biski vėsiau. Visi 
pasažieriai švariau apsirėdę. 
Visur buvo durys atdaros ir 
buvo leidžiama į visas klesas. 
Viešpatavo lygybė ir broly
bė. Tad ir mums trečiosios 
klesos pasažieriams tek* ma
tyti ir antrąją ‘ir pirmąją 
klesą. Vakare per radio 
klausėme Beri i no koncerto.

Visą dieną visų ūpas ge
ras. Jūra truputi šniokščia. 
Retkarčiais žuvų pulkeliai 
pasirodo.

Seredoj išlipsime iš laivo.
■Jttnas GUnecliia

Nuo laivo Columbus siun
čiame linkėjimus geriausios 
kloties visiems So. Bostono 
pažįstamiems ir širdingą 
ačiū p-lei Margaritai Gry
baitei. Sm Prekybos B-vės 
vedėjai, už malonų patarna
vimą.

aktį 12 vai. iš liepos 26 į 
dieną, ubvo prirengtai 

pranešimas:!
Nuo tos jbč’da. kad kol kas organiztivi- 

bažnvčiose • -’llas liuosnorių i tą diviziją 
dirbtuvių ^calsiranda. Gal reikės pu- 

švijpukai ė*mė staugti, trimi-į vartoti prievartos.
tai užtrimitavo, miniu mi-; Lenku karingumas ir užuo- 
nios uždainavoMkiitschland Liauta franeūzams žodžiais v- 
Ueber Alles.’’

Francūzai traukėsi iš Rū
ru ypač dėlto, kad jiems 
skaudžiai Šonus tvatina Af
rikos i-ii fa i. 
francūzų jėgos 
mos Į Afriką. Bijo francū-‘ 
zai, kad galui gale nereiktų; 
visu alijantu šauktis pagel-l, . • _ .L - . •, T • ikraustvti pas snnu. Sūnusbos prieš Afrikos puslanki-! J ,.1 i motinos nepriėmė. Motina.

i turėdama 84 m., iš nusimini- 
nrn. kad sūnus taip elgiasi

■ nusinuodijo gazu.

k tiek pag©. _ 
visur atrodo ne

blogai. Linai, kuriu šieinet 
a negu pčtc 
ir ištroškę 

au> jau . 
iau pra'dejb 
t i. bet stmf* 

kiiri darbas eina, nes nuolat?- 
nia'i lietūs trukdo. Todėl jau ’ 
ir Šventomis diunonis prajedtf 
šieną v<Mti. įei tik gražus 
pasitaiko. Be to šiemet 
mažiau užmars negu jiernai. ję- 

Apylinkė* ūkininkai labiCt 
*u*idomėję vietos garine pįėBtę 
ne i kurią kasdien pr^tatiT 
daugiau, kaip L"»0<) Itr. pieną 
Tariau, esam nekokioms ganj^ 
kloni.* liūliai blogu (šalto) oro 
— pieno pristatymą ūkinink&i • 
žada mažinti, juo labiau. ka4 
ii- už pristatytą pieną jau ne* , 
daug temoka—vo?
_ -t-kjninkai tikisi šiemet 
reikalus pataisyti. Apj’filį 
ūkininkai febą! .dtųig lęifl 
'savo sūnų Ir į
mokyklas, bet daugiausia, 5- 
nonia. i gimnazijas, nors jau 
prade<la rūpintis ir kitoTTUB- 
mokyklomis. (“Rytas’’) .

\'sietus žiimma. kad šiuo neralio šiaurinės Amerikos 
kartu yra išvykę į folimus Ludijavimo. tyrinėja įstabų 
Vakaru* žymūs lietuviai — 'sutvarkymą tautinio Wyo 
Dr. Kazys Pakštas su žmo-1 lllinę(, park(h 
na. kompozitorius Vanagai-, .^llz.1->
tis ir jiems šofenaująs Fe- jduos kui>a Lietnv 
liksas Zalicckas. šie lietu- sitote iš dabartiniu 
vių turistai pasiekę gaiisų vi- Gudiją
šame psaulyje Yel<.wston<; ( jh.. i’>ak;ta.ą pareiški:. ka(1 
Parko WyonnngO vakhjoj ;,li,lž,„„jasi. kad j„ tkvvl„-. 
atsilankei to parko va d v bos .... „L 1 , . ita|»o neprigulminga 1978 m.
oftsi. as parkas vra \ idii- • v • • , . T- ,. .- _ , ,n-teiii-gi kad ne turi Lictn-
rinni Reikalų Dcpartmento . ' .

■ p'o.je penkis tautinius par
zniysop. pkus. Pasak Lietuvos moks-

v aldnkann'ofise lietin iu j
turistai labai užimtmnavo ir| . • ‘‘p -1" 
iš to valdiški! ofiso pasiusta 1**7“ 
laikraščiams pranešimai a-į1'S<,SĮ "Į' 
pie lietuvių atsilankymą. Iš [incH lnial> 
to valdžioj ofiso pranešimas! 
atsiustas ir “Darbininkui 
Išvertei lietuvių kalbą ,
pranešima žemiau dedame, jlrancijoj ; Antanu \ anagai- 

Yelloivstone Bark, Wyo.,Tui. kompozitorium, kurs 
liepos 14—“Kuomet Lie*U- 'dabar ieško naujo įkvėpimo 
va nori pažengti modemištpr pagrąžinimo 8avo 
kuųse dalykuose ii’ supąžin- 
dįnti «hvo žmones* su naujo
sios gadynės gyveniniu, tai ji 
paprastai priižiūri į Ameri
kos būdos,” pasakė Dr. Ka
sys Pakštas, geografijos asi
stentas, profesorius, prie Lie- 

A. PaldtMMk, tavos universiteto. Dt. Pakš 
PMtr dabar yra Yrllowstone

Parke ir kaipo dalį savo ge-

ŠAULIŲ ŠVENTĖ ANT y 
MEDVĖGALIO

Kaltinėnai (Tauragės apakai 
Š. m. birželio 21 <1. Įvyko IV- 
šaulių skyriau* Šventė Medver.;. 
^ralyje, garsiam Žkmiaiėią 
kinyj". Iš ryto lt valandę^bn-i 
v<> pamaMo*: or<-. "riežiant ei-- 
kes^mi. ir Sėdant chorui. P<F. • 
mišių kalne pasakytas turinio^ 
cra>. Švpnt"' ir vietai pritaikyt 
la* numuksią*. Po pamokate' 
— šauliu paradas, o yėlfattl 
Tauragės riioras padainavo fceę 
lėta tautišku dainų, ir paskri 
i k i vakaro t ęsc * i šok i a i i r Kaii- 
lai. Vakare >ukurta laužai pj' 
liakalnyje. kalne ir kituose
linkiniuose niliakalniuose. ‘ A 
dyta -ryvio.ii paveikslai, uždeį^ . 
Ui (]eyvo< Matinės, ir leista Tg- 
kietu. kurios 'prorinėjo ant 
liakalnio ir ore. nudažydataOR 
rausvomis •ertfingomis ▼an&. 
ini* piliakalni ir kalną. S* 
džino* žninnojps padarė didefl^ •. 
r*i>ūdžio atvykimas 
*-ve<’i« iŠ Kauno, kaip tai: 
Ū. ir V. Turtu M. kun. KnųjĮk. 
\ «činu* i'- kiPi. ir iu ])a<aky5 
*io* i rakalb"*. ir idonii šfe«į 
tirotn-mn:'• p;onn1do« ore, 
liu par»’d:i*. "tvorai. la<ižg 
nimn* ir k'ta J^rtKinių 
rint hloszo nrn., buvo surirį 
npū» •VlOi'l.’ Dar ir tai nu 
kad šventėn 
d»inr ntvvko. tai: 
ridiariniej! mokyki*. Ta 
mokyti) i n xeitt’nnri»nę daW^ 
KndHų jimnarikug kuriMFj 
'"V*-Ai 

dideli mnūĮi .į

> savo dar
bams. ir Feliksu Zalieckiu. 
Bostono reale>»tate ‘įninku, 
kurs partijai tarnauja kaipo 
šoferis.

Vieš trijų šimtų animkie- 
čių kaunH aplanko Lietuvą, 
sako Dr. Pakštas. kjRrs to 
liau sakė, kad jo tėvynė taip
gi turi gražių vietų, turis- įyentės *v
tams mdomiiu santams.—"Rytas.” K



bUBSCRIPTION RATES:

Jau Imvo.santariečių atšauk
tas! Vadinasi, valiaukai ir 
šiuo reikalu pamelavo. Va- 
liaukams nesmagu prisipa
žinti, kad toks rimtas žmo-

dof j u eiles vien tik dėl to, 
kad liaudininkai parode savo 
autivalstybingumjį Lietuvai.

žąšYearly ....................... ...............
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[ Kam tas triukšmas?

Lietuvos valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai į 
^■/yyeda labai nekultūringą kovos būdą su dabartine pozicija.
^•..'■jOgpozicijai nieko negalima būtu prikišti, jei ji teiikintūsi 
|g- ’’ tokiomis partijų kovu priemonėmis, kokios vartojamos ki-

’-jtų. kultūringi] šalių parlamentuose. Partinės kovus vals- 
d'iybmiam gyveniniu buvo ir Irus, lik tų kovų metodai turi 
>&eistis. Štai, prieš Lietuvos seimo atostogas, buvo svars
tomi gana svarbūs spaudos ir susirinkinių įstatymų pakei- 
-ffmai, tik įtatyniai. kaip ir dauguma Lietuvos Seimo svar- 

;• Stomų įstatymų, buvo iškeliami tani, kad pertvarkius ne- 
jfoįriuos Lietuvos visuomeninio eyvenimo netobūlunius.

deja, išsikarščiavusi opozicija, norėdama pasigamin- 
-įti sau medžiagos būsimųjų Lietuvos Seimo rinkiniui propa- 
iigandai, sukėlė dideliausį triukšmą ir ermidcrį.

