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Angliakasių streikas!
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DERYBOS SPROGO
Atlantic City, N. J. — An

gliakasiu streikas turbūt iš
vyks. Jo Įvykimą pagreiti
na sprogimas angliakasiu su 
kompanijomis derybų nu
traukimas dėl atnaujinimo 
kontratko. Dabartinis kon
traktas tęsis tik šį mėnesį. 
Nuo rugsėjo 1 d. prasidės 
angliakasiu, streikas, jei 
prieš tai nebus susitaikyta.

Dabar derybos sprogo dėl
to, kad kompanijos griežtai 
atsisakė pakelti algas ir įves
ti check-off sistemą.

Derybos prasidėjo liepos 9 
d. Reiškia derybos ėjo veik

STREIKAS NEIŠSIPLĖTOJO
Lavrence, Mass. — Del al

gų nukapojimo audiminėse 
darbininką i buvo berengia 
streikus. Keletoj vietą strei
kas ir buvo įvykęs. Bet ne
sirodo, kad streikas galės iš
siplėtoti ir turėti pasiseki
mą.

SIUNČIA MOKYTIS
Bninunijos Švietimo mi

nisterija jau pažadėjo para- 
nią385 studentams, vykstan
tiems ateinantį rudenį moky
tis į užsienius. Iš sakyto 
skaičiaus 302 studentu vvks 

NAŠLĖMS IR NAŠLAIČIAMS į Francijos universitetus. 46

liuksuos naujanybes iš 
Lietuvos.

RuoškimėspMote 

to mitingai).
New Jei-sey valstija per 

pereitus fiskalius metus naš
lėms paremti išleido $713,- 
183, našlaičiams-gi sušelpti 
išleido $660,000. Čia yra tik 
valstijos išleisti pinigai, o 
privatinė labdarybė neinei-

IEŠKO SEKĖJŲ TARPE 
NEGRŲ

(’hicagoj komunistai suor
ganizavo American Negro 
Labor Congress. Tas negrą i 
fleva susivienijimas šaukia! 
spalio 25 d. suvažiavimą. Ka!

į Italijos, 10 į Anglijos ir 1 
i Shv. Valstijas.

Dar prieš karą Rumunijoj 
buvo prasiplatinęs paprotys 
siusti jaunuomenę i užsie
nius. Tą labiausia darė ba- 

j j orai. Dabar Rumunijos mb 
jiiistt-riai ir visokie augšti 
valdininkai yra baigę užsie
nio universitetus.

Visiems vykstantiems stu- 
jdentanis suteikta bus-para- 
pna padoriam studento pra- 
igyvtii imui.

jdangi tarp baltąją komunis-į 
tai neturi jokio pasisekimo,’ 
tai jie pradėjo ieškoti sekė
ją tarp juodąją.

REIKALAUS “IMJUNC- 
TION’O”

Chatanooga. Tenn. — Mo
kytojas Scopes. kurs Ten- 
nessee valstijos teismo buvo 
nubaustas už mokymą mo
kykloje evoliucijos, pradėjo 
žingsnius darvti.' kad gavus 
ftAteralio teismo “iitjune- 
tion'ą” prieš tos valstijos į- 
statymą, draudžiantį moky
ti mokyklose evoliuciją. Jei 
būt gautas k,injunction,” tai 
tada tas įstatymas lieka be

MVATNAS ORLAIVIO 
LIKIMAS

Orlaivis lėkęs iš Paryžiaus 
Bmselį sutiko tokį likimą, 

kokiu ikšiol nei vienas orlai
vis nėra sutikęs.

Orlaivs lėkė su pasažie- 
KAIP SEKASI ŽYDAMS riais. Netikėtai kaž kas ėmė 
Ukrainoj keletoj vietą žy-įi

dai įsteigė ūkio kolonijas. Ir įsileido. Į ganyklą, kur 
Šiemet jau matosi tą žydą ū-įganėsi karvių būrys ir bu- 
kininkavimo vaisiai. Kolo-'lius. Taigi bulius orlaivio 
ui jos vadinamame Krivojjparpimu buvo suerzytas, kad 
Rog turi labai gerus užderė-|įis puolė nutūpusį orlaivį, 
jimus, bet Odesos distriktelPasažieriai išgąstyje lėkė 
tik trijose kolonijose geri už- (prieartimiausios tvoros. Bu- 
derėjimai. Vienoj kolonijojlliusgi orlaivį badė ir badė. 
600 žydą ūkininką reikalau-įkol jame neliko nei jokios 
ja paramos. sveikos dalelės.

Šio mėnesio rugpjūčio 16 
d., sekmadieny. Eranklin 
L nion Hali. Bostone*. įvvks 
dideliaiisias protesto mitin-

ia — visi dirba i ])jam Įvyki

DIDELIS LIETUSI 
FRANCIJ0J

E ra; ic i joj laivo užėjusį 
viesulą su lietum. V^l 

gas prieš lenką tautiniu ma-1 Eran<-ijoj sodiečiams pi*
žarną persekiojimu.' Lenki- r\'ta dideliu miustolią.Aj 
joje. Mitinge kalbės žymus ;pusvalandį imo>ndią pS 
amerikonai, lietuviai, ukrai- ryta daugiau, negu už lt6 
nieeiai ir baitgudžiai. Bos- į ranki'. Panžiuje fdį 
tono ir apylinkių lietuviabkariai tiihm laikui tlb 
būkite pasiiuoše tam svar-isustot i

UBAGŲ KARALIUS SU
AREŠTUOTAS

KAUNĄS, 17-VII. — Kaune nieko ypatingo. Mi- 
nistyris Tumėnas buvo atsistatydinęs, bet vėl savo rezigna
ciją atsiėmė.

Liaudininkai varosi prieš krikščionis, o krikščionys 

demonstruoja" savo pajėgas jaunimo kongresais.. .
Dabar lietuvius suvienyti ir tarpu savęs rietenas pa

naikinti gali tik vienas Vilniaus vadavimo klausymas, prie 
kurio visais lėliais ir einama. Tuo klausimu lietuviu tar
pe skirtingu! pažiūrą, nė priešą nėra, 
kaip broliai. į

Amerikiečiams reiktą irgi subrusti susiorganizuoti iri 
surinkti tamįtikrą sumą rezervai, kad kaip iš dangaus iš- j 
kritus Vilniaus vadavimo reikalui galėtume paduot savo j 
brolišką galingą ranką į pagelbą tiems, kurie savo krauju Hrub\. pag 
ir galvomis vaduos Lietuvai iš lenką Vilnią. Į ubagui karai iu

Atminkit, kad nežinot dienos, nė adynos.. . o tac v<ū.!sn 11 )(1-u 11 
kalas juo tolvn juo labyn ir pribręsta ir artinasi.

Lietuvoje bendrai imant dalykai neblogai atrodo,
lauką žolė ir javai užderėjo labai gerai, jau dobilus šuva

SUKĖLĖ RIAUŠES ? 
est\vood. Mass. —-d 
: Klar buvo sūrelį 
tiitingą. Mitingas b) 

sėjęs kai-. farnierio lauke. Gaujcįįį 
susimušė rišią nžatakavo klaniečnS 
iv<> arės- !ėni(- įll()S vaikvti. Buvri

inias. tai pasirodė. i<ad ąsis- įvykinta, tai pasirodei 
Ant)mokęs išmaldos prašvti de- į)(.s;1 o() sužeistą. 3 žnK 

šimtvje kalini ii- klaidžiojo' 
po visąi Europą. Tas save, 

gražius. Šienai dabar valoma ir dabar puikiausias oras ir I keliones po jjairia_s valst.v- 
pagada. Po smiltynus jau rugius pjauja — yra jau ir su- o^Ugudrejes atlik-

vežtiL . Rugiai ir kviečiai visur puikūs. Žirniai, miežiai 
ir bulvės taip’pat, linai ir avižos vietomis kiek biskį pras- 
tesnėsr bet b^pdrai imant ir-gi geri. Vienu žodžiu derlius 
puikus. Nekiiriėse vietose ruožais ledai apkirto, bet ne- 
plačiomis juostomis.

Javų kainos yra nepigios delto. kad Vokietijoj pava
sarį javus sausumos išgadino. Ūkininkams Lietuvoje šį
met aukso metai: turi ką parduot ir kainos nepigios. Dar
bininkams bežemiams ir tarnautojams blogai delto. kad ka 
pirkti viskas nepigu, o uždarbių mažai yra.

Šiomis dienomis buvo pas manę atvažiavęs Bostonie- 
tis A. Zaleckis, kurs per Varšuvą ir per Vilnią buvo grį
žęs į savo tėvynę Dzūkijoje.
je didžiuma moterų ant gatvių basos, visi apskurę ir labai į 
blogas esąs įspūdis. Vilniuje irgi tas pats. Tėviškėje Dzū- į 
kijoje (po lenkais) esą dideliausias vargas. Už menkiau-' 
si niekniekį reikia mokėt pabaudas, o ūkininkas į savaitę v;Pfa karimi i 
gaunąs po keletą protokolą. Policijos esą begalės. Kur j.-nku vidurini 
prie rusą buvęs vienas uredninkas tai prie lenką esą nūn uižio.' mokvkhi akieji 
30 ild'50 policistą. Vietiniai — ir lietuviai ir lenkai juos ’ kiniai ąah*istnvaiiti. 
vadiną “poznaučyki konogrady.” į

Sako kaip per Latviją atvažiavęs i Lietuvą, tai čia ra
dęs. kad visai kitas Dievas gvvenąs. Sakė, kad jeigu jo, 
tėviškė būtą po Lietuva, tai į Ameriką negrįžtu — bet po i 
lenkais tegul gyvena velnias, ne žmogus. Jis tuojau^ grįž
ta į Bostoną.

Bendrai imant Lietuvoje jaunimas labai nerimsta, 
gyvu gvoltu nori Vilmą eit vaduot — dar juos seniai trauk 
davo.. . kol bus tinkamas laikas.. .

igesti i r reikėjo leistis žemyn. kaip kur biskį lietus apgadino, bet didžiumoje suvežė i
DARBININKAI PRIE! 

KOMUNISTUS į* 
iiiemzoi komunistai 

" jo surengti Ashland
to].įU[)ie mitingą), kur

UŽDARĖ DIRBTUVĘ tąsi iškoneveikti hfšinii^
Metbuen. Mass. — Mel-* International 

hmm Cottoii Mills pąskęlbė. mem AVo'rk(;r< uniją, j 
kad ]K*rtraukia darbus iki .ąūditonumo savinihfceZ^ 
Labor Day. 200 darbininką) Strytkaimi darbininkųtfl 

komunistairs neda

Kyniečių atsišaukimas 
j pasaulio darbininkus

Žinios iš Lietuv

NEĖMĖ ATLYGINIMO
New York. — C i vii Lib- 

erties Union, kuri organiza
vo mokytojo Scopes'o gyni
mą bezdžioninėj byloj, pasiū
lė adv. Darrovui atlvginimą. 
Bet Darrov* atsisakė už j 
Scopes'o gynimai atlvginimą 
imti.

LAIMĖJO PAGERINIMĄ
Paterson. N. J. — Šilko 

audėjai, skaičiuje 300. buvo 
išėję streikai! reikalaudami 
algą pakėlimo. Nors kom
panija nesutiko pakelti tiek, 
kiek darbininkai reikalavo, 
bet pakėlė daug maž pusę to. 
ko darbininkai reikalavo.Tai 
darbininkai sutiko grįžti 
darban. Buvo sustreikavę ir 
loomfiseriai. Jie gaudavo 
po $45 savaitėje, pareikala
vo po $50. Jiems kompani
ja nesutinka tiek mokėti ir 

.jų streikas tęsiasi. Loom- 
, fixerią yra 22.

