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‘ VILNIUS j' ‘

Prasidės šv. mižioriis ir pa
mokslu 11 vid. rytė.

-visų

1

B J .

Už Vilnių,už bočių 
žemę kovokime!

Lietu vių RymoKataliku 
deracijos Kongresas

K ®

Pranciškaus ir šv . Kazimiero, - 
seserys, kur. Urbonavičius su ’ 
$50 auka ir referatu. Jausmin
gą ir patriotingą prakalbą pa
sakė kun. Šmulkštys. Kun. 
Kiškis atstovauja Lietuvos 
ateitininkus. Valdyba išdavė 

j raportus, tipas pakilus. Fe- 
] deracij a gyvuoja ir gyvuos!

LIETUVIŲ RYMO KATALI
KŲ FEDERACIJOS 

KONGRESE

Philadelphia, 
11 rugpiūčio. Specialis “Dar-I 
bininko korespondentas tele-1 
grafuoja:

Federacijos Kongrese dele
gatų ir s 
vedėjas Krušinskas, __ ____
rius Leonaitė. Skundų, ineši-į 
mų ir rezoliucijų komisija: L. 
Šimutis, kun. Virmauskis, Ka
šėtaitė, kun. Mockus, Ungu 
raitė. Kongresą sveikino šv.

krityje. 'Puoš griūvėsiąs^! 
kun. Petraitis žada restO*^J 
moti pagal jų pirmykš^^^ 
stilių. Į tą pilį ruošiasi 
gabenti iš Amerikos viiiįsb^B 
savo astronomiškus Įranis^-^ 
ir knygyną, kurią vertė siėr.y^ 
kianti 300,0(K) litų. Obsef*.^ 
vatorijos tikslas tarnailti'^ 
viešiems Lietuvos švietifili>|S 

'.reikalams. -Ji bus atdarai 4 
su_i visuomom-i naudotis vieną 

-dieną i savaitę, o visų mb- 
'kyklii mokytojams ir molfšy 
deivių ekskursijoms nuolatos 
i Ast ron omi j os i nėgėj a nisx\p’ 
'reiškiama didelio vaišingi 
'mo.

Be To. nupirktame žemės, 
anieiikicciains astro-,plote kini. Petraitis marius . 

nomas kun. A. Petraitis pir-j uždėti pavyzdingą ūkį ir fjfef- 
ko is valdžios senus pilies-galės susitarti su vyriausyį* dh 
griuvėsius ir žemes plotą ;be. tai ba'idvs įkurti Ū^O ji

tą kongresą, nes jo iniciato
riams komunistams rūpi i- 
kalbėti negrams, kad visi jų 
gyvenimo blogumai paeina 
nuo dabartinės Suvienytų 
V alst i j ų tva rkos.

Tas kongresas, Green’o 
žodžiais betariant, nieko ge
ro neatneš, o tik sukels tau
tinę neapykantą. JĮ šaukia 
komunistai, o Darini Federa-

Amerikos komunistai ruo
šia darbininkų kongresą Chi- 

į cagoje š. m. spaliu 25 d. Į tą 
........................   __ .. Ikongresą komunistai kvie- 
pylinkės lietuviai, drauge su| čia negrus (juodukus) ir 
ukrainiečiais ir baltgndžiais smarkiai agituoja dėtis su 
renkasi į Franklin Union jais. Amerikos Darbo Fede- 
Hall, Bostone, išreikšti sa-i racijos pirmininkas Green 
vo amžiniems priešams len- pareiškė, kad Darbo Fede- 
kams protesto prieš nuolati- racija griežtai pasmerkia.

ir despotiškus lenkų negrų dalyvavimą tame kon
grese. Greeiras pataria ųe-icija šluoja lauk komunistus 

igrams, kurie yra Darbo Fe- j iš savo tarpo, kai tik juos su- 
deraci.jos nariais, boikotuoti j čiumpu.

UŽ VILNIŲ, UŽ BOČIŲ 
ŽEMŲ KOVOKIME!

Artėja rugpiūčio 16 diena.
Tą dieną visi Bostono ir a-

nius 
persekiojimus okupuotuose 
kraštuose. Kas gyvas i to 
mitingą ! Ten mes išklausy
sime žymių amerikonų, lietu
vių, baltgudžių ir ukrainie
čių kalbėtojų; ten mes pa
reikšime amerikiečiams ir 
visam pasauliui savo protes
tą ir Įrodysime, kad lenkų 
pasakos apie laisves Lenki
joje yra grynas išmistas ir 
melagystė. Ruoškimės ir ra
ginkime visus ši mitingą ap
lankyti. Kiekvienas kovos 
žygis su lenkti smaku artina 
mūsų širdies — Vilniaus at
vadavimą.