J... Lietuvos opozicija tebetvirtina, kad tų įstatymui pri- 
žjamimas griaunąs Lietuvos Konstituciją ir atimąs Lietuvos 

-piliečių laisvę. Opozicijai lengva be jokių argumentų ap- 
-• -įšaukti Lietuvos valdančias sroves laisvės neigėjais, derži- 
yjmordomis ir dar kitais nekultūringos partinės neapykan

tos epitetais, bet labai sunku tuos savo išsišokimus pama-
• feioti. Visi tie šūkavimai nedaro garbės išsikarščiayusiai
• ir lygsvaros netekusiai Lietuvos Seimo opozicijai. Kada 

norsį tos besikolii)jančios srovės, pamatys kokį judošisk;] 
darbą jos yra atlikusios Lietuvos nepriklausomybes rūmų

į ‘ .atstatyme. Kad vaizdžiau nušvietus ir išsklaidžius tuos 
lį' begėdiškus melus reikia pacituoti tų įstatymų ištraukas. 
J ISLadangi Seiman buvo įneštas ne ištisas Spaudos įstatymo. 
B bet tik dviejų straipsnių pakeitimas, tai dėl tų straipsnių 

ir pakalbėsime. Spaudos įstatymas Lietuvoje veikia nuo 
į' metų lapkričio 30 dienos ir keičiamieji jame §9 ir §19 

veik naujo, ar spaudą varžančio elemento neįneša.

•^Štai kaip atrodo §9 senajam įstatyme:

“Spaiiduvč ir tolygi jai įtaiga privalo pristatyti 
kiekvieno spauzdinio 8 Hgzimpaoriu.s apskrities ir mies
to, arba apskrities viršininkui.”

' Gi, Seimo priimtasis to pinties straipsnio paKeitimas 
skamba šiaip:

gį

R-

Lik SU"8ANDARAX’
■ 6 Chicagos naujieniečių ir i 
tsandaa*iečit] sudarytasis ben- i 
dras komitetas protestams, 
prieš Lietuvos' pozicijos daly 
bus sukėlė triukšmo Bostonu 
sandariečiuose ir Chicagos 
naujieniečiuose.

Chicagos saudariečiai ran
da reikalingu ^dėtis su socia
listais prieš tą nusistatymą 
ir kelia protesto.

“Naujienos” piktinasi to- 
kiuo .sandariečių nesusitari-1 
mu ir žada visą tą makalienęl 
išaiškinti. Nenuostabu. kadJ 
Chicagos ir Naujos Anglijos 
saudariečiai nesutinka šiuo 
klausymu, juk jų nesutiki
mo branduolys atsirado pa 
čiame. sandariečių seime. 
Sandaros seimas pašalino re
daktorių Tūlį, bet tas susi- 

j daręs “revoliucionierių” 
|grupę spiovė į seimo nutari-

dirva pačioje Amerikoje;- 
/Šiandien Amerikos gjW 

nimastiek sutvarkytasj kad 
viso kapitalo nebegalima pa
naudoti savo šalies pramo
nėje ir prekyboje, todėl ten
ka ieškotis prielankių aplin
kybių svetur.

Kas mėnesį Amerikos auk
so fondas didėja 50 milijonų,
dolerių, todėl reikia jį kur 

* nors įvesdinti. Amerikos ka- 
.Įpitalistai nusistatė, sunaudo

ti pinigų perteklių Pabalti- 
jos valstybėse, nes jos pasko
lų! kibai reikalingos ir be to 
suartinsią juos su Rusais, su 
kuriais tos valstybės rube- 
žiuoja.

Neperseni ausiai Suomija 
pasiskolino 10 milijonų dole
rių. Lenkija 35 milijonus do
lerių. Dabar eina derybos 
tarpe Kauno miesto ir Ame
rikos finansistų. Estija ii* 
Latvija taip pat tikisi užsi
traukti sau paskolas. Šioms 
valstybėms Amerikos kapi
talas teiksiąs lengvas sąly

KAM KAS TINKA?
V isuohienės gyvenimas 

taip parėdytas, kad kiekvie
nam geram ir blogam nuoti- 
kiui turi sau atatinkamus 
pavadinimus: jei žmogus 
perdaug prisilaka ‘ ‘ šm i ges. ’ ’ 
tai jį pakrikštiją galviju; jei 
kas bekalbėdamas ima iš
kreipti teisybę, tai susilau
kia melagio titulo; jei kas 
paleidžia savo liežuvį, tai 
gauna keikūno vardą, o kas 
be jokios prasmės barasi, tai 
rėksniu vadinamas. Tajikiai 
visi tokie ypatingumai susi- 
jineta į vieną žmJgų ir jau 

'* i Matomai, sandariečių gen-(tm-niet las žmogus pasidaro 
^Įgci netrukus reiks statyti (kenksmingas ir pavojingas 

nes tokie faktai (visuomenei, nes neigiamųjų

ranka Baudžiamasis Statutas, galėtume nurodyti kokios 
funkcijos lieka apskrities viršininkui jį yąlstybės gynėjui,, 
bet, rodos, tas suminėti nereikalinga. Tai. iš šių pakeiti* 
mų matome, kad* tame darbe nėra blogos valios,. kaip kaH 
fai Seimo opozicija prasimanė,. bet tik geras nora&'sutvar- 
kį?t-i svarbius įstatymus.
i ‘I . #

Dabar lieka dar vienas, nemažiau triukšmo sukėlęs su- 
sirinkimO įstatymas. Ir šio įstatymo tebuvo svarstytas ir 
priimtas §16 pakeitimas, kurs dabar skamba:

“Atvirame ore laikomieji susirinkimai negali būti 
daromi viešojo naudojimo keliuose, gatvėse ir aikštėse, 
o taip pat ir kitose vi\*tose, kur jie gali ardyti viešąją 
tvarką ir ramybę, šis įstatymo pakeitimas veikia nuo 
jo paskelbimo dionos.”

Iki šiam laikui Lietuvoje per Seimo rinkimus agita
toriai kalbėdavo prekyvėtėse, aikštėse, gatvėse ir pake-

: bais. Tokia tvarka labai įgrisdavo ramiems piliečiams ir 
darydavo nemalonaus įspūdžio, nes retai kur apseidavo be 
peštynių, ar jau šiaip kokių susirėmimų. Mitingoriai 
trukdydavo susisiekimą ir viešą gyvenimą, o tuomi suda
rydavo nuostolių pačiai visuomenei. J eigų kas galėtų nors 
įsivaizduoti Lietuvos Seimo rinkimų agitacijos tvarką, tai 
t ikrai būti] pasiliiaurėjęs. Dabartiniu įstartmo pakeitimu j 
visa tai bus nušluota ir pertvarkyta. Kultūringasis pašau-! 
lis senai tą klausymą buvo susitvarkęs. Juk mes matome, 
kad ir Amerikoje rinkimų akcijos vedamos pastogėse, be* 
ne
kai laukinių žmonių Šalis. Labai gerai, kad mūsų tėviškė 
seka kultūringi] tautų pėdomis ir nekultūringumo pažy
mius išmeta. Jdutuvos opoziciją dėl šio įslitymo taip pat 
negražiai prasižioju, nes matanti tame laisvės varžymą. 
Labai naivus ir vaikiškas tvirtinimas; juk tas įstatymas 
patvarkytas ne valstiečiams-liaudininkams, ne socialdenio- Santaros organas •• fų<-;t'iksmo. reiškia, kad: 
kratams ir kitiems, bet visos Lietuvos visuomenei, reiškia Įninki] Balsas” praneša, kadį^/11 -Patida yra kenksminga^ 
ir krikščionims demokratams ir kitoms pozicijos srovėms.!buvusiam valiaukų frakcijų- (^simncnei. todel. reikia jos j 
Visi dabar mitinguosite kultūringai ir gražiai, tai ko-gii.ie samariečių atstovui R. y(‘n£iti kai pavojingiausios. 
daugiau.'1 į Skipičiui buvo norėta pri-į

Viską sumi*tus.
ir kelia triukšmą be jokio pamato.
los pačios nesąmonės pasklido ir Amerikos lietuvių tarpe ir 
nekųriose srovėse rado gražulis atbalsio. Lietuvos opozi
cija nesitikėdama laimėti ir sekančių rinkimų visais lega
liam ir nelegaliais būdais veda savo šlykščią politiką. Lie-! 
tuvos visuomene nepasitikėdami, viliasi sukurstyti Ameri
kos lietuvius ir jų pagelba padaryti spaudimą į Lietuvos

“bnaiiduve.-, ir tolygu- yųi:uo> Ko-dm.:' 
dinius. turi pristatyti niii'Vo apskritu*;- vr; 
pirinuosiu> periodinio leidinio 10 egzeniniiorii

-N' kartinio S euzeuipliorius."