Jis paikojo, kad-Varšuvo-ĮkokIA TAUTA, TOKIA IP. kaimynais gert su kai-J^j 
JOS DORA ia:.- m-t šin’in<r.' ir <Irau

Gudą ’aikrašti.- “l-kra" pra- Ihiguamas pasikalbėjimą d 
; >u_ ’o I.it't’.’.vo.' \-yri;risyb"ei ir’.- 
■y;i. -;ž iiii<-'ąpriėmi
pra- Važiuo<lamas j>*r IJętuV 

aun*'-2'avę- gero spūd!ŽM>»Ą§ 
ir matomas judėjimas, 
akinimas gyveniniu. 
*riau apddarę. f»o karo 
ai atsi.'tatydina.‘,*są kas-jį 

ir nasimokv

•B.KYNIEČIŲ ATSIŠAUKIMAS į qs pagimdęs naują pasauli- 
. , aii kirą Pacifike.

Amerikos Darbo Eedera- * n
■ i . r, “Tašau ro žmones, nesi-ciios prezidentas Green gavo;. .. , .

! t- ... - duokite suvilioti saujaleikvineciu nacionalistu atsi-i . , „
šaukimą. Tame atsišaukime^.U0 o žemėse. K\-
sakoma.' kad' jei svetimos im- n‘w n amtatvnai. ku- 
peri a lįst mes valstvbes nesi- .. “ .
t ] »».- • • • -i įprie svetimtaučius. Kvailinus kistis i K vilnos reika-d ... . , , ,
Jns ir grobti' joį žemiu, tai t!‘a delto' kati pajuto
turės sekti kitas, pasaulinis'sk™’da.s ,r gnybęs ku- 
karas Pacifike. d,ar? da™

Atsišaukime reiškiama V™*” a °-|aL J'Įa -ial! 
. . • - . i x u nebegali ilgiau nesti ir kęstiprotestas prieš tas valstvbes. . . ” . . , *

f . ir _• - v ’ ,tas skriaudas ir neteisvbes.kurios grobia K vn iios-žemes, i .. ... .
• . ' • - ' u- I Kvaila atsišaukia i ins.miestus, steigia savo valdžias .... • 4 ■'

i • • v _• ąikeaamasi teisingumo, nesir elgiasi svetimom zemeie.1-. ... . v. . , . . .
! • • i • rr - v- • .U tikrai žino, kad iei grvmkaip savininkai. Kvnieciai L , . , A . . ._-j • ..Ar , , taktai butu žinomi, tai uispareiškia: Mes turime tu-' . . •’i * neleistumete savo valdžiomsreti savo namu raktus. i . . .. ■ . Y

r> , . -u . . , inei viena diena tęsti savoBe kitko atsišaukime sako-d. . • , • 2
Įziannils darbus musą zeme- 

. i 4. u- r*.- 'ie- pridėsite savo baisa Svetimu valstvbiu politi- . . r ». - a ■■ ; ■ • priemusą ir bendrai stosime juo aparato panaikinimas - - / . ., , . , n z teisvbę. kuri mums nespadarvs gala tam barbans- A i f • ... nepngąlmvbe, o iiims toskam ir nežmoniškam papro-, - n . • .* . ; v .v- • . , ■ - - ■ nieku nekenks. A t pene, taseini, kad svetimi kareiviai ir ._____ □_______ b______ ’ _ .
svetimi policistai šaudo mū
sų žmones mūsų miestą gat: 
vėse.

“Kai svetimąją sauvalia
vimas

Fordas nupirko
valdžios laivus.

200 LAIVŲ UĖ $1,706,000
Pagalios Henry Ford, gar

susis automobilių pramoni
ninkas, nupirko Amerikos 
valdžios laivus, kurie nuo 
karo laikų plūduriojo nieko 
neveikdami Hudsono upės į- 
lankoje.

Fordas nupirko 200 laivų 
... .ir užmokėjo už juo# $1.706,- 

. mus ir parduoti juos savo da abiem pusėm. Tada pasi jtikpaakys kvnieriusstengtis'000.
darbininkams. Korporacija baigs didžiąją valstybių kon- atsikratyti nuo imperialistų Į Laivai buvo parduodami 
skelbia, kad jau 3,400 darbi- kurencija dėl intakos Kyni- tokiais būdais, apie kuriuos iš varžytiilių ir Henry Ford 
ninku užsipirko namus. Jų, joj. Jei-gi ta konkurencija Jneiakyliausi žmonės nenu- daugiausia įsiūlė. _
vertė vra $13,000,000. ir varžytinės nesibaigs, tai mano. Henry Ford didžhurią tų

DARBININKAI PIRKOSI 
NAMŲ Už $13,000,000

ijunis reikš daugiau ekonomi
nės gerovės, daugiau ūžti kr i- 

‘ rtinu. kad pasaulinei taikai 
negrės pavojus. ”

Galop atsišaukime sako 
mūsu žemoje pasi- ma, kad vistiek visą kyiie- 

’baigs. tai tada prasidės tik- čią imperialistai neišžudvs,- 1 X -- ------------------------- V«1 pianiuvn vin |V*U H i UAT1 A Utį I irKlZtUU V

Bethlehem Steel korpora-(ras bendravimaa tarp Kvni ikadir tęstųsi tos žudynės, ku
rija sumanė statydinti na- jos ir kitą valstybių su nau- riosnešinai prasidėjo. Tas 
------- _ J  _   J— . I. f ..  •  _ J   2 k • 1 4 , • V* J

mino
Tuo įvy- 
Ū.ilniaiis

Pasikalbėjimas Latviu Už
sieniu Reikalu Ministerio p

(Maierovics su korespondentais. DOTNAVOS-ABI
I- 4 1 T , IŠKILMĖSi Arsenai į Kauną atvyko Lat- 

jvių Ež>. Reik. Minisfe.ris p.
Į Maierovė s. Beviešėdamas jis 
(priėmė laikraš<'iu kort-sjMjnden- 
|tus ir 'Uj>ažin<iino apie savo 
į keliom;. Čia patiekiame pa- 
'rrindin“' to pasikalbėjimo inin- 

Itis. Jo kelionė' 
trejopa.'; rūpint i

Liepo.' mėn. 1 d,Žemės 
Akademijos didžioje salėje

•kilmingas JJj laidos ft 
r!'«ntą išleistuvių posėdis. 
]ė buvo pilna sveėiij. 
rusiu tarpe buvo žemės.' 
Min. K įlipa virius. Žemės

laivą ardvs ir mpdžiagąi var 
tos savo pramonėje.
buvo kilęs klausimas ar gali
ma Fordui parduoti laivus ,niini>teri> 
ardymui* Bet galop ginčas 
buvo išrištas taip kad pirkė
jas gali laivams darvti tą. ką 
jis nori.

Geresniuosius laivus For-

įmonėmis <1<*1 sant
I baltijo valstylM'mis ir pasitarti ;

Tai'daigas iškelti Tapti 
rudens serijoje. B< 

atsakė į
klausimu.'. Del lietuvių-latviui 
santykių jis turįs juisakyti, kad • 
jie nuolatos gerėja, darosi šir
dingesni.

ik.'la> esą.-
rei- Akmk-mijob rektorius

įkeisti nuo-’ni.'. Žemės Tkio Tec
.'U Pa-;direktorius p. Kukuiža iy 

ii> kitų.
kuris ža-1 ... .,. . I l.'kilmiil^am pisėdž
SapmgO'! . , . ,. • • • ■x •’ rim<t;i> gai im-.'piiminml
° 1 Kruj»aviėiu.'. I^o^lžint ]
’’,,,,<'ktnąninki.v1> p. Ituliufr
. * . . ‘.Įlll laid. abiturientę 32. 

i)Buvo pjuyi 
kąllių, kurių'.7}'
Krupavičiaus. v iSudarvti trijų valstvhių są- . L; . ., , , _• ... . t... ..’ ats. !>uzaasko fr

das vartos gabenimui savoĮinngą ne^ą reikalo skubėti, tik 
automobilių .per jūres į viso-Latvija rūpinantis su savo kak 
pasaulio pakraščius. ! ..........................................

Sekantis prieš Fordą di-|tartis, aes jo? nešančios 
džiausiąs pasiūlymas už lai- pasauliui. t
vus buvo $1,370,000. I Latvijos santykiai- ri visais

imvnais snAarvti arlatnyžo

jvo kbneeri»<

aplankė visus 'X 
dvafd blukus, ffl 

/pietūs.
i danjr k
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JAU PARDUOTAS •
Didžiausios Lietuvoje kny 

gų leidimo bendrovės “Švy- 
turis ’ ’ generalis įgaliotinis 
Amerikai J. Strazdas, buvo 
atidaręs “Švyturio” knygy
nų Čikagoje, prie 33-ir Hal- 
sted St. Tą knygynų vedė 
pats J. "Strazdas, bet Chica- 
gos spaudos pranešimu tą 
knygyną nupirkęs J. Kūlys.

J. Strazdas šiomis dieno
mis apleidžia Lietuvą, o kar
tu su juo važiuoja senas chi- 
icagietis ir stambus biznie
rius A. Olšauskas galutinam 
apsigyvenimui Lietuvoje. Į

p TAIKOS PRIEŠAI
Karo pasekmių nuvargintas pasaulis vis dar tebeieško taikos ke- j y 

lių, Nubodo Europai nuolatinis karo pavojus, tad norima jo vengti. Ta- y 
.sai taikos noras gimdo įvairias sutartis, sąjungas ir pagaliau garsųjį j1 
saugumo paktą. j

Saugumo pakto autoriai; Prancūzija ir Didžioji Britanija deda Į
■ tisas pastangas, kad tik Vokietiją privertus jį priimti.

Mat, karo laimėtojams rūpi izoliuoti Vokietiją nuo Rusijos ir
- tuo būdu paadryti ją mažiau pavojingesne,

Vokiečiai tą permato, bet norėdami sutvarkyti savo santykius su „ 
ĄVakarų kaimynais mielai eina dėti savo parašo ant tos garantijų su- i‘

- tarties, šiandien jau manoma, kad Vokietija įstos ir į Tautu Sąjun
gų. Vokietija nori užimti dvylipę politiką: koketuoti su Santarvės 
valstybėmis ir nenutraukti ryšiu su Rusija. Anglija spaudžia Vo
kietiją atsisakyti Rusijos prietelystės, o Rusija protestuoja tam. Žo-

• džiu, pasidaro politinė košė, iš kurios vis tik sunku susilaukti to, ką
- mes pavadintume taika, arba normaliu gyvenimu.

Prancūzijai ir Anglijai vis dar atrodo, kad didžiausiu taikos prie. 
" šininku yra vokiečiai, todėl į juos kreipiama daugiausia domės. Gal 
''dalinai ir'taip, bet faktinai atrodo, kad visų pokarinių gyvenyno ne-

** nonnalumų kaltininkais yra daugiau patys karo laimėtojai. Ekyio-

“DZIMDZI-DRIMDZI”
ARTISTAS V. DINEIKAĮ 

įviesi Chicagoje pas vaišiu-! 
|gus ehicagiečius. Jis ra.šo. 
į kad dvi savaiti kai maudosi . 
!tes Fox Lake ir kaitinasi 
'saulutės spinduliais. Šako
jai Įdegęs kai indionas, nebe- . 
.pažintume. Be atostogųma- j 
loiiumų. turi daug nemato- * 
mimų, tai anglų kalbos mo-! 
kinimasis. Bet tikisi tuos" 
-tiemakmuinus nugalėti ir ru- 
i'deny tikru anglišku akcentu 
kalbėti.

LIETUVOS ŠAULIAI Į 
VILNIŲ!