Lietuvos Aviacijos 
laimėjimas.

nas.

linskas. 1
Antrą valandą po pietų, gi- 

rioue, bus pėnkių chorų kon
certas.

Pramogos įvairių Įvairiau
sios !

Visas dienos pelnas bus pa
siųstas Į Lietuvą Vilniui va
duoti. į

Lietuvi, ^hnink Vilnių ir 
vyk per žolines į Lake Side.

Į Presos Komisija
----------------- į-----------------------

Prancūzams riestai

Pa.,

svečiu 100. KongresoKmimskas, selSTo. BULGARIJA NUSILEIDO 
’ ‘ GRAIKAMS

Bulgarai areštavo gi 
Nikadiliso užinušiką ir 
stabdė giKiikit deportavimą 
Paaštrėjo mntykiai atsitai
sė. Karo pavojus i>raii\*ko.

Bėda bėdą-seka. Nespėjo rijos šalis baudžiamuosius
marokiečių numalšinti, kai būrius prieš sukilusius sin

OBSERVATORIJA LIETU 
VOJE

Šių metų kovo mėn. 5 d. ži
i lomas

LIETUVOS SEIMO ATSTO
VAI AMERIKOJE

“Draugas'’ praneša, kad 
rugpiūčio 9 d. laivu “Maure- 
tania” atplaukė gerb, svečiai 
iš Lietuvos: kun. A. Šmulkš
tys ir K. Anibrozaitis. seimo 
atstovai.

KU-KLUX’Ų PRŲPAGANDA 
PRIEŠ SVETIMTAUČIUS
Ku-Klux’n suvažiavimas 

Washingtone užsibaigė mi
tingu. kuriame buvo aštriai 
smerkiami katalikai, žydai, 
musulmonai, laikraštininkai 
ir butlegeriai. U/baigtu
vėms sudegintas didelis me
dinis kryžius, kur buvo pa
dirbtas iš augančio medžio, 
ištisą savaitę saugojamo sar
gybiniais. Sudėti vainikai 
ant Bryan’o ir nežinomo ka
reivio kapo.

Š. m. VII-14. Kauno aero-^aerodromo, . nes. pakildamas 
drome išbandytas karo lakūno 
Vyr.. Įeit. Gustaičio konstrukci
jos, lakstytuvas su maž. moto
ru: kuris savo konstrukcijos 
tobulumu, praneša lig šiol bu
vusius tos rūšies lakstytuvus, 
o pačiam konstruktoriui kartu 
ir mūsą aviacijai teikia daug 
garbės.

Paskutiniuoju laiku visam 
pasauly, tokių lakstytuvų sta
tiniu yra labai susidomėję ir 
daug šioje srityje nuveikta, 
tačiau tokių laimėjimų toli gra
žu ne visi konstruktoriai 
laukia.

Minimas k. 1. vyr. Įeit, 
taičio lakstytuvas bene

prasirita žem£ tik kokia 50 
mtr., o tūpdamas teturi labai 
mažą greitumą apie 40 klmtr. 
per valandą ir prasirita tik 10- 
13 metr.: vadinas veik kiekvie
noj pasitaikiusioj pievutėj gali 
nutūpti ir vėl pakilti nieko ne
rizikuodamas.

Ore laikosi labai pastoviai irf 
lengva  ̂^valdytiJ TpctebneĮ 
reikalingas nė didehę'ęteckniŠ- 
ko lakūno išsilavinimo. i Ęe to 
lakstytuvas puikrifkyla aukš
tyn. Galima fikėtiš, kad kon
struktorius su minimu laksty- 
tuvu galės paimti net pasauli
nį aukštumo rekordą tos rūšies 
lakstytuvams.

pats arčiausis prie siekiamojo šis pasisekimas rodo, kad 
idealo. Lakstytuvas turėda imūsų jaunoje aviacijoje esama 
mas 30 H P motorą lengvai ga-1 gana rimtų pajėgų, kuriomis 
Ii pakelti du žmones arba vie-1 galima džiaugtis, tuo labiau, 
ną žmogų su bagažu per 791 kad tai pirmas toks rimtas kon- 
klgr. ir skristi 400-500 klmtr.1 struktorius, siela ir dvasia tik
sli greitumu 130-145 klmtr. per ras lietuvis. Jis savo gabumus 
valandą nereikalaudamas pairi - galės sunaudoti mūsų aviacijos 
limui ir nutūpimui specialaus gerovei. — “Rytas“

jiečius, kurie užklupo pran
cūzus ir smarkiai juos su- 

I pliekė. Kiti būriai pateko 
sukilėlių nelaisvėn. Vienas 
sunaikinto būrio komendan
tas matydamas, kad nebėra 
išeities nusišovė.