Mes matome, kad tarp pirmojo ir pastarojo teksto e.>- 
JBHiio pakeitimo nėra. Pirmame tekate vyriausybė pra<o 
SbspauzdiniT) egzempliorii]. bot Į>;?>tarajam reikalauja tą 

('■ Skaičių padidinti, gi, tik vienkartiniam leidiniui palikti 
•tapati skaičių.

ininkui
o en-

atvcse. tai kodėl gi Lietuva turėtu atrodyti naminkla.

Amerikiečiai vis daugiau 
ir daugiau ima rūpintis Pa
balto ir josios ūkio padėti
mi.

Jei tos paskolos realizuo-
 :iš žmogaus padaro žvėrį. .sis, tai visa Europa bus pra- 

LIETUVOS S ANT ARTE r.T AT, Mūsų bedievių spaudoje ■ siskolinusi Dėdei Šamui.
NEBEPRITARIA VALIAU- ikn‘k tik nori £<ali rasti ne-i -----------------

KU DARBAMS {blaivumo, melagystės, keiks- ! LIETUVA TRUKDO ANGLI-

matome, .kad Lietuvos opozicija kėlė mesti liaudininkų disciplina! 
Labai apgailėtina, kad n‘ nusistatymai. liet tame pa-- 

' ■ . ri/Limc r imaviu iai ižiūr" 1
p 3C netaktą ir padaryto prieš ,

JAI SUDARYTI PABAL
TAS SĄJUNGĄ

“Naujienos” liepos 17 d.
i numery patalpino Donald 
Day straipsniuko vertimą, 
kurs tilpo Chicagos Tribūne, 

' štai jis:
‘Lietuva- šiandie yra aši- 

Pinigirnė valstybė šiaurrytinėj Eu- 
Ši maža šalis su 3,-

L

Dabar imsime §19 turini senajam įstatyme:

“ Baudžiamą jame* >tatnt<' numatyta ir lirip pat

AMERIKOS KAPITALAS '
sielgime santariečiaų įžiūre-i Amerikos pinigų spintos 

linksta nuo aukso.
Linkimus sutarymo laužymą, perteklius Amerikoje surū-1 lupoj. L______ _____
(todėl nutarė atšaukti p. R. (pino Amerikos piniguočius, j000.000 gyventojų pakliudė 
-oi - t o i... -e...-m,......................... ...... ‘Anglijos- pastangoms suda

ryti prieš bolševikus sąjun
gą tų valstybių!, kurios rube- 
žiuojasi su Rusija.

įkiši oi Anglijai pasisekė 
patraukti Suomiją. Estoni-

Skipiti iš Valiaukų frakcj-'nes jie savo turtų nebežino 
jos. Valiaukai nenorėdami,kur kišti. Kas kita buvo 
parodyti visuomenei to Įvy-(dvidešimt ar daugiau metų.

. tuomet Amerika tvar- 
jie atšaukę p. R. Skipiti iš kęsi ir statėsi: tiesė kelius, 

'seimo tuo metu, kai Skipitis giltus. gerino miestų išvaiz-

* Į < I ’ > k.L ' t i \ I 1C J 1 V 1 !’/ t v > i V t > j ' iv >

(lietuvius, bet iš tų visi] pastangų išeis tik “monkey busi k5o> p;.an(^P visuomenei, kad atgal.

Ilomo

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES
DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS ;

SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE \

Antanas Poškų." buvo turtingiausias žmo
ni? tikuti -avo kaime, bet ir visoje apylinkė- 
Kur neik—nerasi jam lygaus. Žmones kal- 
kad ji- turėjo arti Šimto metų. bet tai tuščia 
a. Jis viso labo ėjo iik“82 metus. Nors ir 
du seneliu buvo tame kaime, bet jie ne jam

nuo pečiau< ir burnoje neturi nei vieno sveiko 
dmities; Mare dešimti metai kaip nieko nebema
to. >čdi susitraukusi lovoje prie ainio 'anūkui, 
beorižemria slenksti ir besukaiba “Tėve mū-

šingil Laikinajai Lietuvos Valstybės iliu-i 
sikalstamųj] darbui bylas k<Tia apskr'č;ą ir įaiv 
ba apskričiu viršininkai i” \ aistybės gynėjai, 
byla teistiną apygardos tei>nu-. tai vb<!nmka< 
keldamas turi t'‘i><'> sustub lyti periodinio ra 
spauzdintuji] egzempliorių platinimą ir tob’^ni ųj 
dininią. Tokio stabdymo i-akynias \yk<k>;iT<v 
bet tuo pačiu laiku siunčiama- pm- \alstybe< ......... j. . .V] .
Apygardos Teismui, kurs ii patvirtina arba atmeta, l-i'’1 kni ls aemok.]> 5 engus -<u 
Platininius ir spauzdinimas <nstabdoma.- i< to periodi
nio t-pausdinio.
mo §13 reikalavimams.-’

Kadangi šiame straipsny minima Laikinoji Lietuvos 
3Sėnstitucija, tad,jau esant nuolatinei, tas straipsnys vien 

juridiniu atžvilgiu turėjo būti pakeistas. Seimu priim-
K&s skamba šiaip:

dar ne visai žilas, dantis

ji< būsiąs radęs pirm 
puodą : kiti porina, kad jam kažkoks 
vęs takią žolę, kuri jam ir duodanti 
dimą: tos žoles nieks negalįs matyti, 

ą pavadinti. Žmo- 
|nės lystv lindo i ji. kad sužinoti] kame dalykas, 

kurio roiaktoriu.- n<*atatiąka šio įstaty-1 Tašiau Antanas—tuščias žmogus, daug kalbėti 
j’ienaėgo. tai nusijuokdavo ir sakydavo: “Ne vie
ną aš turiu žolę. ne vieną—net keturias: vieną, 
gyvuliams, kitą bitėms, trečią laukams, o ket
virtą ilgam amžiui.-’

Antanas jau turi proanūkių, ir begales gu
minės: kada jis pakelia kokią puotą, tai tiek pri
važiuoja svečių, kad kaimynai bėga žiūrėti lyg 
kokio stebuklo. Visi jo giminaičiai turtingi ir 
geriausi šeimininkai: jų vaikai sveiki, gražūs ir 
Inksmi.

Nėr^ ko kalbėti: Antanas kad ir didelis tur
tuolis, bet žmonės j j myli. Jis žmogus teisingas, 
geros širdies, visada pasiryžęs duoti gerą pata-

bei

.“Del Baudžiamąjame Statute numatytų nusikals
tamų darbu bylas Baudžiamajame-Procese nustatyta
tvarka kelia miestų ir apskričių arba apskričių virši
ninkai ir Valstybes gynėjai prisilaikant tvarkos Bau
džiamojo Proceso 1213*-1213^ straipsniuose nurody
tos.”

Naujoji paragrafo forma esminei ta pati kaip ir se-
čia nusakoma kiek aiškiau tai, kas antrame buvo rimą ir pagelbėti vargšui. Dvarponiai ir žydai,

Dzūkas Musteikctis J. M.

net ir jie. nesykį kreipdavosi į seną Antaną ie.Š- ,O kiti vėl kalba, tave seneli, turi kažkokią žolę 
kodami patarimo, jo žodis daugiausia reikšdavo. į užburtą jos pagelba gaunanti labai daug pelno

Antri metai jis našlys, bet vis dėlto, sako. ženi('s‘ ir pat- ienatvC‘je tokį sveiką ir stiprų 
dažnai verkdavo atsimindamas savo senelę. !a-,esdlltk 
blausiai bažnvčioje. kada daneli, klausymas: 

ea/mai viemi ansia klausyti, o'pcr kitą išleisti; 
šias dešimts metų, ir visą amžių negirdėjo vie-' o čia reikia griežtai nuspręsti: darysiu taip, ome 
nas nuo kito blouo žodžio, tarytum, tai būti] bu- J kitaip. Dabar kitokį laikai, kitokia tvarka žmo- 
vu-i viena siela dviejuose kūnuose. Žodžiu, jie , nėse. o tu jau esi buvęs dideliame mieste, dau- 
gyveno taip ramiai, pavyzdingai, kad duok Die- !giau matęs žmonių ir daugiau esi matęs bloga ne
vi*. kad kiekvienas krikščionis gauti] tokią Dievo ! iru gera. Blogybės vaikščioja plačiais keliais, vi- 

palaimą. Nežinau, ką skaityto jas mano apie ta< jsųr jai atviros dmys: gerumui visur siauras ke- 
i lias. visur maža vietos, kartais net visai stumia- 
jmas per duris. Jus mokykloje visko moko, kas 
vra m ia ir kas bloga. Aš ir-gi esu daug matęs, 
daug kny.gii skaitęs: patinka visokį man moks
lai. bet tie. kurie neapkenčia Dievo man nepa
tinka. Mačiau aš jūsų ponaičius parvažiavusius 
iš mokyklos atostogų. Kokie jie išmintingi! Jie 
kad ir eina dar į bažnyčią, bet jau nesimeldžia. 
Gėdinasi persižegnoti ir atsiklaupti. Kaip jie 
begėdiškai kalbasi bažnyčioje, netgi juokiasi. 
Kaip gudriai moka apie viską kalbėti, bet apie 
maldą, rodos, nieko nesupranta. Kaikurie nd- 
ri tiek gudriais pasidaryti, tiek viską suprantan
čiais ir maldos visai jau nebereikalingais. Gal 
ir tu buvai toks nedoras, kaip anie? Jeigu jail 
mieste ir iš tavo širdies išrovė tikėjimą, tai gai“ 
la tik mano žodžių. Sakyk ar yfa dar tavo šir
dyje tikėjimo kibirkštėlė, ar dar tebesimeldi 
Dievui? Sakyk tiesą?