Čioąai upes patekame ir Lie
tuvos šaulių Sąjungos eent-. 
ro biūran. Radonpvyriausj 
vadų — kapitoną Klimaitį. 
Su juo turėjome ij'gų. pašne
ką. Šauliai auga skaičiuje, 
organizacija, stiprėja, gink
luojasi ir rengiasi prie Vil
niaus atvadavimo. Yra šau
lių ir Vilnijoje — gana dangų 
jie dirba sykiu su baltgu- 
džiais ir ukrainais. Kurių 
dienų šauliai atvers mūsų is
torijoje naujų lapų ir nuste
bins pasaulį, kaip su Klai
pėda padarė. Tam yra rim
tų davinių ir laukiama tam 
tikro, tikrai būsimo momen
to, Apie tai gerai žino len
kai. kitos aplinkinės valsty
bės ir Tautų Sąjunga.

Šituos davinius gavau ne 
iŠ vieno kap. Klimaičio (jis. 
drausmės delei, labai šykštus 
ant žodžių.) Daugiausia aš 
tą dažinojau iš kitų labai 
rimtų šaltinių, apie kuriuos 
aš čia nematau reikalo nė ga
limybės kalbėti.”

Čia minimiems šauliams 
dail. Žmuidzinavičius, kaipo 

į jų atstovas rinko aukas-Ame
rikoje. Kaip matome su
linktos aukos eina Vilniaus

PAŽANGIŲJŲ BENDRAS 
FRONTAS NEĮVYKS

Mūsų spėliojimai pasitvir 
tina. Socialistų, tautininkų 
ir sandariečių bendras froip 
tas nekruta iš vietos. Vįsip 
ti) srovių spaudoje pasipylė 
karšti debatai tuo klausymu.

Vieni kitiems nenori užsi
leisti, nes visi nori vadovau
ti.
kus
Tai 
ti!

Ii p^ūęūbBjiino sa p. G. 
’ y'^tevieiu ,

Lrepos^lid. sugrįžo iš Lietu
vos p. G. Irševičius, kuris buvo 
sietas nuo Foundation Co. 
prie tos kompanijos komisijos,

Tai dar ne visa. Netru- 
sulauksime ir peštynių! 
štai kaip mokama dirb-

BUV. LIETUVOS ARMIJOS 
VADAS MIRŽ

Generolas leitenantas Juo
zas Stanaitis, buvęs Lietu
vos Armij os vadas, sulaukęs 
159 metų'mirė. Velionis pa
laidotas Slabadą kapinėse. 
Šakių apskr. Laidotuvėse 
dalvvavo visa karo vadovv- 
bė.

Stanaičiui mirus. Lietu
vos kariuomenė neteko su
manaus karininko, mokėju
sio dirbti ir Tėvynę mylėti.

‘‘Foundation Kompanijų 
1 minėta paskola užinteresavo 

iš Lietuvos atvykęs pralotas 
Olšauskas ir New Yorke Lie
tuvos konsulas Dr. J. Biels
kis, kurie pirmieji kreipėsi j 
šią. kompaniją klausti pasko
los.”

Tai-gi išeina, kad tos pa
skolos gavimas ne dr. Vini- 
ko nuopelnas, bet kitų žmo
nių, kurie nesireklamavo, 
bet dirbo.

Melagystė labai bloga ypa
tybė. bet ir tuščias pasigyri
mas lygus melagystei.

ūninio smukimo priežstis paeina iš karo pasekmių. Būtų neperdėta 
pasakius, kad tų neramumų šaltiniu yra pati Prancūzija, kuri visą 
pokarinį laiką siekė Europos hegemonijos, ir Rusija, kuri užraugė 
visam pasauliui komunizmo bakterijų.

Dėka pačiai Prancūzijai ant Europos kūno užaugo baisus skau
dulis, nuolat gresiąs užkrėsti Asą Europos organizmą baisia karo 
Uga.

e z’- To- žinoma, Prancūzija nenori matyti, nes tuo skauduliu yra 
4 jos jaunesnioji duktė Lenkija. Jei žvelgsime į Lenkijos sienas, tai 
J" , - -| ^pamatysime, kad jos labai navatmos. IšsisaKojusios rankovės, kori- 
Į 'Adoriais vadinamos, atrodo lyg ir skorpiono ištysusiomis kojomis, sie

kiančiomis naujo, dar didesnio grobio. Ir ištikrųjų "prošepanai 
dar blaškosi ir ieško vis naujų ir naujų aneksijų.

Kiekvienam, kad ir mažai 'politikoje tenusimanančiam, žmogui, 
’ ■ metasi akysna tas Lenkijos nenormalumas.

Karinės pergalės diktatoriai, pasinaudodami nugalėtojų teisėmis, 
Užsiaugino ant savo kūno naują karo skorpijoną — Lenkiją, kuri ta
po lyg ir tuo centru, kur susitelkė visos neužgydomos karo pergalės 
žaizdos, būtent teritorijų aneksijos. Jokiu būdu negalima tikėti tam. 
kad rastus nors vienas diplomatas, kurs tikėtų tokios padėties pasto
vumu. Kalbant apie taiką ir pamirštant Lenkiją, tos kalbos nieko ge- 

" ro neatneš. Ankščiau ar vėliau turės kilti Lenkijos sienų peržiūrė
jimo klausymas, nes kitaip nei per nago juodimą nepriartėtvfme prie 
geidžiamos taikos.

Ir pati Lenkija nelabai tiki savo padėčiai. Lenkų spauda pilna 
.sapaliojimų dėl kivirčų su vokiečiais. Lenkijos ginklavimąsi ir nau
jų karo dirbtuvių statymas ir paskolų ieškojimas militarijmo stipri
nimui, tikriausi nenormalės padėties liudininkai. Dar-gi turime pri
siminti ir kitus Lenkijos skriaudžiamus kaimynus: lietuvius, ukrai
niečius, baltgudžius ir rusus. Juk ir šie nepamirš savo nuoskaudų. 
Žtsd, •čia ir susibėga visų nelabumų siūlai. Santarve kreipdama daag 
domės į Vokietiją, nenori matyti tikrojo taikos priešininko Lenkijos. 
••Darant žingsnius prie taikos, reikia eiti ten, kur tos taikos mažiausia. 
®et Santarvė nenori rodyti gerų norų taikos įvykdymui. Tuo metu. 
kada kalbama apie taiką, pati Santarvė rodo savo netaikomo. Pran- 
iėūaija aštriai pešasi su mOrokiečiais. o Anglija stropiai ginkluojasi. 
Pruicūzai gabena tankus ir naujas divizijas Morokon prieš laisvės ko-

susidedančios įš Mr. Feifer ir 
'Mr. Kinsey patirinėjimui gali- 
inybių teikti Lietuvai'paskolos.

Gi liepos 27 d., “Garse.” Re
dakcijos įprašytas, atlankiau 
■Foundation Co. ofisų (120 
Liberty St., New York) kur su
sipažinau su p. IršėVičiu.

P. Irševičius yra gimę^ Lie
tuvoje. bet augęs Rusijoj. Nors 
pasikalbėjimas buvo anglų kal
boj, kurių p. Irševičius gerai 
vartoja, vienok pasirodė mo
kąs ir lietuvių kalbų, kurios de- 
liai, turbūt, ir buvo skirtas 
prie sakytos komisijos.

Svetingumas Lietuvoj

Pirmiausia p. Irševičius iš
reiškė savo džiaugsmų deliai 
patirto svetingumo Lietuvoje: 
jis visur buvo maloniai sutik
tas ir vaišintas, kaip vyriausy
bės taip ir paprastų piliečių 
tarpe. Kur tik Jankūs, visur 
pastebėjęs sparčių pažangų, 
darbingumų, dideli patriotizmą 
ir optimistingų ūpų. Vyriau
siu žmonių sentimentu ir val
džios rūpesniu esąs — tai Vil
niaus vadavimas. P. Irševičius 
taipgi pilnai Įsitikinęs, kad 
Vilnius turės grįžti Lietuvai 
ilgai netrukus.

Opera

Buvęs 3 sykius Lietuvos ope
roj ir turįs pripažinti, kad Lie
tuvos opera ne žemiau stovi už 
kita.- Europos valstybių operas. 
Lietuvos opera Turėdama Kip
rą Petrauskų gali didžiuotis ir 
lenktyniuoti su kitų valstybių 
operoms. Žymių vietų Lietu-

■^.

<5.

MONTELLIEČIAMS 
PAVOJUS

Kun. Benediktas Verbic
kas rašo iš Grand Rapids. 
kad visi Grand Rapids’o lie
tuviai žada tapti L. D. K. S. 
nariais. Grand Rapids žada 
supliekti visas kolonijas nr 
rių skaičiumi. Jeigu taip \- 
vyktn. tai montelliečių aure
olė užgestų. Su kun, Verbic
ku juokų nėra, nes jis gali 
t;: padaryti. Jeigu ir dau
giau tokių nuoširdžiu ir uo
lią mūsų sąjungos rėmėjų 
rastųsi, tai mūsų sąjunga iš
augtu Į milžiną ir bolševikų 
suki aidinti] jų eiles retėtu. 
Valio Grand Rapids!

PASIGYRIMAI
“Vienybė” pranešdama a- 

pie paskolą, sieksninėmis 
:ir k itin įgrobtų kraštų va- raidėmis pažymi, kad toji 

Šauliai — garbiu- paskola sukelta ačiū Dr. Vi- 
i sūnūs — pa- niko pasidarbavimu. Šiame
jsirįžę už tėvynę galvas gųl- .numery telpąs pasikalbėji- 
įdyti. Mes turim džiaugtis.'mas su “Foundation Co.”

T . . . . .davimui
A. H-Sjs Lietuv,^- rautum.-|eiausi Lieiuvos 
t redaktorius J. Sirvydas!; • '

uvbėje” rašo: i

• ‘Trimito’ redakc.. nors ikad mūsų aukos kilniems'atstovu. 
:es redaktoriaus mieste'tikslams sunaudotos. Nau-.Į ginčija.

nebuvo, bet jo padėjėjas la-pieniečiai skelbiasi pritariamo:

v

tuos tvirtinimus už-
P. Hiršovičius sa-

! KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES
\ DIEVOTUMAS. SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS
\ SKIETU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE

Laisvai išvertė____________________________-______________ - ■  ____________________ — ------------------- Dzūkas Musteikėtis J. M.

(Tęsinys)

Tų i geli vcl išnaujo pradėsi kekią

Antanas. Papasakosiu ir-istoriją. Turiu 
pasakyti, kad kiekvienas miestas, kaimas ir 
Įrickvier.a- nama> turi savo istoriją. O, mano 
amžiuj dane: atsitiko Įvairių istorijų ir kiekvie
na iš jįj. yra jiamokinanti. taip sakant, naudin
ga.. Dabar pakamšyk, ką sako išmintis apie tai. 
k!p mLingiusia surinkti turtus ir užsitarnauti 
-au gerą vardą. Vi>ų pirma, atmink, kad netei
singai surinkti turtai anksčiau ar vėliau žūna. 
Xoci praturtėti nn>istatyk taip.' kad viskas pas 
’a-Vc būti] knoteisingiausia. kad kitą nenuskaus
tai nei puse cento. "Šveitimą nauda namuose, 
kaip žarija šiauduose" — sako ]>riežodis. Antra, 
ką lengvai uždirbsi, tai lengvai išleisi, ką uždirb
si savo prakaitu, tai iš to tu turėsi didelę naudą. 
Tračia, neužmiršk Dievą : savo turtų dali, kiek
vieną metą paaukok Dievui, nors to Jis nerei
kalauja. nes ką mes turime viskas yra Jo. bet 
mes norėdami Jam išreikšti savo dėkingumą pri
valomo šdpti jiavargelius ir atlikti visus savo 
nrivalumus kuoteisingiauskii. Penktas, nesidi- 
'■žinoti <avo turtais. Kas tavo turtai prieš kitų 
turtus, ir kas turtai viso pasaulio prieš vieną

nau.' ką pats savo akimis mačiau ir girdėjau to 
: kifas negalėjo žinoti. Jaunystėje ponas buvo la- 
;bai puikus. Mūsų kaimas turėjo didelį ežerą, 
i bet ponas savo galia atėmė nuo mūsų. Bet Die- 
Į vas davė, kad senatvėj pasitaikė ir buvo toks ge- 
1 ras žmogus, kad tokio kito sunku buvo kur ras
ti. Kaip pirmiau žmonės jo bijojo ir neapkentė, 
taip paskui žmonės pamylėjo kaip tikrą savo tė- 

ivą. Atsitikimas buvo toks. Žmonės pas poną arė. 
akėjo, šieną vežė, javus, mėšlą, malkas, kiek 
kurio arklys pajėgė, tiek tas dirbo. Vieną kar
tą pasiuntė savo tanią i kaimus, kad atliktų 
žmonės baudžiavą, nes reikėjo išvežti mėšlą. 
Atėjęs tarnas sako:

"Ponas išvažiuoja i šiltus kraštus gydytis 
ir nori kad prieš jo išvažiavimą visą mėšlą iš
vežtų į laukus. Kas dabar važiuos atlikti bau
džiavą. tai už kiekvieną vežimą mėšlo siaus po 
stiklelį degtinės!”