Mikas. Tiesą kalbi, seneli; kai kurie ma
no draugai gėdinasi melstis. Bet aš gyVenu su 
vienu drangu.i kuris niekada neužmiršo melstis 
ir mudu kartu melsdavomės ir kartu į bažnyčią 
eidavome. įji

teisvbe ar net<

ūkui Mikui.

ii- parėjo ūkininkauti.

lių. kad ji paėmė noras visa tai iš paties sūnelio 
sužinoti. Vieną kartą po pamaldų Mikutis pa
lydėjo senelį iš bažnyčios namo, paliko pas j< 
užsikąsti ir užsišnekėjo, štai jų kalba:

Mikas. Seneli, seniai aš rengiausi prašvti 
tavo patarimo, ką man dabar darius. į kurią ša
lį pasivertus, ar i kairę, ar į dešinę, baigus moks
lą, ar pasilikus namie šeimininkauti tūvn ūkyje ?

Antanas; Ir tai gera ir tai nebloga, bet ge
riausia tai ko pats labiau nori.

Mikas. Tiesą sakant, man geriau patinka 
žemė dirbti, gerai apsimokėti] jeigu aš žinočiau 
tai ką senelis žino. Apie tave labai daug žmonės 
kalba tiktai nežinau ar tai tiesa?

Antanas. O ką gi jie kalba?
Mikas. Žmonės kalba, tave seneli, ar gal 

dar tėvą, Tadus užkastą puodą auksinių pinigų.



įsiiaikyte, Bet teismo teisdaris
Žmonos vyrų, kurie tapo pi-

Pirmas pasisefcimo žmgsms.

riais apie bendrą ’
' prieš Rusiją. Laike savo ap 
silankyrno Kaune. Maiero-

Bw Ėietuva, kuriJ Aųti^-kaltinimąs taįpj ą 
[į^į^Leiikijąir Ęummti-|susii^|B^ Lafe^įpi u&i&ĘĮĮO

t.K L &

Jfc nuo Pabaltijos šalių, atsh- reikalų minigterib' užginčiji- 
sąkė darytnkokias n^>rs kom- jaą ..

. įmacijas. Lenkiją, nesu.- į. onKBtt- telsti
grąžins Vilniaus, senosios 
Lietuvos sostinės.

Nors Pabaltijos šalys būk 
sutinkančios susidėti su 
Anglija, bet jos nedaro 
jokios sutarties iki neprisi
dės Lietuva. Lietuva gi, ma
tydama savo poziciją, sako
ma, persiunčianti kopijas sa- 
*vo diplomatinės korespon
dencijos Maskvos valdžiai ir 
pranešanti bolševikų val
džiai apie visus daromus pa
siūlymus.

Keletą dienų atgal Latvi
jos užsienio reikalų ministe
ris Maieroriitz išvažiavo ke
lionėn po Europos sostines. 
Pakeliui jis apsilankė Kau
ne. Vėliaus, kada Maierovitzi 
nuvyko Paryžiun. Maskvos;

;' Klaipvėda galinti tekti
I Lenkijai
| Piješ Angliją dabar stovi 
[darbas atmegsti. dar vieną 
|neatmesgamą mazgą, kurį, 
sumezgė David Lloyd Geor
ge, leisdamas Lenkijos gen. 
Želigovvskiui 1920 metais 
'aneksuoti ginklo pagelba už- : 
griebtą Lietuvos trečdalį, ■ 
kartu su Vilnium. Anglijos 
spauda jau svarsto apie gali
mybę likvidavimo (panaiki
nimo) Danzigo koridoriaus 
ir atidavimą Lenkijai Klai
pėdos, kurią Lietuva pasi
griebė 1923 metais, kartu pri
verčiant Lenkiją sugrąžinti 

į Vilnių, kaipo atlyginimą 
Į Lietuvai už netekimą Klai- 
i pėdos.

Izvestija apkaltino jį. kad! Kaip Lietuva, taip ir Len- 
jis bando organizuoti paru-|k’Ti oficialiniai paskelbė, 
bežio valstybių sąjungą prieš d kokios nors permainos 
Rusiją. Kada tam ugžinči-.ienose iššauks kaTą. 
jo Latvijos užsienio reikalų į Anglija gavusi salas 
ministerija, oficialinė bolše-! 
viku žinių agentūra issmnti-■ . ,, 'jos pakraščiuose, busią val-neio is Maskvos sekama pa- r. r , ... ’ .:v. . ‘ 1 'domos Anglijos, kuri ma-
reiskima. I ,■nanti pabudavoti aeroplanų 

'Sovietų valdžiai pranešta .bazes, tvirtoves ir laivyno 
iš pilnai patikėtinų šaltinių, į bazes, kad nuolatos gręsus 
kad Latvijos užsienio reika-:Lcningradui, sako Maskvos 
lų ministeris Maierovitz.: Izvestija. Esą Estonijos ne
veikdamas Anglijos instruk- sienio reikalus ministeris 
cijomis, veda derybas

nu, neįgija Amerikos pilietys
tę su vyro natūralizaciją, ir jei- 

. gu jog nori tapti pilietėmis tu
ri pačios atskirai prašyti pilie- 

. tystės. Jeigu jos gyvena Eu
ropoje ir nori atvykti į Suvie
nytas Valstybes gali atvykti su 
nekvotine imigracijos viza. Ir 
tas pats su ateivėms, kurios gy
vena Europoje, bet kurios ište
kėjo už Amerikos piliečių po 
Rugsėjo 22 d., 1922 m. Tų mo
terų vyrai privalo gauti ir iš
pildyti “Form 633” ir pasiųsti 
Į Washingtoną su prašymu kad 
žmonos būtų Įleistos kaipo pri
gulinčios prie nekotinės klia- 
sos.

Kiton pusėn, yra sunku vy
rams tapti piliečiais, kurių 
žmonos gyvena Europoje, nes

kad Lietuva neina toikon 
sąjungon, kurioje Įsismelkia 
ir lenkai, pagrobę sostinę 
Vilnių. Lietuva sakot mes 
be Vilniaus nenurimsim! 
Kai iš Vilniaus lenkų konfe- 
deratės išsinešdins, tai gali-, 
ma bus derėtis ir dėl visokių 
sąjungai. Liętuva eina są
jungon su tomis tautomis, 
kurios nepagrobė jų žemių. 
Neseniai įvyko Lietuvos ir 
Latvijos užsienių reikalų mi- 
nisterių pasitarimai, po ku
rių vyks Suomijos, Estijos, 

I Latvijos ir Lietuvos sąjun- 
;gos klausymų rišimai. Don- 

tuva prisidėti prie pasienio) 2 .. v ? !ald Dav išvadžiojimai, kad
bloko, bet Lietuvos valdžia^ stomja pi anesa, kad bo "■ Lietuva kooperuojanti su 
griežtai atsisakė. Suomija i1 1.a. ve. on’i Maskva melagingi ir praši
lau davė Maierovičiui svy- į(’entlu°.la ^ai elviu.^ ^os Pa' į manyti. Taip pat neteisin- 
ruojantį atsakymą, o Ėstom- iSiemo apielmkese. į ^nįos> Didžioji Bri-
ja užėinė neutralinę poziciją. Į (To straipsnio autoriiė-s //-įtanija iš tos sąjungos daran- 
Maierovitz prieš gresiant Įra labai nepr; lankus Lietu-Įti atsparą prieš bolševikus. 
Latvijon mano apsilankyti Ivai. todėl vis. ie stengiasi 'Bolševikams apeina rėkti 
Varšuvoje, kur jis tikisi per-iPataikauti lenką is ir visus -prieš savo proletariatą, kad 
kalbėti lenkus, kurie tikisi i politinius faktus iškreipia (ilgiau juos savo vergijoje 
geresniu ekonominių ryšių lū-tuvių nenaudai. Tiesa,[palaikius. Ked.j

veikdamas Anglijos mstruk- sienio reikalus 
cijomis, veda derybas suj>lsta nesenai išnuomuojęs 
Pabaltijos valstybių! minrite-' tas salas. Ta žinia buvo ke-

veikimą Jįs sykius paskelbta Maskvos 
laikraščiuose, bet kiekvieną 
kartą jai užginčijo Ėstonijos 

vitz bandvė prikalbinti Lie- Į valdžia.

Antanas. ' Taigi, vaikeli, turiu tau pasaky
ti. kad svarbiausia žolelė su kuria aš pragyve- 
namilgą amžių, surinkau daug turtų ir užsitar
navau žmonių pagarbą vadinasi MALDA.