Važiuoti kiekvienam reikėjo dej to. kad po
no Įsakymas ne juokai, o dar po stiklelį degti
nės. tai jau kiekvienas su noru! Suvažiavę žmo
nės pradėjo vežti mėšlą, dirbo iš visų jėgai nuo 
saulės užtekėjimo iki nusileidimo, kad tik dau
giau vežimui išvežti ir daugiau degtinės gavus. 
Pabaigus mėšlą vežti, ponas suskaitė vežimus ir

Mikas. Kaip tai atsitiko, kad tas ponas bu
vo toks biaurus. o paskui pasidarė labai geras?

Antanas. Vis Dievo valia mano mielas sū
neli. Gabi gale jau jis pats gal ir nebuvo toks 

:blogas. bet ūkvedis buvo nenaudėlis. Kada jis 
apako ir gyveno pas poną, ant karšybų. tada 
žmouėnra lengviau pasidarė-.

Mikas. Tai gal kitas ūkvedis geresnio buvo ?
Antanas. Pats Dieve.- privertė pasitaisy

ti. Mūsų ponas. b(--galo turtingas buvo, ir vai
ku jam Dievas nepasigailėjo, liet kaip tai visi 
neaugo. Būdavo užgims vaikais, sveikas., gra
žus. bet kaip tik pragvvims ligi 5 metu ima stai
ga. ir numiršta. Pas juos 1 <> vaiki] mirė ir visi 
5 meti] amžiam. Krak v<diopė ponia yiriverkė. 
kiek išdalino pinigų navargėliams. kiok atidavė 
bažnyčiai. — niekas nogcibėy..

Pasimirė 10-tas vaikas ir paskui per 5 metus 
vaikų neturėjn. Nuvažiuoja būdavo ant kapui, 
liepia atidaryti skiepą, paverkia, paverkia, kol 
nusilpsta.. . Nemielas buvo jiems nei dvaras, nei 
joki turtai. Vieną kartą ateina i dvarąi senas 
pavargėlis, žilas, visai senutėlis. Ponia duoda
ma sidabrinį pinigėlį sako: “Melskis, seneli, kad 
Dievas mūs pasigailėtu.” Senis atsakė: “Pasi
gailės. Jis gailestingas, tik jūs būkit gailestin
gi ir neskauskite žmonių. Važiuokit jūs i bažny-

.Mėtojus, o Anglijos parlamentas skiria naujų karo laivų statymui 
milionų. Į visa tai pasižiūrėjus, labai keistai atrodo, kad kal

bina viena, o daroma kita. Kaip ilgai tęsis tokios avantiūros pats 
Dievulis težino. Kol pasaulio galiūnai neparodys tikrojo taikos noro 
ir.nenorės matyti tikrųjų ramybės priešų, tol kalbos apie taiką liks 

Ibomis, o visokie raštiški pasižadėjimai popėriniu špargalu. 
kai diena, kad didesniais taikos priešais yra lenkai, nei vo- 

#iai, todėl aniems ponams ir reikėtų skvernus apkarpyti ir tru 
J jų “šliachetską honorą” pažaboti. Kitu didžiausiu taikos prie- 

yra Sovietija. Bet juk tai nieko nuostabaus. Sovietijos uzur- 
ms karo skendinių vaizdai teikia pasigerėjimo. Iš Sovietijos 

tegalima laukti naujų revoliucinių kurstymų ir pilietinių sker.

vietų razbainikams tik ir rūpi, kad viską griauti ir žudyti, 
tų komunizmo epidemiją reiktų kreipti visos žmonijos pajėgas.

įįįTitiprinti pačių sudarytas karo apystovas, kada jų pakanka iš 
Saotoal.ų barbarų bolševikų?

u" -.t

Dangaus žvaigždę? Tas-pat kaip viena smėlio 
dalelė, prieš didelius smėlio kalnus! Kuo gi čia 
didžiuotis ? Dabar jeigu tu nori surinkti turtus 
teisingai, tai kad geriau tau būtų suprantama, 
aš tau papasakosiu istoriją. Velionis tavo tėvas 
gal nekartą.tau papasakojo apie velioni mūsų 
poną ?

čia atlikit išpažintį ir kada bus laikomos mišios, 
tai jūs per ištisas mišias turit klūpoti.” Ponia 
išklausius padavė seniui kitą pinigėlį, o pati nu
bėgo pas poną. Senis tuo kartu pranyko. Ką 
jie ten kalbėjosi nežinome, tiktai ant rytojaus 
po'nas liepė pakinkyti arklius ir abu išvažiavo. 
Maldos ar pinigai, ar Dievo malonė, tiktai.už 
metu didelis džiaugsmas mūsų ponams: daVe 
jiems Dievas dukterį, kurią pakrikštijo Ona. Po 
krikštynų ponas susišaukė visus savo tarnus ir 
sako: “Žiūrėkit, kad mano dvare nuo šios die
nos žitionės nebūtų plakami bei kankinami. Kas 
iš jūs drįštų užgauti kurį iš darbininkų, — ne
teksi! vietos! Kam atsitiko nelaimė, koks nuos
tolis reiki! atlyginti: keno puolė arklys, ar jau
tis dirbant dvaro lauką, tegul ima iš mano, gal
vą už galvą. Kaimo ganyklas grąžinti atgal:

(Bus daugiau)

pasirodo, kad nckurie suspėjo net po 12 vežimų 
išvežti per dieną.

Na gerai. Ponas Įsakė degtinės niekam ne
duoti. Sušaukęs vyrus sako: “Matot vyručiai! 
Ligi šiol jūs vežėt man vos po 4 vežimus i dieną 
h‘ aš jums skaičiau dieną. Matyt jūs mane ap
gaudinėjo! ! Jeigu šiandien jūs galėjote išvežti 
po 12 vežimų, tai reiškia jūs ir kiekvieną dieną 
tiek galit dirbti. Užtat nuo šios dienos aš jums 
skaitysiu darbo diena ne daugiau, ne mažiau, 
kaip 12 vežimui! Taip buvo paskui ir rugpjūtės 
laike. Kada, būdavo, vakare statydavo rugius Į 
.gubas, ateina prižiūrėtojai ir matuoja pėdus. 
Jeigu rasdavo kiek plonesni negu reikia, tai su
rišdavo du Į vieną. O jeigu trukdavo 2-j'tj. arba 
3 pėdų i kapą, tai darbininkui neskaitydavo die
nos. Pasiskųsti neKuvo kam, bijojo; dėlto ken
tėjo.

Mikas. Pasakojo apie poną ir ponią, kad 
buvo žmonės labai geri ir gailestingi.

Antanas. Gal pasakojo ir apie panaitę
Oną ?

Mikas. Apie ją irgi pasakojo, kad ji buvo 
labai gera ir dievota.'

Antanas. Nelabai seniai, bet dar tavęs pa 
s'auly nebuvo, kuomet atsitiko tai, ką noriu tau 
papasakoti. -Apie velionį poną ir jo dukterį bu

vo daug visokių kalbų. Bet ką as apie juos ži-
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riša I4>KSZ vilkinė kuo* ■* idėjos 19,1925ijū'taĮSt 
pa1 deda rišu? pastangas, kad: ko- ti Nashuoj, N. H. Tėn ‘Š

Irševičių ir dariusi įspūdžio 
kaipo geriausia daininnkė Eu
ropoj.

Politinės partijos

Nors Lietuvoj esą ^nemažai 
politinių partijų, bet jų mažiau 
negu Vokietijoj arba kurioj ki
toj Europos respublikoj. Ka
dangi misijos uždaviniu buvę 
ekonominiai reikalai, tai į po- 
litinių partijų veikimų daug 
nesigilinę; jiems užtekę to fak
to, kad valdančiose partijose 
partijose pastebėję tvirtą, vals
tybinį nusistatyn^ ir didelį 
patriotizmą. Tad, jiems buvę- 
jauku vesti savo misiją ir 
Jonu turėti reikalą, su šalį 
linčiais žmonėmis.

ma- 
my-

PROTOKOLAS

Ifeįl'MMĮftiRFyĮĮĮjl sĮ.
sunokėjųrieiųą už visus metus, 5š 
kalno duoti dovaną knygų už $1 
vertės.

26) Redakcinis personąlasTieka 
kai buvęs.

27) Vyriausias redaktorius už
sideda $500 kaucijos. Redakto-

(Tęsinys)

IV sesija (
Po-pietų posėdžiai-tęsiami.-Sek

retoriatas paskaito gautus sveiki-, 
nimus: Lietuvos Respublikos Pą-'rius įspėjamas, kad nębūtų talpi- 
siuntinio p. K Bizausko ir 71 kuo
pos.

Sveikinimai sutinkami griaus
mingais plojimais.

Tęsiama: Organizacijos reika
lai?

Tvarka k finansai

kadKomisija pripažinusi, 
Lietuva yra geriausiai sutvar
kyta ir kad jos finansinė padė
tis yra geriausia už visų kitų 
valstybių Europoje. Komisija 
tai žino, nes ji studijavo Euro
pos valstybių finansinę padėtį 
ir paskolos teikimo galimybes. 
Dabar Foundation Kompanija 
nei kiek neabejodama tinkanti 
duoti Lietuvai paskolos, kurios 
reikale Kompanija ir Lietuvos 
vyriausybė jau priėjo prie 
bendros sutarties, kurios smul
kmenos paaiškėsiančios iš Lie
tuvos valdžios pranešimų kiek 
vėliau—sakė p. Irševičius. Ko
misija pasilikusi Lietuvoje 
nuodugniam išstudijavimui 
valdžios projektų tiesimui gel’ž- 
kelių, statymui tiltų, kanaliza
cijos ir tt. Reiškia Komisija 
patikrins suprojektuotus kon
strukcijai planus, kurių įvyki- 
nimui imama paskola.

Kas padarė pradžią?

Užklausus p. Irševičiauš, kas 
. padarė pradžią minėtos pasko- 
los reikale, gauta sekamas pa
aiškinimas :

Svarstyta ir nutarta:

13) Raginti kuopas platinti Uo
sio rašinius.

14) Stengtis sutraukti ir pada
ryti sąjungos nariais visas kope- 
ratyves sąjungas ir organizacijas 
su nario mokesniu $5.00 metams.

15) Daryti trijų mėnesių naujų 
narių prirašymo vajų ir daugiau 
pasidarbavusiam . Centras skiria 
dovaną.