Mikas. Mat kaip'. O antroji?
Antanas. Palauk, dar nepabaigiau apie

pirmąją. •
Mikas. Aš ir užmiršau! Man pasakojo, 

kad senelis žinai tai žolei kažkokį vengrišką už
kalbėjimą..

nivis. įnami tėv a< buvo
tain ir kalbu vi sada til
kbrnYK. Mik;.), Mano
k;r ninan'-
tar~-: “Amaliai. a, t . * j o
pasiimsi viską. ką aš ■
prakaite, tu pa imi
ne didelis Turtas . kuri i
kn į nr.-o i-arkas. Sai
mMeitą iŠ tavo namų.
veėk pirmiausi;-i ta tur

Visai ne vengrišką, kaip aš lie- 
i lietuvis, ir tėvo tėvas.— 
ktai lietuviškai. Na. tai 
i tėvas turėjo didelį ūkį ir 
mirtį, pasišaukė mane ir 
laikas man pasilsėti ir tu 
užgyvenau savo triūsu ir 
bon. Bet dar yra pas ma- 
noriu perduoti iš savo ran- 
ugok jį ir žiūrėk, kad jis

Tą. kad nesudegti!. Nors 
viskas pražus ugnyje, bet jeigu tą turtą apsau
gosi vėd prasigyvensi ir joks priešas nebus bai
dus." Ištaręs tuos žodžius prakišo ranką po prie- 
gaivm ištraukė savo seną maldaknygę ir padavė 
man. Aš pripuolęs prie jo rankų apliejau jas

kurios mano užaugino ir gerame kely pastatė!
Tariau jam: “Tėveli, šventi tavo žodžiai, 

ši knyga irgi šventa, tad aš ją saugosiu.. . Kad 
ir nieko neteksiu, bet ją—perduosiu savo vai
kams būdamas mirties patale!*"

Mikas, šia maldaknygę?
Antanas. Taip šią! Pirmiau buvo didelė 

laime kas mokėjo iš knygai melstis, o šiandie 
.lūs juokiatės iš jų. Ar ne tiesą aš kalbu?

Mikas. Tiesą seneli! Bet klausant tavęs, 
mano Širdis verda, kad tu nuoširdžiai kalbi.

Antanas. Tai klausyk-gi. Aš jau sakiau 
tau kad'' pirmoji žolė—malda ir Dievo žodžiai. 
Aš niekada neapleidžiu bažnyčioje pamaldų, vi
sada pasninkus užlaikau. Ir tiesą sakau, kaip 
man viskas sekasi, net pats stebiuosi, kad visa
da sveikas ii- linksmas. Atsikeliu anksti, nusi-

|su tos šalies kalba. Jeigu pa
geidauji skaityti visokius nu? 
rodymus, jeigu nori vartoti 
gatvekarius, jeigu reikia pra
šyti paaiškinimų, ieškoti dar- 
įbo, ir t. t., svarbu apsipažinti 
jsu tos šalies kalba kur gyveni. 
Cionais Amerikoje vartojama

• tanglų kalba. Jeigu nežinai 
1 ikaip gali pramokti angliškai
• [patsai nueik arba prašyk drau- 

jgo kad tave nuvestų į arčiausią 
knygyną. Knygų prižiūrėto
jas stengsis kiek tik galėda
mas tau pagelbėti. Jeigu jis 
‘neturi ant rankos tinkamų 
knygų, jis gali neužilgo parsi
traukti. Ji£ gali patarti ko
kias knygas ten vartoti.

Patartina pirmiausia varto
ti žodyną kur žodžiai viename 
kolumne yra tavo kalboje ir ki
tame kolumne tie patys žodžiai 
anghj kalboje. Vartodamas to
kį žodyną nors truputį apsipa- 
fcinsi su angliškais žodžiais.

Field and Coveney, išleido 
puikių ir naudingą knygą už
vardintą “English for New 
Americans.” Kuomet jau ap- 
sipažinsi su anglų kalba, galė
si skaityti knygas apie šitą ša
lį ir šios šalies žmones. ‘ Gyve
nimas Amerikoje yra labai gra
žiai ir lengvai išdėstytas auto
riaus Plass “Civics for Amer
icans in the Making,” arba au
torių, Hill and Davis, “Civics 
for New Americans.”

Jeigu neturėjai progos pasi
mokinti kaip rašyti laiškus, ar
ba nori apsipažinti su kokiu 
užsiėmimu rasi knygą kuri tau 
pagelbės, bet pirmiausia turi 
ižinoti apie ką nori pasimokin-

Nvpaisant ar tas būti} dai

Pfilžiaiška*
Metini* Išvažiavimas

liečiais po rugsėjo 22 d. 1922Š kuriuose atsitikimose jis pri- 
‘ . pna natūralizacijos išklausinė

tojo rekomendacijas ir deduo- 
Ba apykantai pilietystės, kituo
se atsitikimuose teisdaris pra
šalina rekomendacijas ir duo
da pilietystę.

Ne visos Amerikos piliečių 
svetur gimusios žmonos klasi
fikuotos kaipo nekvotiniai imi- 
grantai. Ateivė; kuri ištekėjo 
,už piliečio prieš rugsėjo 22 d. 
1922 m., tapo pilietė su vyro na
tūralizacija, kad nors negyve
no Suvienytose Valstybėse, ir 
ji turi teisę pareikalauti Ame
rikos pasporto. Jeigu ji gyvū
ną Europoje ir nori atvykti į 
Suvienytas Valstybes jos žmo
gus privalo pasiųsti i Passport 
Control Division of the Depart
ment of State, AVashington, D. 
C. jo natūralizacijos certifika- 
tą. apsivedimo certifikatą ir 
prašymą kad jai pasportas bū
tų išduotas. Kuomet gaus tin
kamus prirodymus. Valstybės 
Sekretorius išduos Įsakymą 
žmonai išduoti pasportą.

Kaslink naturalizuotų Ame
rikos piliečių vaikų imigraci
jos, reikia atsiminti sekančius 
dalykus. "Yra skirtumas tarpe 
vaikų, ginusių užsienyje prieš, 
ir vaikij gimusių užsienyje po, 
tėvų natūralizacijos. Vaikai, 
gimusieji užsienyje, po tėvo na
tūralizacija skaitomi Amerikos 
piliečiai, ir gali atvykti Ame- 
rikon kaip Amerikos piliečiai, 
jeigu jie neatsisako pilietystės. 
Bet vaikai gimusieji užsienyje 
prieš tėvo pilietystę skaitomi 
ateiviai pakol atvyksta Į Su
vienytas Valstybes nuolatai ap
sigyventi. Toki vaikai nesu
laukę 18 metų senumo ir jeigu 
neapsivedę gali atvažiuoti su|ti.
nekvotine imigracijos viza. Jei- Jnavimas, pieširūas, auginimas 
gu suvirs 18 metų, bet mažiaus | daržovių, krautuvės užlaiky
ta meto ir neapsivedę, gali mas, budavojknas namų, arba

Blaivininkų N. A. 
Apskričio

LAWRENCE, MASS
RUGPJŪČIO 2, 1925 METŲ

Ši išvažiavimą rengia Blaivininkų apskritys 

ir šv. Pranciškaus parapija. La\vrence, kuris bus 

vienas iš Įvairiausių ką buvo, nes bus dainų, Įvai

rių žislų. Jau keletas chorų ir žymių solistų 

bei solisčių'pasižadėjo. Bus garsių šokikių ku

rios paįvairins programą. Bus visokių žaidimų, 

kuriuos paruoš visos Blaivininkų kuopos. Tad 

visi, kas gyvas, važiuokite į Palangą, Lawrenean, 

nes Palangos parkas yra gražiausis visoje apie- 

linkėje ir sveikatos šaltinis. Visus kviečiam atsi

lankyti.
Komisija

prausės pasimeldžiu, tai, rodos, net lengviau da-. 
rosi širdyje. Ala n sunku skirtis su malda. 0 ' 
žmonės skaito maldą kaip kokią sunkią- naštą, 
kaipo sunkiausią savo priedermę! Kaip jiems 
nesusiprasti, kad malda tai visa žmogaus laimė 
pasaulyje!..

Mikas. Dauguma žmonių netiki, kad mal
da gali ką nors žmogui pagelbėti. Kaikurie 
meldžiasi, bet vistiek sako:

“Meldiesi nesimeldi nieko negelbi!”
Antanas. Kaip aš meldžiuosi, tai nei ne

manau ar turėsiu kokią naudą. Dievas mane su
tvėrė. todėl turi jį garbinti ir jam dėkoti. Aš-' 
vienodai jam dėkoju už laimę ir nelaimę. Mel
džiuosi riša siela ir tuo laiku nors visas turtas 
mano žūtų nesitraukčiau nuo maldos, 
kasgi prieš maldą mūsų turtai ir darbai ? Pele
nai dulkės ir daugiau nieko! Na .tu turi žino
ti. kad maldingam žmogui Dievas padeda vifeur, 
kartais nelaimę paverčia jam laime. Pasimel
dęs. aš visą dieną vaikščioju be baimės, nieko 
nesibijau. Jaučiuosi, kad mano siela rami, links
ma ir apsakyti negaliu—štai sveikata ir ilgas am
žius. Liūdnumas nepaliečia mano širdies, jo
kia nelaimė manęs neslegia. Mikuti paskaityk 
šitą maldą. (Mikas skaito: “Gyvenk su pagelba 
Aukščiausio.”)

Antanas. Ar supratai ką perskaitei?
Mikas. Labai mažai supratau. Mūsų mo

kykloje to nemokino. Dėlto taip ir yra, bloga jū
sų mokykla. Mokino visokių gudrybių, svetimą 
kalbų, ųtikybos visai* mažai mokina.

Mikas. Taip, tas tiesa, dabar mokyklose 
mažai apie tikybą rūpinasi.

Antanas. Šiais laikais daug kas pasikeitė. 
Bet mudu perdaug atsitolinova nuo pradėtojo 
dalyko. Klausyk sūneli! Aš kiekvieną vakarą 
kalbu maldą ir kalbėdamas vaikščioju aplink sa
vo namus. Žmonės matydami mane taip vaik
ščiojant prasimanė įvairių kalbų. D aš jokių 
burtų nežinau, tik kartoju Dievo žpdžius. Pata
riu ir tau prieš gulsiant taip daryti t. y. kalbėti 
maldą. Žinok sūneli: kas Dievo valiai atsiduo
da’, tas ir gyvena su Dievu. Kaip vaikas gyve
na be rūpesčių savo tėvo namuose, taip ir žmo-

Nors

gus kuris atsiduoda Dievo valiai nepražūna nie
kados.

Mikas. O. kaip man patinka tavo pasako
jimas seneli! Aš niekada neapleisiu nesukalbė
jęs maldos, kiekvieną rytą ir vakarą kalbėsiu.

Antanas. Duok aš tave pabučiuosiu sūne
li, užtai tegul Dievas tave laimina.

Mikas. Brangus seneli paaiškink man vi
sus šituos žodžius.

Antanas. Kaip žvejys gaudo žuvis, tai ir 
žmonės viens kitą gaudo žodžiuose, darbuose ir 
stato vieni kitiems kilpas. Tu, sūneli, buvai Vil
niuje. matei didelius teismus, gal girdėjai ne
kartą kalbančius advokatus, kaip jie iš juodo pa
dirba baltą, o iš balto juodą, iš dienos naktį, iš 
nakties dieną. J eigų tu gyvensi sulyg Dievo į- 
sakymo nereikės tau nei teismo, nesugaus tavęs 
jokioms kilpoms ir nieko tau blogo nepadirbs. 
Kai kada atsitinka nekaltai pakentėti, bet Die
vas teisingą žmogų neapleidžia...

Mikas, šventa teisybė seneli! O tau seneli 
neprisiėjo bylinėtis?

Antanas. Sunku šimeli taip pragyventi 82 
metu, kad nesutiktum nelaimę ir kad nereikėtų 
bylinėtis. Du kart bylinėjaus, kartą prisiėjo 
prisiekti, kai mūsų kaimo-gatvėje rado visai ne
žinomo žmogaus lavoną, mat, aš jį pirmas atra
dau ; o antrą syk labai didelis pavojus grėsė. Bet 
jeigu Dievas neapleis, tai niekur žmogus nepra
žūsi, nors ir didžiausias pavojus būtu.

M į kas. Taip, pasakojo man vienas žmogus, 
kuris buvo kare, kad iš jų viso pulko liko tik 28 
žmonių po mūšio, nes jų Dievas turbūt neap
leido ?

Antanas. Matyt, jie nepražuvo Jei to, kad 
ėjo drąsiai atsidavę vien Dievo valiai.
* Mikas. Tas tiesa. Taip tas kareivis pasa
kojo, kad vieni dėl drąsos gėrė degtinę, kiti mel
dėsi ; kada priedas pradėjo šaudyti, tai jis pats 
persižegnoju ir drąsiai žengė pirmyn. Kulkos 
Švilpė visomis pusėmis ir krito kaip lietas, vi
sa žemė buvo apdengta užmuštais ir sužeistais, 
b-jis tiko gyvas ir sveikas.

(Bus daugiau)
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gaisrinės kopėčios.

SVEČIAS

NAUJAS 12-JŲ ŠEIMYNŲ 
NAMAS suĮ garadžium, turi 
būt greitai parduotas, nes savi

NAMŲ SAVININKAMS
Lietuvis karpeuteris, pentorins Ir bil 

deris. Darbą atlieka sąžinitit-ai ir u, 
'■neinamą kainą. Kreipti-*: J. TATIT 
TIS, 242 \V. Fifth Sireer. South B.i-tou

si) į kitą mestą. A. IVAS, 110 
Tremont St, Room 508, Bos 
tone arba 361 Broadway, So. 
Boston, Mass/ (J1.-21)

ine^Bo^f^etdnatalabisįu prF 
tžiūrėtiMūni^' ^Prie MuseuTrį* 
Rd. tąpo- isbrokytąs penkių. 

’augšciubdidŠis riamąs.' d; 
/ Vakarinei Bostono dalyje 
poj-niujų 15* Willąrd.. St. pl\< 
tiriib našio sienoj atsirado du 
plyšiai. Gyventoj iii persi
gando ir bėgo lauk. 4 
,.z Įbesto; insgg&priąi. .žiūru 
ieipgi kad būfii kur reikia^

TEL. So. Boston (606—W.

g LIETUVYS DANTISTAS 

h. L KAPOČIUS
•5 251 Broadway, So.. Boston

i
 ("Keleivio” name)

nū0 9 lkl 12«nao 1.80 iki 6 ir nuo .6:30 iki 9 vakare. 
senHiumis nuo 9 lkl 12 vai. diana 
^nbatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned4 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti;

gijos su šv. Uršulfe moterų dr-ją. 
Bet pirmiausia buvo paduoti su
manymas, kad būtą lygus skaito 
liūs balsų nuo kiekvienos draugi
jos,- bet tas neįvyko ir buvo ati
dėta ant pabaigos. Buvo laiškas i 
iš Federarijos centro. Laiške aiš-

kasgirdėtilietuviu kobse

'dbtboit, mich.
|k:b. k- A. Federacijos 4 sky- 

pusmetinis susirinkimas j- 
lllllll^ Jiepos 26 d., šv. Jurgio para- 

mokslainės kambaryje, tuoj
gumai. Visi-os atstovai-ės

esate
snsi_ kiai buvo nurodyta, kad kiekvie-']

svar- 
meti-

Visi-os 
ir visi tie katrie 

U^Wrtans nariais malonėkite 
.nes susirinkimas yra 

netoli jau Federacijos 
inis y kongresas, turėsime ir mes 
''ruoštis prie darbo.

Narys.

K ' NEW HAVEN, CONN.

IHeL Dabar tankiai yra rengiami dr- 
Kį.ją ir kuopą išvažiavimai, kur su- 

• sirenka skaitlingai žmonių praleis- 
^^l^laiką tyrame ore. Tas rengimas 

įvairią išvažiavimą padaro daug 
^Baudos kaip rengėjams taip ir da- 

ferilyvaujantiems. Mūši! jaunimas 
pč yąsada skaitlingai susirenka Į mi- 
fe? Būtus išvažiavimus ir linksmai 
^■žaidžia tarpe savųjų.

Parapijos reikalai.

Klebonas su pagelba komiteto 
j|Į|v dabar eina po stubas rinkdami au- 
8? kas dėl atmokėjimo parapijos sko

los. Parapijonai atjausdami rei- 
|||rikalą aukauja. Kaip visada, žino- 
flfe.ina.., randasi žmonią kurie yra at- 
lllįLsitdlinę nuo bažnyčios ir todėl į- 

-kalbinėja parapijonams neaukau-

IS Nesiduokite apgaudinėti
®g.- Teko sužinoti kad vienas lais-

. . . , .|K.vamanią patriotas ant tiek pasi- 
šventė kad c-ina per stubas prira- 

feySnėdaams naujus narius prie ko- 
gy-.kios tai geros organizacijos. Įkal- 
|||ęba, kad ta organizacija yra kata- 
HH' MkiŠka, prie jos priklauso visi ku- 

nigai ir kiti inteligentai. Tokiems 
gĮriagentams drąsiai parodykit duris. 
8^- ■ Taip-gi tie patys agentai rc-ngia- 
W Id organizuoti jauną mergaičių 

draugiją. Jie vartoj'a švelniau
sius būdus kaip prikalbinus jau
nas mergaites. Mūsą .jaunimai 
'turi savo organizaciią tai yra Lie-

1-

su
gios ten kitos organizacijos.

Teisybė

Viena našWbxiw^io itžsiiar- , 
navusio m aldininko ilgai,vaik
ščiojo į senatą, reikalą udama- 
pensijos. Bet kadangi ji buvo 
neturtinga, kyšių negalėjo duo- 
ti^iąi jai visuomet • sakydavo

“Ateik pyt.” , .
4imPe tai sužinojo Balakie- 

iriįfe’ir stojo į pagelbą vargšei 
moteriai. Ir štai ką jis pada- 

irė.
Prikarpė daug popierio šmo

| teliij ir ant kiekvieno uži*ašė: 
“Ateik ryt’” Tuos raštelius

Iprisiuvo prie tos moters drabu 
[žiu ir pastatė ją senato prieš
kambaryje.

Atvažiavo Petras Didysis i 
senatą, pamatęs moterį taip 
aptaisytą, paklausė Balakiv- 
riaus:

— Ką tai reiškia?
— Byt apie tai sužinosit Jū-

i HARRISON.KEARNEY, N. J.
Liepos 12 d. Įvyko L. Vyčiii 90 

kp. išvažiavimas prie Atlar.v, pa
kraščio. Dalyvavo 30 asmenų. 
Tai buvo šeimyniškas piknikas. 
Vieta švari, graži, visiems iabai 
patiko. Nrtolies<' ma‘čsi smAm 
sala balta, kaip sniegas.

Geros pramogos surengrim pa
sidarbavo P. Velyvis. P. Stasilio- 
nis, A. Makarauskas. M. Kv-mėša.

Reporteris

PHILADELPHIA, PA.
■ TJ-yRA 103 kp. rengia didelį 

-pikniką ant lietuviškos ūkės rugp. 
16 d. Pikniko vieta: Chapel Avė., 
•Merchantville, N. Y. Autobusu 
šĮtOe. ‘Piknikas bus Įvairus, daly- 

s—t'Viaus šv. Andriejaus choras. Vi- 
§| Ugieins bus smasru.