Kun. Kemėšio siūlymai

16) gyvai išdebatuoti. Rezoliu
cijų komisija pateikia tam tikrą 
rezoliuciją: LDKS. seimas nuo
dugniai apsvarstęs pirmojo sąjun
gos organizatoriaus kun. F. Kemė
šio siūlymus ir patarimus, ir ma
tyliais jų neabejotiną naudą or
ganizacijai, nutarė juos imti do
mėn ir sulig galimybių vykdyti gy
venimam Centro Valdybai užde
dama pareiga siūlymus pravesti 
gyvenimam

Rezoliucija vienbalsiai seimo 
priimama.

’ 17) Kad išauklėjus tinkamus 
koperatorius prašyti R. K. Fede
racijos rekomenduojamiems Stu
dentams stipendijas.

18) Lietuvių prieglaudos’ steigi
mas LDKS. pei-sunkus, tad pagei- 
.danjama, kad. tu klausymu susi
rūpintų L. R. K. 1- leracija.

narna neaiškaus ir abejotino turi
nio raštai, tokikis atvejais turi bū
ti tariamasi su Literatūros komisi
ja..

28) Administracija vengia poli
tinių priešų apgarsinimų talpini
mą.

Administracija ir finansai

Administratorius V. Sereika ne
galėjęs plačiai savo pranešimą iš
duoti Valdybos apyskaitų skyriu
je apibudina sąjungos finansinį 
^tovį. Iš jo apyskaitų paaiškėjo, 
kad LDKS. nuo 1924 m. gegužės 
1 dienos iki š. m. birželio 1 dienos

Utenos 15i, 9:00 valandą ryta, 
iškilmingai buvo privežtas ii airių 
kapinių į Keturių kapines a. a. M. 
Svetilienėe kūnas.

Imta

Liepos 16 i pripuolė Sv. Panos 
Marijos škapliernos šventė. Vieti
nė Šv. P. M. Aušros Vartų drau
gijos-narės, moters ir merginos, ė- 
jo incorpore prie šv. Komunijos. 
Gerb. kun.-Daniūnas atlaikė »kil- 
mingas šv. mišias ir pasakė iškil- 
miai pritaikintą pamokslą Alto
riai buvo puikiai išpuošti gyvomis 
gėlėmis, kas darė puikų įspūdį. 
Aušros Vartų draugija verta yra 
pagirimo, kad taip iškilmingai ap- 
vaikščioja savo metinę šventę.

Nutarė

padarė apyvartos —
pelno _____ __________ $23,276.93
per tą patį laiką išlaidų 19,276.21 
Gryno pelno turėta... —
Iš pelno įvairių skolų pa

mokėta ______ _—
Kasoje liko gryno pelno 

viso: --- -------------

4,249.72

3,206.10

1,043.62

Organizacijos turtas sie
kiąs ______________$47,993.20

Namo ir spaustuvės sko-
lų........... .. ... ,............... $37,428.50

Liepos 17 d. L. Vyčių 20 kuopa 
-turėjo susirinkimą ir nutarė už po
ros savaičių turėti išvažiavimą į 
Bostono pajtirę.

Krma komunija

Liepos 19 d., po piet, parapijos 
vaikučiai priėjo prie pirmos šv. ko- 
munjos. Prie tos iškilmės vaiku
čius prirengė gerb. kun. Daniūnas. 
Jam prigelbėjo kl. Jonas Zabulio
nis.

tai kąm kųoigu ii yiąą laiką 
fiigĮRd Mogįlevo arkivyskupijoj. 
Rusų, caro taikais buvo persekioja
mas už tikybos mokinimą ir 1903

(Galas) 
metais nubaustas pusantrų metų 
kalėjimo jr tajio ištremtas į Ar- 
kaagejskąx Atlikęs savo bausmę, 
apsigyveno Sibire: Omske, vėliau 
Tobolske.

Griuvus caro valdžiai o užvieš
patavus bolševikams, kuomet pra
sidėjo persekiojimas katalikų, o y- 
patingai dvasiški jos, senelis turė
jo slapstytis, uždarbiauti sau duo
nos kąsnį — dirbo kaipo papras
tas darbininkas prie gelžkelio sto
ties raštinėje.

Vargais negalais ir su pagelba 
tūlo lietuvio, pavyko jam iš ten 
pasprukti ir grįžti link savo tėvy
nės, bet kelionėje vėl tapo bolše
vikų areštuotas ir nuteistas 5 me
tams kalėjimo ir apie 9 mėnesius 
sėdėjo Minsko kalėjime. Pasira
šius Lietuvių-Rusų valdžioms su
taiką ir dėka Lietuvos Atstovybei 
Maskvoj gerb. senelis tapo paliuo- 
suotas iš kalėjimo ir 1923 metais 
sugrįžo Lietuvon,

'geriausią prisituošus: Dabar gąz- 
dina per tankus lietus, bet tėvas 
Mašiotas,kuopos ir rengimo komi
sijas pirmininkas, pranašauja kad 
rugpjūčio 9 d. būsianti auksinė 
diena.. Kaip jau buvo “Darbinin
ke” pranešta, tai'iki šiol tikrai y- 

. ra yra pasižadėję dalyvauti du di
deli chorai. Waterburio choras 
po vadovyste varg. A. Aleksio ir 
be ehoro sako kad pusė kolonijos 
rengiasi dalyvauti. Toliau daly
vaus vietinis Hartfordo choras va
dovaujant varg. Deltuvai. Prak
tikuoja vakarais naujausias dai
nas. Teko nugirsti nuo choro na
rių, kad eina po šimts pypkių 1

Bet dar yra viltis, kad dalyvaus 
ir daugiaus chorų. Be dainų dar 
bus įdomių žaislų, sumanytų ga
bių atletų. Grieš geras orkestras, 
yra puiki salė dėl šokių. Jaunimas 
turės progos pasišokti.

Kviečiami visų apylinkių lietu- 
. viai rugpjūčio 9 d. traukti į Hart

ford, Conn. Vieta daugumui yra 
; žinoma — Light House G rovė, lie- 
. tuviii darže Station 24, Gloston- 
. būry Road. Pasiekus tą vietą bus 
į ženklai nurodantys, kaip dava- 
. žinoti.

Paukštelis

Buvtžiavimaa

Balansas .. 410,554.70

Administratoriaus apyskaita, 
Revizijos komisijai padarius pra
nešimą ir neradus skirtumo tarpe 
kasos knygų ir apyskaitos, seimo 
priimta su pastabą, kad kasos 
knygoje esanti klaida dėl $100 tu
rės būti išaiškinta s^mo ir naujai 
išrinktos knygų patikrinimo komi
sijos. ’

Liepos 19 d., popiet, parapijoj 
svetainėj įvyko S-mo L- R. K. A- 
merikoj, Naujosios Anglijos suva
žiavimas. Vietinė Susivienijimo 
228 kuopa pagerbimui apsk. seimo 
atstovų iškėlė vakarienę. Svečiai 
atstovai nepamiršo labdaringų 
darbų—■ Vilniaus našlaičiams su- 
aukavo 411.60. Labai pagirtinas 
pavyzdis.

Rėpi

LRKSA. apskrities sūv 
Nekeliavęs pirmiausia 
pas j)p. Nadzeikus. P. Nad 
nė-mus net 6 Worcesterio atstovus-’ 
maloniai priėmė 
skanius pusryčius. Po užkadęįžię|i 
nuėjom į lietuvių bažnytėlę. -į® 
pyčia gana graži ir šviėsi.
žmonių nedaug teprisirinko. JĮEaiife 
labai nuostabu kad tiek mazai^ttO 
sirinko. Žmonas bažnyčioje
žino kada stoti nė kada klauptiJir|į 
sėstis. Choras gieda neblog’ajį^ 
merginų yra su gerais balsais^ ir^, 
laikui bėgant bus geras choras!^. 
Šiaip Nashua’os lietuviai gana gbfe 
rai stovi. Nashua’os lietuviai ne-T 
turi bažnyčios priešų per tai ta 
maža saujalė daug naudos bažny
čiai ir tėvąmei nuveikia. ' -

J. Vieraitis ;

Rengimo Komitetas

WORCESTER, MASS. -
Mūsų mieste lietuvių kolonija ; 

gana didelė, tad yra visokių atsi- ' 
likimų. Mes savo tarpe turėjom,; 
vieną agentą p. V. Vilką, kuris iru T 
šiūrydavo automobilius, namų ra- ' 
kandus ir u. Bet vilkas vis į gi- ■ 
rią žiūri. Taip ir buvęs agentėlis 
V V. prisirinkęs pinigų, išdūmė.-, 
kur akys neša. .Gerai tiems, ku
rie turi nuo jo bilą tai nereikia

Foundation Kompaniją mi
nėta paskola užinteresavo iš 
Lietuvos atvažiavęs pralotas 
Olšauskas irTN'eiv Yorke Lietu
vos konsulas Dr. J.BieFkis, ku
rie pirmieji kreipė.' i šią kom
paniją klausti paskolos. Kom
panijai pradėjus tvirautis apie 
galimybes, atvyko iš Kauno 
Dm Vinikas si: Kauno miesto i- 
galiavimais. Bet kompanija 
atsisako >u p. Vinilu kalbėti, 
nes buvo nusistačiusi paskolos 
reikalu tartis su Lietuvos vy
riausybe. o ne su Kauno mi“s- 
to Įgaliotiniai'. įmygiai pat ir 
Komisija nuvažiavusi Lietuvon 
tarėsi su Lietuvos vyriausybe, 
o ne su Mie>to valdyba. Taiui 
paskolos ]iradž\Į iSlarė pralo
tas Olšauskas ir Dr. DioLkis ir 
paskola di.uxl.ama Lietuvos vy
ri a u s y b<" > už t i kr i n i n i u.

Tai taip paaiškino p. Irševi
čius apie paskolos klausimo 
pradižią.

Dr. Vinika>. kuris dalyvavo 
pasikalbėjime. pastelFjo. kad 
už paskolos gavimą daugiau
siai padėkos reikia skirti p. Ir- 
švvičiui. kuris nedavęs Kom
panijai ramybėm tol. kol pasta
roji neišrišo klausimą Lietuvos 
naudai.

Sekretoriatas skaito sveikini
mus ;

I kuopos pirm. Jarošos, 29 kuo- 
$10 aukų ir 72 kuopos su 

pa-
p<i.s
$10 aukų. Sveikinimai karštai 
rinkami plojimu.

Organizacijos reikalai

Svarstyta ir nutarta:
IT Centro Valdyba rūpinas 

rasti izcncralĮ agentą laikraščio už- 
ra ši r. ėjimu i ir skelbimų rinkimui.

Kadansri “Darbininke” yra 
ir gerų įvairaus turinio kny- 
ai pageidaujama, kad atei

nančią žiemą kuopos parsitrauktų 
*•; kiiy<rų ir rengiant vakarus duo- 
*ū prie įžangos tiek knygų, kiek 
už tikietą pamokama; gi centras 
tas knygas turėtų parduoti kuo
poms b'- jokio pelno.

2F “Darbininko”’ šrifto gerini
mas palikti Centro Valdybos nuo
žiūrai.

20

Organo reikalai

Galybes siūlymų didinti “Dar
bininką” sukėlė karštų debatų. 
Galop, paaiškėjus, kad nėra tech
ninių 
st a i sa

nei finansinių galimybių 
tą siūlymą priimti

Nuį’ t arta:

29) Kad administratoriaus apy
skaitos sekančiam seimui būtų pa
ruoštos admįnistrątogiaus ir revi
zijos komisijos kartu ir kad jos 
būtų tų pačių asmenų pasirašytos.

30) Administratorius užbonsuo- 
jamas $1,000.00. Vieno mėnesio 
bėgy nuo administratoriaus pasi
traukimo dienos Centro Valdyba 
apie tai skelbia visuomenes žiniai.

31) Čekiai turi būti siunčiami 
kasininko vardu, adresuojant 
“Darbininkas” administracijai

32) Administracijos apyskai
tas raštu centras atiduoda kas tris 
mėnesius, o metinė apyskaita iš
duodama spauzdintoje knygutėje.

o3> Centro Valdyba nustato ka
sininkui sekantiems metams dar
bą.