Mūsų sąryšis rengia pikniką ir 
&>yakarienę Amerikos suteikimą 
gffyT netnvai pripažinimą. Kviečia- 
||||įaas atstovas Bizauskas.
1131 Barvainis

B

na draugija gali turėti tiktai po 
du atstovu, o parspija tris ir tie 
atstovai neturi būti Jokios laisva
maniškos draugijos n ari ai, bet tas 
nieko negelbėjo, tapo atidėtas ant 
toliau. Tas parodo kad. ir tarimai 
kurie Įvyko yra nelegališki, nes jei 
buvo Įkūnyti sulig šv. Jurgio dr- 
jos delegatu diktatūros. Kaip pra
sidėjo ženijimas šv. Jurgio dr-jos 
su Šv. Uršulės dr-ja, tai prasitęsė 
virš dvieju valandiĮ. Na ir iš to 
viso gineijimosi per dvi valandi 
laiko nieko neišėjo ir tas draugiją 
ženijimosi klausimas tapo atidėtas I Sp Didenybė! — atsakė Bald
ant toliaus. Antru svarstymu tai|kięrius.
buvo klausimas pinigą sužinoji-| —Aš tuojau? noriu sužinoti! 
mui. Mat pas nekurtas ypatasl_  suriko Bet ras Did vsis
randasi yisuomenišhą pinigą. užsi-| — Daug ko mes norime tuo- 
likusiu. Tai Federacija nori su-1 jaus, bet neviskas vvksta. 
žinoti kiek tu pirigij tikrai yrą. |kaip mes norime. Jūsų Dide- 
Bet anie griežtai etsisakė prisipa-1 nybė nueikit Į senatą ir pa
žinti kiek pinigą pas juos randa-1klauskit sekretoriaus apie tai, 
si, sakydami kad ;ie pasakys kiek I ar j jumg nepasakys: “Ateik 
pinigu pas juos yra tiktai tada, kai I pyįt ’ ’
bus visuotinas snsirinkimas su-1 Petras Didysis, sužinojo, ka- 
šauktas. Federacija atstovauja Ime dalykas; Įėjo į senato raš- 
katalikiškas draugijas, taigi kar-įtinę ir piktai paklausė sekreto- 
tu atstovauja ir katalikišką vi-|riaus:
suomenę, ‘tokiu bidn ji turėtą, iri — Ko reikalauja moteris 
žinoti kiek visuomenišką pinigą | juoduose drabužiuose ?
randasi pas tas ypstas ir jeigu nia-l Sekretorius nusigandęs pa
lytą, kad yra reikalinga turėti Įsakė, kad ta moteris .jau seniai 
viešas visuomeniškas susirinkimas. I rūpinas apie pensiją, už vyro 
tai Federacija galėią tokį susirin-Itarnystą ir. kad nebuvo laiko 
kimą sušaukti. Bet Federacijos | jai apie tai paaiškinti.
dabartinis pirmininkas ir keletas! Petras Didysis prisakė kuo 
jo pasekėjii visiškai pritarė toms | ?;reičausia išpildyti jos prašy- 
ypatoms, kad tu visuomeniški! pi-1 mą ir apart to atiduoti jai me- 
nigu skaičiaus nežinotu Federa-įtinę sekretoriaus algą, 
rijai. Vienas asmuo perspėjo, kad I 
Federacija atstovauja visuomenę. į 
tiktai trūksta raudonąją ir lais-1 
vamanią. Tada toji ypata ir at-1 

Įsakė, kad kai bus raudonieji ir j 
laisvamaniai, tai aš psakyšiu kiek I 
pas ji pinigą yra. I

Trečiu klausimu buvo korespon- I 
denrija tilpusi “Darbininko” No.
9 po kuria pasirašo Žilagalvis. Na I 
ir tą Žilagalvį naafgėli akėjo per 
visą valandą laike. Vieni išrodi- 
nėjo, kad melagirga, o kiti pri- 
mdv. kad teisingai yra viskas ap
rašyta. Tr viena ypata viršminėtą 
kim-sporidenrijąišmokus iš atmin
uos bandė ją sukritikuoti sudary- 

jdanva iš korespondencijos monolo
gą. Žilagalvį pavesdama Į pras
čiausi žaiogą, kum esąs vertas su
puvusios bulvės medalio. Bet ga
ri gale išnešė reioliucija, kad iš-1 ftsi^k o gausi, ne pinj-

‘ 1 gaiš, bet žolėmis, daugiau, kaip
rinkt komisiją iratšaukt tą korės- l^ųooo. Ką reikštą žmogui $1.900. 
pondenciją. Balsavime daugelis I jei jis sveikatos neturėtu? Būtu 
susilaikė. Į komisija, nenorėjo nie-1 -"isai tuščias daiktas tokiam žmo- 
, A litui. Mūsų žoles vra kas kita. Su
kas apsiimti, betpagahos persta-1 sv-eikatą tūkstančiams,. šu
tė vieną asmenį, kuris pats prisi-jteiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
pažino kad negalįs nei skaityti. I vidurius, prašalina strėnų skaus- 
neįrašyti, bet Aiek apsiėmė, ta- ”?’■ k^i. dusulį, patrūkima, 

J ų \ Iskausmas po krūtinei, nervą suge
da prie jo dantlkodar du komisi- I kinius, ir tt. Atsiųsk 10c.. gausit 
jos nariu. Pamifv-sime kokia ju I ąsoti u žolių ir knygą kataliogą.

.. . | M. ZUKAITIS, •rezoliucija pasircdys. , - 1451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.
Plikagalviai______________________________

, . ____
dienomis Bostone 

Wia .ąjitiekipiiikiĮ suvažiam- 
^as. Ta aptiekininkii orga
nizaciją. vadinasi tlnitęd 
Ėįrug Go. -Sesijds laikdnlos 
priliko j ė Symphany salėje. 
Organizacija narių turi 10,- 
(®0, 'delegatų suvažiavo 3,- 
0^.1- : ’detėgahi '^a'Ire-
tims ■ Pranas ' Gedvilas iš 
Detroito. Jis ten lietuvių 
šv. Jurgio parapijoj po num. 
12015 Joseph Capau Avė. tu
ri gerą ir didelę aptieką. Ap- 
tiekininkas Gedvilas lankėsi 
“Darbininke.” Sake jis. 
kad aptiekininkai savo suva
žiavime pripaižu^. kad pro- 
hibicija netikęs daiktas ir 
kad reikia stoti už jos panai- Ii" namo, gražiai intaisytos 
kinimą. Kad giriciau tas spaustuvės ir didelio knvgy- 
prohibicijos atšaukimas i-J10- kinkėjo. kad “ Darbinin- 
vyktų, tai aptiekininkai nu-,kas" tiek išsiplatimu. kad 
tarė panaikinti alkolio par-,.]i> rastųsi kiekvieno lietuvio 
davimą aptiekose. Apti’cki-Įstuboje. 
ninku manymu vra taip: kai į 
turtingieji su datkarų recep- ■ 
tais negaus alkolio aptieko
se. tai jie greičiau ir smar-, 
kiau stos už prohibicijos pa-, 
naikinima.

Šiomis dienomis So. Bos
tone vneši kun. Zabiela. Uti- 
cos lietuvių klebonas. Ap
lankė ir “Darbininką.” Ste
bėjosi iš “Darbininko” dide-

KAMBARIAI nuomai

CITY POINT

A. J. GORMAN
.(GUMAUSKASy

Main 8t, Montello, IUm, 
(Kropas Broad'Street)

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
rak 8 iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet? 

- 7 iki 9 vak.
389 Broadway, 8o. Boston.

TeL So. Boston 2831.

NEWARK, N. J.
* 16 d. liepos šv. • Jurgio Dr-jos 
Svetainėje A. L. R. K. Federacijos 
&4ąiS skyrius laike ekstra susirin- 
kiTną. Susirinkimas prasidėjo 
Kas .vai. vakare, o baigėsi 1;30

| Tel So. Boston 270

|l. MACD0NELL, M. D. jj Ga-lima mtikalbiU ir lietuviifmi Į: oruso valandos : Rytais iki 9 vai.
Po pletij nuo 1—4J 

, Vakarais nuo6—9
586 E. Broadway, So. Boston

PERKAME BONUS
Korintieji parduoti Lietu- 
is Laisvės paskolos bonus 

gali kreiptis i mus.
LITHUANIAN SALES CORP.

366 West BroadwajT
So. Boston, Mass.menesi

Lietuvis Perkraustytoj as

J. J. MORKŪNAS

PARSIDUODA BUČERNĖ
IR GROSERNĖ

Ifl METŲ SOUTH BOSTONE

0 R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadvay, So. Boston
VALANDOS: Nuo y r. iki 7 v. vak.

LIETUVIS ADVOKATAS

(SEYMOUR)$1000 TIK UŽ 60 CENTUI

PRO

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

Residenfijon Telephonas: 6i7ū)[. 
Ofiso Telefonns So. Bo«tnn dūSŪ-"

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Grabortna, balsamuoto-
JM, Real Eatite Ir Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Resfdenclja 838 Dnrchester Avftnno 
'Dorcheatęr, Maus.

TeL So. Boston 0823
Lnrruvis dantistas

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

426 Broadwayf South Boetoi 
Ofiso valandom:

nuo 9 Iki 12:0O ryte Ir nn« 1:30 
Iki 5 Ir nno 6:00 Iki 8 vaL vakare 
Dflšaa uždarytas "Uba*o« vakarai* 
(r nertebli Aliai1-. tnlp-vi šcr'-rR.nii- 
nu<> 12 dieną uždarytas.

žibnriu, therm>> thcrepa. ir Kirai- 
plektro medi kaityta i s budais. Egza
minuoju kranj.3. Siuntimą, ir s-pinr,- 
rlulns savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su- 
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso rolor/fos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston. Mass.

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

DEBATAI
Ateinantį spalio

Bostone garsusis advokatas: 
Clarence Darrovc kurs gynė i 
Dayton’e, Temt, mokytoją' 
Seopes'ą už evoliucijos mok-’
sla Bostone debatuos su Ne\v ppr'.,>ža foi;nifius i toiiminu^us mies-- . ■ . j rus ir nnt vietos serai prižiurrma. srei-
lorko baptistu kunigu Stra- i ’-li >r rikiai darbas atliekama. Reika-

. r :’e krerpkites 324 E St., kampas Broacl- tOAU. DebatUO.r.aple etoliu- u-ay. S<>. Roston. Mass. Tel. S. B. 466-1. 
Clja. ‘ I'ps- t)lirf'hester 3082-IV.

Rūtų Daržas
(RŪTA GARDENS)

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS

Gydo, Reunutitma, Ranku, Kojų, 
Nugaroa akaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus

Tūkstančiai žmonių yra išai&yde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekanio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, klek ji pati sveriu su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00,

i:: TRUMPI 
hKAITYMELIAI | 
g NAUJA KNYGA | 
e Joje telpa daugiau kaip | 
f 1QO trumpų pasakaičių § 
1 150 pusi. 45 centai ||
| DARBININKAS B 
^'^66 Broadtvay, Bestom 27, Mass ||

Tai yra mūsų užvardintas plotas žemės, 
prie kurio priguli dailus ir gana gilus eže
ras. kuriame galima žuvaut ir maudytis.

30 akerių lygios žemės, gražiai apaugu
sios aukštais klevais, beržais, eglėmis ii- ki
tais medžiais, šitą žemę išrėžėm lotais, tin
kamais statymui vasarnamių arba šiaip stu 
bų. ant pat vieškelio, prie Billings ir De- 
borah Sampson Streetų. Sharon. Mass. dai 
liausiam miestuko krašte tik

17 Mylių nuo Bostono
‘Rūtų Daržas." teisybę pasakius, taip atro-

riką. — Tikrai butų džiaugsmas, jei šią vie-

Sveikatos Jieškotojai
vpatingai turėtu pasiteirauti apie Sharon 
miesteli, nes tai yra aukšeiausis ir sveikiau- 
sis miestas šioj daly valstijos. Pasiklausę 
daktaro persitikrinsi!.

Namus Statysime 
tuojaus. nes mūsų architektai ir inžinieriai 
skubina kotzreičįąusia pabaigti planus. Pa
ti rinrkit. kurie interesuojatės pasistatymu 
vasarnamio už mažą kainą ir ant visai leng- 

Kreipkitės pas savininkus:

Klauikite poc aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.

Deksais Oiataisnt Co.
'Šis MA4N ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

JUOZAS M. VERVEČKA

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.

414 W. Broadway
TeF S. B. (O4S

EROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street 

Tel. BroekmL 7180

DAKTARAS J. LANDŽIUS

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

SOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
r'-rmlninkas — M. Zoba,

539 E. Sevenih St., So. Be,stori, MaM» 
Telephone South Boston i;>16—J. 

vice-Pirm Įninkąs — ,T. Petrauskas, 
250 Goki St., So. Boston, Mass. 

'rot. Raštininkas — J. Glineckls, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass 
:n. Rišt Įninkąs — M. šeikis,
40 Marine Road. So. Boston, Maa, 

ūsierius — A. Naiirlžiunas,
885 E. Broarhvay. So. Boston, Mana, 

tvarkdarys — J. Zaikis,
7 AVinfleld St., So. Boston, Mass. 

irauaija laiko susirinkimus kas tre
ti ę ae<!ėl<Iien] kiekvieno mėnesio, 2-ra 
valandą po pietą, parapijos satej, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

;".nn. — Z. Zičkienč.
2o3 W. 3-rd St., So. Boston, Man, 
ir-Pirm. — A. Janušonieng, 
142fi Columbla Rd., So. Bokton, Mass, 
rot. Rašt. — O. Slaurierte.
>4!?. E

■n. Ba
115 (4 Street. So. Boston. Mass, 

U. - O.
105 B-th 
varkdarė 
164 6-th 

iraugljos reikalais kreipMtSs visados J 
protokolą raštininke- Draugija laika 
savo susirinkimus kas antrą atamia> 
ką kiekvieno mėnesio 7:3Q vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
ves, South Boston, Mass.

17. KAZIMIERO B. K. DE^Oi 
VALDYBOS ANTRA1AI

Pirmininkas — J. Jaroša,
• 225 L Street. So. Boston, Ma* 

Flce-pirm. — J. Grnblnskaa,
157 M Street, So. Boston, M14, 

Prot. Raštininkas — A. Janušonis,
1426 Columbta Rd., S. Boston, Kasi 

Piningą Raštin Intais — K -Kiškis,
8 Hatch Street, So. Boston, Ma* 

Udlnlnkas — L. švagždjra
111 Bowm Et, 80. ffotton. Ha* 

Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Fifth St, So. Boston, HMB, 

Drangljos reikalais kreipkitės yta» 
dos J protokolą raštininką.
Draugija savo snMrhldmus laiko 2-f« 

a«J?Mienj kfetvteno mėnesio 1-mą vai 
po pietą parapijos eateja 4flQ Ssrentk

D. L. K. KEISTUČIO DR JO1 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMTNINKAS — V. Zalieckas, 
514 E. Rroadtvay. So. Boston, Ma* 

VICT, PIRM. — Povilas Koka,
r Street. So. Boston, Mass. ‘ 

PROT. RAST. — Antanę MkcejunsK 
450 E. Seventh St. Jįa Bestos. Mask.

i'TN. RAi-T. — Juozapas Vtnkevtfiusį • 
(♦06 E. Broadursy, Ro. Boston. Mase.

NASIEKIUS - Andr. Zalieckas.
IH1 E. Fifth St., So. Boston, Mass, 

MA Rf. AIXA —K avi m (eras MikaiHonls,
POC K Brtadvmy. S6. *B«Jktoi>, Mest.
D. I- K.'Keistučio Draugija laiko sa

ro ntenesfoltis snstrlnkiipus kas pirmą 
Dodėldlen] kiekvieno mėnesi?, po num. 
(M VTnshhivton St., Boston. Mas*^ 
1:30 ml. fcn r>letą. Ateidami ant assl- 
rlnklmo atsiveskite su savim daugis* 
navają narių prie musą draugijos 
rtijti.

’-th St., So. Boston, Mase, 
— .T. Keys.

Staniuliute,
St., So. Boston, Mass.
— O. Mlzgirdiendi
St., So. Boston, Mass.

VINCENT A. TENKINS
6 Beacon St., Boston. Tel. Haymarket 5840.

TITUS ’P. GREVIS
395 Broadway. South Bciton, TeL S. B. 2340.

PAIEŠOJIMA! DA.ZALET8KAS.
- o 0f '-Dusorono rtosranio I -

Puolės kaimo, No-1 Ir
Cios parapijos. Paieškau taipgi I iiiti
P’jsoserčs Eleonoros Petroškaitės, I ĮIM

9® CAMBRIDGE 81
CAMBRIDGE.MASS

Paieškai! pusbrolio Kostanto 
Mockevičiaus, 1 
čios parapijos. Paieškau taipgi

laiką nebuvo atlikta. Pra- 
susirinkimui, pasirodė sve-

— klierikas P. Lekešius, me- 
B^licinoa studentas C. č'ibirka ir P. 
^^R^Sura. Tuomet pirmininkas už- 

ką. darysime su svečiais, 
nubalsavimą svečiai gavo 

^^į^Įlriamą balsą. Svarbiausia už- 
fMiSūdtis šio susirinkimo buvo tai 

tas šv. Jurgio vyrų drau

MaŠtotą kaimo, Sočios parapijos. 
Kas žino kur jie gyvena prašau 
pranešti man, bflsia. labai dėkinga. 
MARIJONA CIlTNYTĄ Little 
Boar’s Head, Nwh.ampshire, Care 
of Mrs. P. A. Filler.

Paieškan Marijonos ir Onos!
Buckiutin, paeina iš Valkininkų I paieškoma
parap., Dargužį kaimo. Gyve- Į prle§ ketūrloliK9 metŲ. 
na Philadelphijoje- Jos dabar yra I 2) Jurkevičaifė, Jute, >ir .Tnrkovif. 
ištekėjusios. Kas apie jM žinote, IJnHa Chan, atkeliavusi Amerikon 1913

ti. Turiu dideli reikalą. Jflją te-1 Aplc JaoB finuntlejl arba patįs ler
vas, MOTIEJUS BUCKUS, 178|komlej! prašomi atsiliepti Šiuo- antrn- 
Nortb Si, Boston, M>«. CON8ULATB, 38

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GBABORIUS

Suteikia gerinusį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

'■■j'?