34; Centro tvarkymas pasilieka 
Valdybos žinioje.

Skundų ir peticijų komisija 
prisiųstus Seimui pil. Šeikio laišką 
ir skundus kun. Kelmelio ir pil. Ša- 
Įjevkos perduoti naujai Centro Val
dybai išspręseti. Priimta.

35) Ateinančiojo seimo vietą pa
likta nustatyti Centro Valdybai, 
tik ne Naujosios Anglijos valsty
bėse.

Miež-Apleidus gerb. kun. P.
‘vinskiui šią parapiją jo vieton ap
sigyveno gerb. senelis kun. Jonas 
^Brria, neseniai atvykęs iš Lietuvos 
o paskutiniu laiku buvo kaipo ka
pelionas prie Nukryžiuoto Jėzaus 
seserų vienuolyno Elmhurst, Pa.

Gerb. kun. J. Bula yra kilęs iš 
Pakruojaus parapijos apie 38 me-

nutarta

“Darbininką” leisti

Turčjau minty dar keletą pa
klausimų. bet. ka<l rytojaus 
dienai buvo užkviesti visų liet, 
laikraščių reporteriai, tai ki
tus paklausimus atidėjau ryto
jui. kad davus progos p. Irše- 
vičiui sykiu laikraščių reporte
riams paaiškinti vienokį ar ki
tokį paklau*inią. Bet sekančią 
dieną buvau labai užimtas ir 
todėl neturėjau progos daly
vauti reporterių susirinkime 
platesniam pasikalbėjimui su 
p. Irševičiu.

J. P. M.

tris 
kartus, bet stengtis jo turinį ge
rinti įvairiais raštais. y

23) Steigti bendradarbių fondą.
24) Laikraščio sustiprinimui ir 

sočiai i u-ckonominių klausymų pla
tesniam išgvildenimui suruošti j 
metus bent porą konkursinių te
mų, t. y. redakcijos personalas su 
literatūros komisija nustato temą 
ir už geriausius straipsnius skiria 
dovaną.*

Dovanos fondui P. Daužvardis 
paaukojo $10.00.
t 25) Daryti rudeny 3 mčn. “Dar
bininko” prirašinėjimo vajų ir 
skaitytojams užairašiusiems ir nž-

Sveikinimai
29 kuopa sveikina seimą ir .au

koja organizacijai $10.00. Seimą 
sveikina per J. Sadauską ir 51 
kuopa. Sveikinimai širdingai pri-U- 
imami.

Naujo Centro rinkimai:
36) Dvasios vadu vienbalsiai iš

renkamas kun. Švagždys.
37) Centro Valdyboje 

dauguma: į
Antanas Vaisia uskas — 

nmkas.
Juozas Guzevičius — I 

pirm.
Kun. Benediktas Verbickas

H vice-pirm. f

Jonas Bikinis — sekretorius.
M. Šeikys — iždininkas.
38) Vaclovui Šėreikai, senam

BALTIMORE, MD.
LDKS. 30 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpjūčio 9 d., tuo
jaus po pamaldų šv. Alfonso salė
je. Malonėkite visi-os atsilankyti 
ir užsimokėti, ypač tie, kurie ne
turi knygučių tai šiame susirinki
me gaus knygutes.

A. Ramoška, ižd.

snijpdinniičiu.

rii; ink<tnnri:i

Per virš šešios'de 
šimts septynias m 
tus gydytojai išra 
šinėjo ir rekomen
davo Borden’s Ea
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žin
dyti savo kūdikiu.

Jei ■prisiusite Šitą ’ 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden BuSding*, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe- ...

Eagle Pienas yra 
švarus, saugus ir 
sveikas maistas, tg 
čia prirengtas Idl- 
dikiu penėjimui

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
Šįmet Giedrininkų 7-ta kuopa 

neteko keturių darbštingų narių, 
vienas įšventintas, vienas kolegiją 
užbaigė, vienas high school užbai
gė ir ketvirtas persimainė kursus. 
Gaila persiskirti su jais.

Čia lietuvių vardas visada buvo 
keliamas padangėn, čia visad yra 
studentų, kurie visad aukština lie
tuvius ir Lietuvą svetimtaučių 
akyse. Čia kad ir svetimtaučių 
kolegija, bet lietuviai visada jau
tėsi kaip namie. Šitiems išvažiuo
jant mes jau girdim kad keletą 
naujų atvažiuos šiemet į seminai- 
ją ir kolegiją.

Didelis darbas šįmet bus peror
ganizuoti mūsų knygyną. Dabar 
lietuvių knygyne randasi su virš 
300 knygų. Per praeitus du me
tu mūsų nariai įdėjo 20 naujų 
knygų. Katrie turite nereikalin
gų knygų prašom siųsti mūsų 
knygynam

Lietuviškos klesos visad būna 
laikomos šv. Bonaventūroje, bex 
šįmet turėsime daugiau. Praei
tais metais buvo mokinama 
matika, oratorija, kritika ir 
tuvos istorija šešias valandas per 
savaitę, šįmet bandysime turėti 
ir Lietuvos literatūrą. Mūsų pre
zidentas žadėjo pasistengti Išteis
ti čia*lietuvių kalbos kėdę. Kvie
čiame visus gerus lietuvius čia at
važiuoti šįmet mokintis ir lietu- 
vintis. Norintieji atvažiuoti pra
šomi .tuojaus rašyti V. Rev. Tho- 
mas Plassman. O. F. M.. St. Bo- 
n^vphture Seminary and Collesre. 
St. Bonaventūre. N. Y.

F. A. Gelumbės
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administratoriui, rezignavus ir ki
tam kandidatui nesiradus, Seimas 
pavedė Centro Valdybai adminis
tratorių samdyti ir darbą'sutvar
kyti pagal save nuožiūros.

39) Literatūros Komisijon iš
rinkta: P. Daužvardis, J. Dikinis 
ir V. Sereika. Komisijai duota 
teisė kooptuoti dvasiškių ir suma
nių tam darbui darbininkų.

40) Revizijos komisijon išrink
ta: Petras Balevičius, V. Sereika, 
V. Tamoliūnas. Kandidatu lieka 
V. Sirka.

41) Namo priežiūros komisijon 
išrinkta: J. Daugeleričius, J. Ja
kas ir J. Glineckis.

42) Liet. R.-K. Federacijos 
Kongresą® LDKS. atstovu išrink
tas į valdybos narys kun. B. Ver
bickas. Seimo dienotvarkei išsi- 
sžmusprezidiumas dėkoja vietinei 
kuopai už gražų seimo sutikimą ir 
priruoKmą, parapijai kun. Limon
ito asmeny už vietos suteikimą ir' 
delegatams už uolų posėdžiavimą

,’un. Verbickas'atkalba maldą ir 
posėdžiai uždaromi 7:15 vak. De
legatai sustoję jautriai gieda Lie
tuvos Himną ir po to skirstosi.

Seimo delegatų fotografija nu
tarta patalpinti “Darbininke.” 
i Vak. 8 vaL vietos parapijos sa- 

pirmi- |ėje įvyko gražus koncertas, rink
tinėms artistinėms pajėgoms ir 

viėe- gausiam publikos skaičiui daly- 
p^ujant. * , . ; į • y

: - Koncertui paribhigus paškaity-

Eagle Pienu.

balsų

N0RW00D, MASS.
Nekurtos dr-jos bei kuopos vei

kia nemažai, kaip va, LDKS., Mo
terų Sąjunga ir Lietuvos k yčių 
27-ta kuopa. Bet nėra kam jų 
darbų apkainuoti ir į laikrašt^pa- 
garsyt. Gerų veikėjų čia netrūks
ta. Neprošalį juos paminėt. Iš 
jaunimo tarpo yra Červokas, Ka
valiauskai, Akstinas ir kiti kurių 
darbais visi lietuviai gėrėjosi, o y- 
pač Lietuvos Vyčiai. Dabar-gi jie 
visi pakrikę po bizniškas vietas. 
Dabar Vyčių kuopoje pasiliko tik
tai keletas iš Lietuvos atvažiavu
sių, o didžiuma čia augusio .jauni- 
i » . • •mo ir gana gražiai darbuojasi.

HARTFORD, CONN.
; LDKS. Conn; apskr. išvaziavi- 
tnas jan čia pat. Netik darbinin
kų kuopose prasidėjo bruzdėji
mas, bet visose Kos valstijos ko-.

ta rietus kardinolo O’Connell*
sveikinimo delegatų telegrama.

VllįhM P. tirka, pirm.
sekretorius. lonijose lietuviai ruošiasi j šį mil-

Yni fiiktns. kn<l vaikui dažniau*:.! 
būna rnrt;įpenėti tu” metu kada 
spnrri.atisini aniųi. liekis jie vnlcn už- 

’tėkflniH. lx't tiknmjlH'je .h) maistas 
nesuteikia Jiem*- tinkamos soties. Ne
senai vesti tyrimai mokyklos vaikų tar- 
jie jtarotlė. kad Eajrle Pienas yra |>a- 
sekmingus tnisrtnt nednjtenėtns vnikus. 
Kiekvienas vaikas titrl turėti Ea?ie 
Členo sn teikia m 4 JO energiją. .Taimn* 
vttikns turi smnti kasdien po dn SaukS- 
tfl Eaple Pieno ntmležto trimis ketvir- 
tndaitsiis .puodelio šaTto vrtndens. Duok 
paryčiais ir p<> pietų. Senesni kūdikiai 
dažnai labiau jj mėgsta su ginier aie. 
misitj sunkn. suplaktu klausiniu ir 
nkanskonlu.

Skaitykit atraipmiM kas taraitę 
ir pasidėkit ateičiai.

$1000 TIK UŽ 60 CENTU
Atsiųsk GOc., o gausi, ne pT 

gals, bet žolėmis, daugiau, k 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,0.^ 
jei jis sveikatas neturėtų? 
visai tuščias daiktas toktatn 
gui. Mūsų želės yra kas kita., 
teikė sveikatą tūkstančiams^ 
teitas ir Junta. Pataiso n 
vidurius, prašalhra Strėnų 
mą, kosulį, dusulį, pa 
skausmas po krūtinei, narvų: 
dimuA ir tt. Atsiųsk l(fc., Į__ _
visokių žolių ir knygų katilini

M. ZUKAITM, ' 
451 Hudson Avė,, Rocherter, Mt

■g
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daug ląhųjų įsiemskurie neturi jokios bilos, tai
Ssįąjy. Jo moteris neteko 

$Čį.ir vargsta bepročių nąme.
gijai vėl ’ skursta pas <• sveti-

CAMBRIDGE, MASS.
4^ ^Lietuvių parapijos metinis pik- 
feiikas buvo liepos 26 d., 1925. Nors 

/dieną oras ir nepergeriausias 
bet piknikas nusisekė. Žmo- 

^p’ruų daug privažiavo su t rokais ir 
ft^’makabiliais. Apie 4 vai. prasidė- , ....r^-įį^įo programas, kuri atidarė gaspa- 

|||įidorius Aleksandra Potembergas.
’ Po jo dainavo Cambridge’io baž- 

': inytinis choras po vadovyste p. V. 
'Sereikos.

-'dainomis linksmino susirinkusią 
?' publiką.

Jie su. savo gražiomis

Po tam kalbėjo* klebo- 
•nas kun. Juškaitis. Po jo kalbė
jo Lawrence’o klebonas kun. Vir- 
mauskas. Jis su savo Įspūdinga 
kalba reiškė didelę pagarbą Cam
bridge’io lietuviams ir pagyrė, 
kad parapijonai yra darbštūs ir 
ištikimi savo veikime. Tai jisai 
pažadėjo dar vieną dieną duoti 
Palangą dėl parapijos naudos. Po 
jo kalbėjo gerb. kun. Juras. Jis 
su savo malonia kalba visą susi
rinkusią publiką linksmino.

L. P.

NEWARK, N. J.

“Darb.” 74 Nr. tilpo iš New- 
ark’o ilga korespondencija, po 
kuria pasirašęs tūlas Žilagalvis. 
Virčaninėta korespondencija yra 
pilna šmeižtų, ir neteisybių.

Žilagalvis rašydamas apie N. lie
tuvių parapiją kaikuriuos dalykus

■ perdaug išgyręs, užsimerkęs pra
deda šitaip: “kurie pirma buvo 
karščiausi katalikai, dabar jie li
ko parapijos priešai Užtai kad 
jiems užtrūko toji melžiamoji kar
vutė. Dėlto ir parapijos tvarka 
liems pasidarė bloga.” Ant kiek 
nes žinome, tai niekas iš parapi- 
’mų karvės Uemelžč. nebent pats 
>. Žilagalvis. .

Toliaus, rašydamas apie meduj 
Federacijos vietinio skyriaus susi
rinkimą, sako, kad šv. Jurgio 
'draugija dar labiau apsiginklavu-

■ si delegatais. Meluoji p. Žilagal- 
jvi! Šv. Jurgio dr. nei vieno naujo

i
tstovo Į Fed. skyr. metini susirin- 
imą neprisiuntč. Visos draugijos 
renka atstovus Į Fed. sk. visam me
tui, savo metiniuose susirinkimuo-

o Fed. sk. metiniai susirinkimai es- 
įti liepos mėn. O kad šv. Jnrsio 
Įdr-ja turi dauviau atstovų F<~-d. sk. 
kiž kitas draugijas. ?ai ris Nėri- 
ark’e buvo vykdoma prakrikor. 
nuo seniai, d e', t o kad šv. Jurgio

kat. dr-jų Ne~arke.
Toliaus rašo, kad šv. Jurcio dr. 

padavusi ultimatumą, kad ji liku
si diktatorium Fed. m kad jos ats- 

"'' lovai sau nepatinkamus delegatus 
prašalinę iš susirinkimo. Tai ne
teisybė. Tiesa, kuomet buvo 
svarstoma' apie priėmimą šv. Ur
šulės dr. atstovų Į Fed. tai šv. J. 
dr. 'atstovai išsireiškė: jei šv. Ur. 
dr. atst. būtų priimtos tai jie pa
sitrauktų iš F., bet nepadavė jo
kio ultimatumo. Tr kadangi šv. 
Uršulės dr-ja faktiškai buvo nuta
rusi vienytis su šv. Jurgio dr-ja ir 
didelė didžiuma narių susivienijo, 
o tik neskaitlingas būrelis pasiliko 
ir kadangi šv. U. dr. dar neatšau- 
<os savo senųjų 'atstovių iš Fed. 
metiniame susirinkime pribuvo

'ujos atstovės ir tai dar su nefor- 
liškai parašytu mandatu. Už- 
.vienbalsiai ir lapo atmestos.
b p. Žilagalvis rašo būk jas

iašalin? šv. J. dr. atstovai. Kas 
ėmato dabai*, kur teisybė?

J- dr. netapo diktatorium 
Iffed., rodos ir nenori taptų feet 

p. žilagalvis nori tapti dikta-
Htnn ne tik F. 8-am sk., bet ir 

Trejybės parapijoj tai aišku 
i diena’.

Kad ; pavyktų didžiausias ?■- a.-?,'r •>.. j
protesto mitingas rugpiūčio 16 L Pet Hgų laiką Bostone buvo 
d., Franklin Union salėje, Bos- nesutarimų tarp namų. statymo 
tone, mitingo komitetas nuta
rė šaukti priruošiamąjį lietu
vių mitingų Lietuvių svetainė
je šį. penktadieny, rugpiūčio 
d., 7:30 vaL vak. - >

Mitinge bus nušviesta lėni 
darbai okupuotuose kraštuos; 
ir aplamai reikšmė protestų.

Visi lietuviai kviečiami 
.tingų atlankyti. Mitinge 
lektos nebus.

nu
ko

SMAGIAI JAUTĖSI 
- So. Bostonietis Jonas 
neckis jau atrašė laišką iš 
Lietuvos. Džiaugiasi, kad 
pirmi Įspūdžiai ir patyrimai 
labai geri. Virbaliuose Lietu
-vos muitinėje apseita labai 
mandagiai ir be ypatingų for
mališkumų, kelionė linkui Kau
no smagi, ant laukų Užderėji
mai išrodą geri, Aukštojoj Pa
nemunėj daug gražiau esą, ne
gu pirmiau, priešais bažnyčią

Gli-

Ant galo rašo kad šv. Jurgio 
dr-jos atstovai i F. esą karščiausi 
darbininkai laisvamaniškose drau
gijose. Čia galima pasakyti, kad 
p. Žilagalvis — turi akis, bet ne
mato, turi ausis, bet negirdi, turi 
rankas, bet nesučiuopia ir tt. Jei 
p. Žilagalvis rūpintųsi teisybe, tai 
niekuomet nebūtų išdrįsęs taip 
šmeižti. Jei visi žmonės būtų to
kie kaip šv. Jurgio dr-jos atstovai 
Fed. skyriuje tai tvarka' žydėt e žy
dėtų visur kur. Jie yra parink- 
eiausi ir rimčiausi Netvarko kata
likų darbuotojai. Jų nuopelnus 
žino visa Netvarko lietuvių visuo
menė.

Dabartini Fed. 8-to sk. pirmi
ninką Žilagalvis vadina laisvama
nių šulu. Gi tikrenybėje jis yra 
Newark’o liet, krikščionių demo
kratų šulas. Jis Nevvarke gyvena 
apie 16 metų ir iki šiol yra stam
biu ir rimtu katalikų veikėju. Jis 
yra buvęs SLRKA. 36 kp.. LDS. 
14 kp., L. Vyčių 29 kp., T. F 
1-mo sk. ir kitų kat. organizacijų 
valdybose. Važinėjęs po jų sei
mus ir tenai dirbęs Įvairiose komi
sijose. Štai vienas faktas: 1922 
kuomet artinosi rinkimai Į Lietu-, 
vos seimą, pagal jo Įnešimą ir nu
rodymus reikalingumo, ta pati šv. 
Jurgio dr-ja paaukavo $50.00 I.. 
Krikščionių Demokratų Partijai, 

į Panašių faktų dešimtimis būtų ga
lima prirodyti. Užtai p. Žilagal- 
Ivis nesigailėjo pavadinti laisvama- 
Inių šulu. ''Gal p. Žilagalvis abel- 
’r.ai visus katalikus laisvamaniais 
vadina, gal jam iš didelio proto 
minais susimaišė?

Sena patarlė sako: “Sąžinė ne
turi dantų, o kaip skaudžiai kan
da.” Kaip anais laikais iš 12 
apaštalų radosi Judas, taip ir da
bar dažnai pasitaiko, — kur susi
renka rimtas būrelis veikėjų, atsi
randa tūli Žilagalviai, kurie, lošia 
Judo rolėje ir tarnauja Licipie- 
riui.

Vardu A. L. R. K. Federacijos 
8-to skyriaus, pasirašome:

Pranas Vileikis, 
Jonas Mikalauskas, 
Jonas Dauksys

SŪSTON’O DRAUGIjy
VALDYBŲ ADRESAI 

šv. jono evTbl. paselp. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

daribniakų ir kontraktbrių. 
Buvo, daug kalbama apie strei
ką, . Bet dabar pilnai susėtai-

lonėkite'būtį' sušlMėtais.

IG.SIKI. Iš!.v

Hi:iii:i\ «ij;
N i

Ši Nedėldicnį Rugpjūčio (August) 9 dieną, 1925 metais

GERA PROGAAnt P. Čapliko Ukes, Hudson, Mass.

<>
<U vi:inr V)>U<HUi‘

ROXB('RY 4 teini

■uji:i:i

jnrrfcėt

TIKRAI GERAS PIRKIMAS

t

sime.
Mass.t

RENGIA ŠVENTO JURGIO DRAUGIJA 
Brig-hton, Mass.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKI C SPECIALISTAS 

899a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

DR. PUSKUNIGIS
! GYDYTOJAS
VIDURINIV LIGŲ

i vaL 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po pietF
i 7 iki 9 vak.
j 889 Broadway, So. Boston.
)____  TeL So. Boston 2831

PARSIDUODA
:> l>:Hnh:iriii L t.iile.u ■ !;.
i>iiliilll<h>ti .Iviein šrilUVlKnii. K::;:... 
:.w. i:, i. ke.\xi:y, 552 s>.

Broadway, So. Boston
(“Keleivio” name)

Drįso Valandos; nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:80 Iki 9 vsks re 
iSeredomis nuo 9 iki 12 vai dieną 
izobatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned« 
:įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

arijos, lodei

ANT ALEKO FARMOS
(Amlin Farm, Newpond)

WILS0N STRESU NORVfOpD, MASS,

ANT PARDAVIMU
N:unas. krauTuvė ir biznis. Sav
U py va r t :1 iOO-Si(X) eh.il. L:ib:ii P;l

Į « TEL. So. Boston 0506—W.
į |;| LIETU VYS DANTISTAS 

: llA. L KAPOČIUS
t 8251 Broadway, So. Boston

Tąuvdžiųoty Washįųgtoh 
pąr paięstą. Norwop4’o ; 
įhiestui' pasibaigus, pasišokt ] 
Shirt.St. Važiuoti ligi Pleasanf ! 
St. ir važiuoti iPleasant St. iki 1

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
UaliMa mtikalbeti ir lietuviikai 

oroo yAuiNDoe: Rytais Iki 9 ▼<!.
Po pietą nno 1—I
Vakarais nuo6—6

1 5S6 E. Broadway, So. Boston

elektrikas, didelis soda 
k pusę akro žemės, puik

Turintienrs reumatą nebus 
•Ki.io <e,liruti ir nilėti. jei .va 
šit gvduol.es nuo reumato. G 
w. Calvin, m. i>„ 'ivi. j 
Bay .*>647. LSU ilimtingtvti .VYČIŲ SUSIRINKIMO

tu Vyčių 17 kuopos pusmeti- 
•šis susirinkimas Įvyko liepos 
28 d., parapijos salėj-. Nariais 
buvo nepeTskaitlingiausis. Su
sirinkimą atidarė ir vedė kuo
pos pirm. A. F. Kneižys.
_ Išklausyta seimo delegatų 
raportai, kuriuos išdavė Savic
kas ir Kneižienė. Sekė svar
biausias raportas, tai vSeimo 
Rengimo Komisijos, kuri išda
vė tos komisijos pirmininkas V. 
T. Savickas. Raportas buvo 
išduotas suglaustoje formoje, 
nes taip buvo nubalsuota. Kuo
pos pirmininkui, paskui pra
dėjus “egzaminuoti” Seimo 
Reng. Komisijos pirmininką 
dėlei tilpusių “Vyty” atvaiz
dų, buvo kilę karštokų susirė
mimų. Bet priėjus prie balsa
vimo, didele didžiuma balsų nu
tarta raportą priimti taip kaip 
jis išduotas ir tuomi viską toje 
srity užbaigti. Iš raporto pa
sirodė, kad 17-tai kuopai daug 
pigiau atsieina seimą surengti 
ne£u kitur i seimą delegatą 
siųsti.

Sekė valdybos narių rapor
tai. Iš jų paaiškėjo, kad kuo
pos narių skaitlius gerokai per
šokęs per 150 ir sparčiai siekia 
200 skaitlinės. Raportai pri
imti plojimu.

Prie kuopos vėl sugrįžo jos 
pasišventęs darbuotojas Jonas 
Červokas iš V’ashingtono. da
bar “Darbininko” administra
torius. Ji nariai priėmė ovaci
jomis. Jis atsidėkodamas pa
sakė prakalbėlę.

Nutarta surasti tinakmą vie
tą piknikams. Suradimui - iš
rinkta: Jurgis Laukaitis. K. 
Kiškis ir V. Liutkevičius. Su
radus vietą pasitarti su valdy
ba ir rengti pikniką.

Susirinkimas baigtas malda.
Vytis

HARRISON-KEARNEY, N.
Vyčių 90 kp. nepaprastas susi

rinkimas buvo liepos 27 d. Nutar
ta turėti išvažiavimą rugpj. 9 d. 
Apskričio suvažiavimas pas mus 
Įvyks rugpj. 16 d. Nutarta reng
tis gražiai pasitikti delegatus. Į 
rengimo komisiją išrinkta A Dau
noras, P. Vėl yris, J. Knprusevi- 
čius, J. Burokiutė, O. AšakuniutĄ 
J. čaučunaitė, M. Akelevičiutė ir 
M. Aleknavičiūtė.

Reporteris

J.

: .'tj^eins ’.priyą’
• Siuotį. NuvąžJaimsiėji 
. lesft; Bet rgeąėsĮtes^ kvepian
čioms pievoms. Išvažiavimas,— -* mi
įvyks 9 d. Rugpjūčio-Aigust, j Union St., kur randasi pikniko 
>1925. U Visas pelnas skiriąs; vieta, 26 Union St.? Norvood. 
jparapų^aii Užtat visi parem- 
kit tą pikniką. Šeimininkės y- 
ra išrinktos visos tinkamos ir 
visiems patarnaus kogeriausdai.
Jos išanksto rengiasi su viso
kiais lietuviškais pyragaičiais, 
sūriais ir kitokas gardumynais. 
-Užtad pasipirkit išankstoii kie
tus busų ir trokų, kas kam pa
tinka. Tikietus galima nauti 
pas draugijos valdybą, pas vi
sas nares ir “Darbininke" Re
dakcijoj.

Bušai ir trekai išeis !u vai.

M .<• O’BRIEN 
r Avenue, Boston.
-Tel, Bąe£ Buy 7273

Šoklų Estrada, Pamokos
[ klasej.mtarajnkais ir „ketyęrgals.

AsmeuISkoUpiimokus nuo U) ryto 
iki 10 vakaro.’ Naujausi New 

dYorlrij marios šokini su • Ne\v 
i A’ork'o pagelblnitikuis. Dhi-žiausfti 
l tioklŲ mokyklą Bostone visudą at- 
I •btra. ■: liŠp.-L11)

.(GŪMAU8KA3)

Mate St., Montello, 
(Kampai Broad Btreet)

Mass. Karais važiuojantieji tu
rės nuo AVashington St. eiti 
pėsti apie 20 minučių.

Visi kas gyvastį-pikniką!? 
Kviečia visus

(R. -8) Rengimo Komisi j a

PENTINAM AUTOMO 
RILIUS

TRUKSMINGAS DIDELIS

IŠVIAŽAVIMAS

Piknikas bus Nedelioj
Rugpjučio-Aūg. 9 d.,1925

Jeigu tą dieną lytu, piknikas bus, bet mes pranešime vėliau. on. M

SUVAŽIAVIMAS
N. A. Apskr. Federacijos su

važiavimas bus Rugpjūčio 9 d. 
1 vai. po pietų bažnytinėje sve
tainėje, 432 Windsor gat., East 
Cambridge, Mass. Malonėsite^ 
visi apskričio skyriai prisiųsti 
kodaugiausiai atstovų, nes ta: 
svarbus suvažiavimas prie Fe
deracijos Kongresą. kuri> i- 
vyks Philadolpbijo.i rugpjūčio 
11-12-13 dd. Taip-gi , bus 
svarstoma Lenkijos atstovo 
melagystės ir kiti šio momento 
katalikams dideli darbai.

P. S. Prasidės lygiai kaip 
viena. Malonėkite pribūt lai
ku.

Apsk. pirm. M. Abračinskas 
Raštininkas Ben. Jakutis.

Gerbiamieji:
Į ši išvažiavimą yra kviečiami visi kaip vietiniai taip ir iš apy

linkių kolonijų, aes šv. Jurgio draugija yra išsiplatinus nariais: Cam
bridge, Boston, Newton, Hyde Tark, Dędham ir tt., todėl visi turėsite 
progą pasimatyti .su savaisiais ir drauge pasilinksminai '

Ant šio išvažiavimo yra prigaminta visokių skanių valgių ir sal
džių gėrimų. Taip-gi yra jauišmislyta visokių lenktynių, virvės trau
kimas, žaislai ir t. t., tad-gitamistoms yra užtikrinta geriausias išva
žiavimas už visus kur jūs nepyksite. »

Tadgi kas tiktai gyvas, kaip jaunas taip senas, mažas ir didelis, 
risi kas tiktai išgalite Į ŠĮ išvažiavimą! Traukite — jeigu prisieitų ir 
pėsti!

PASTABA: Važiuojant trekais, malonėkite susirinkti prie lietu
vių Svetainės ant Lincoln Street, kaip 9:00 ryte. Važiuojant karais, 
— važiuokit sekančiai: NuoForest Hills imt karą Washington iki 
Grove, nuo Grove St. imt East Walpole karą ir važiuot iki Norwood 
Centre, ten išlipus eit -Walpoie St. iki Wilson ir Wilson Street’u eit iki 
oat farmai.

Tol. So. Boston. 0823
LIETUVIS DANTISTAS j

DR. M. V. GASPEP
(KASPARAVIČIUS) ♦

425 Broadway; South Sosto: 
Ofito valandot".

nuo 9 iki 12 :00 ryte ir nuo 1:3G 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas suba'oa va karai a 
ir nedPMienia;s. t:i;p-g: Si-e-hi:.::-

JUOZAS M. VERVEČKA
fVERACKA'

: LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKCO.TA DVIE.'VC.SE 

Ol'ISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadvzay
Tel. S. P>. r>fM« " i

i BR00KT0N, MASS.: '
i 684 No. Main Street

539 E. Seventh St., So. Boston, Ma* 
Telephone South Boston 1518—J.

— .1. Betranskaa, 
250 Gold St, So. Boston, Mass..

l’ror. Il:iši!i)inkas — P. Tamošiūnas, 
PU w. 7-:h Sr.. So. Boston, ilasa. 

Riišritiiijiui.s — M. šeikis,
40 Marine Road. So. Boston, Ma* 

<asieri;:s — A. Naudžinhas,
885 E. Broadway. So. Boston, Ma* 

D;:rkdnrys — J. Zuikis.
7 Winfield St., So. Boston, Ma* 

v.vierijH Luko Yųslriuklmus kas tra
čią nedėldlenj klekyieno mflBeslo, 2-rą 
valandą po.pietą, parapijos salĄ, 402 
E. Seventh 8t, So. B&stoa, Ma*

□R-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS 8V0, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

’lrm. — Z. Zičklen?,
> ~y S ., So. BoHvo. Mass. 

:••<•-;>: rm. — A. .Klhuiouiouą.
1426 Columbia Rd.. So. Boston, Ma* 

Raš’. — (). Slaurleni.
443 E. 7-th S t.. S o. Boston, Ma* 

R:iV. — J. Keyo.
115 G Street, So. Boston, Ma*

105 6-th St.. So. Boston. Mana,
— (). iffžjjirdienė, 
St.. So. Boston, Mana, 
•eikalais krelpkltfis visados Į 

protokolą raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą OtandB* 
ką kiekvieno mėnesio
parapijos svetstngj ant PeHIrfSB gaV 
vės. South Boston. M&ss.

64 6-th

PUIKIAUSIS IŠVAŽIAVI
MAS Į N0RW00D, MASS.

Ant Sinkevičiaus ūkės
Rengia Draugystė Lietuvos

BOSTONO MIESTO
Apielinkhi Farmij (Ūkiu)

ZMcanli Matant Oo. 
■1« MAIH «T. BOX M1 
HAWTFO««, «OWW. U, S, A.

NAUJAS IŠRADIMAS

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikia gerinusį paakutiaj patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

r DEKSMO GALINGA MOSTtS

Atsidan's
Ketvergi*. Rugpjūčio 6 dieną prie Thotnas 

Parko prie G gatvės. SOUTH BOSTONE,
Pėdnyčioje. Rugpjūčio 7 d. prie Bovrdoin ir 

Hancock gatvių, PORCHESTER’Y.
Sukatoje. Rugpjūčio 8 d. prie Monumen 

Spuare. CHARLESTOTVN'E.
Utaminke. Rugpjūčiu 11 d. prie Columbus 

Avė.. RONBURACROSSING.
Sercdoje. Rugpjūčio 12 d.. Central Square 

ir Dav gatves. EAST BOSTON'E.

persikels į naują vietą

P. J. Akunevičius

820 E. 6-th St., So. Boston, Mms. Tel S. B. 0183-W.

JAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

ligns vyrų, moterų Ir veikų. ; 
pagal vėliausiu.® metodus, knip tai : j 
ultra-violetiniais spindu:tais, ku-p.rtz i 
žiburiu, thermo tberepa. !r kitais i 
elektro medi kai lakais budais. Egza- j 
minuoju kraują, šlapumą. Ir upfnu- j 
dulns savo laboratorijoje. Nut 
kiu X-Kay pavoikshis. Teipsi 
teikiu patarimus laiškais.

OfiJto t o landa.v 
nuo 9 ryte Iki 9 vakare

.381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas----------------------S. B. 4<XXi

sn ■

Besidencijos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-AV

S. BARUSEVIČIUS
LdetavtlkM Graborius, balaanraoto- 
jaa; Ra*) Katate Ir Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Reaidenctja 838 Dorcherter Arenu?
Dorcheeter, Mase.

V. KAZMI3R0 K. K. DK-JO« 
VALDYBOS ANTRAJAI

Imlnlnkas — J. JaroSa,
225 L Street. So. Boston, MaM.

• įce^lrm. — J. Grnbinafcaa,
157 M Street, So. Boston. KaM 

'rot Ražtlninkas — A. JknuioDia,
1426 Columbla Rd., S. Boston, Mmm 

Infnsą ftHStfcinkas — K .KfflrS,
8 Hatch Street So. Boston, Masą 

ždtninkas — L. ivagždyą,
111 Bowan f t, So. Kjaton, Ma* 

Cvarkdarys — P. Lan&a,
395 E Flfth St, So. Boston, Ma* 

Draugijos reikalai* kreljlkltaa ri* 
J protokolą raitininku.

Draugija caro snšfmkhgM laiko 2-m 
-•edėhllenl kletvieno manffio 1-m ▼* 
k> pietą parapijos aaMja.

D. L. K KEISTUČIO DrJoI 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. ZaUeekM,

514 E. Broadway, So. Boston, Ma* 
VICE-PTRM. — Povilas Ruka,

95 C Street So. Boston,1 \
PROT. RAST, — Antanas Mnctjunaa, t

450 B, Seventh St, So. ’Bąįtoa. Mą* . 
FIN. RAėT. — Jnozipas VihkevtS*

966 E. Broadway, So. Boston, Ma* 
KASIERTUS — Andr, Žnlfeekas,

611 E. Rifth St, So.’Boston, Ma* 
MARŠALKA—Kasim (oras MlkaUlonM, .

906 E, Broadvray, So, Boston, Ma* 
D. L. K.’KtJUrtnao ErartRljn laiko

vo mėnesini*# rasi rinkimai kas P<n* | 
^lėldienj 'kiekvieno mtaeslo, po nu* j 
>94 Wnshlngtnn S t, Boston, Masą, 
i :30 vai. po pietą. Ateidami ant auM*' 
rinkimo atsiveskite sn savim danMMRI. 
ariują nartą prie musą drahąŲoa |bl^ 
ndytt /

.1

gvduol.es