Prancūzų valdžia turi vi!-

atsirado kiti drąsuoliai — si- 
rijiečiai. Ir jie laisvės užsi
norėjo ir pradėjo pešti fran- 
cūzus. 'i

Paryžius * ^praneša, kad 
vyriausias armijos vadas Si
rijoje gen. Sarraila praneša ____ „ ______  ___  . ..
apie naujus prancūzų armi-jties sukilimą numalšinti. Su
jos nepasisejiimus. Gen. ikilėliai reikalauja nepriklau- 
Sarraila išsiūntė į visas Si-Isomybės.

ties Neimu

Žinios iš Lietuvos

Rasgos-Anglijos ■ • |linu var'onry kuliamąją Prašiną.:

susi

Gus- 
bus

karo galimybes

ŪKININKAI BENDROMIS Institiito Matymo
JĖGOMIS vadovauja prof Songaila

-iaukuva. 14 ūkininku ^<-apmokamas. tuo 
ratelis perkad benzinu ar gazo‘- • ^'sakė nuo jam prideramo *-';

pie 5().(X)0 litu atlyginimo. Šis, 
prof. Songailos pasįryžiinąs*' ■ 
karštai buvo ,-uiiktas visu pro-

kuri-kainiu» api<k lė.OOŪ litu 
Ją galės už tam tikrą atlygini
mą raudotis irrieratelio nariui. 
Masino-; latkiaina narvežant

ANGLIAKASIŲ GINČAS 
NEBAIGTAS

Anglies kasyklų konflikto 
suinteresuotos šalys atka
kliai gina savo nusistatymus. 
Kasyklų savininkai nedaro 
jokiu nuolaidų ir griežtai 
laikosi savo pareiškimo: 
“Negali būti nei kalbos apie 
algų pakėlimą." Tš kitos 
pusės darbininkų delegatai 
dar kaitą atmetė kasyklų 
savininkų siūlymus dėl tar
pininkavimo.

Talis pareiškė laikrašti
ninkams, kad jis nemanąs, 
jog kasyklų savininkai tap^ 
tų nuolaidesni ir dėlto ang- 

, liakasių streikas neišvengia
mas, jei bent valstybė ener
giškai Įsikištų ir tą klausy
mą išrištų darbininkui nan 
dai. (

Lenkus vanoja

GAISRAS CHICAGOJE
Milžiniškas Garris lent

pjūvių sandėlių gaisras sn- 
haikino du bloku ir padarė 

1 ^nuostolių apie vieną mik do- 
' ‘ lerių. Fkapliodavo sandėlis 

su 800 galionų naftos.

Neivarko. N. J. lietuviai, Į Nepaisė žmonės kad buvo 
bendrai su ukrainiečiais pe- b 
reitą nėdelią smarkų ypą 
drožė lenkams, lietuvių, uk
rainiečiu ir baltgudžių smau
gi k ams.

Lietuviai ir ukrainiečiai 
sakytą dieną Union Prospect 
salėj turėjo bendrą masmi- 
tingą. Pavyko gauti pagar
sėjusį ukrainiečių veikėją 
Sičinskį. Tai tas pat Sičius- 
ki, kurs Williamstown ’e, 
Mass. Politikos Institute 
šauniai išvanojo ^Lenkijos 
užsienio reikalų mmisteri 
Skšinski ir parodė, kad Len
kija nėra jokia demokratija, 
o yra tiesiog biauriausia au
tokratija.

Nevąrko lietuvių ir ukrai
niečių masmitingas tęsėsi 
nuo 2:30 vai. po pietų iki 
t>:50val. vak. Žmonių susi-

• rinko tiek, kad sale buvo 
i prigrūsta ir daugelis lauke 

stovio, kad ką _nugirdus.

karšta. .

Nuo lietuvių tinkamai an
gliškai kalbėjo vietos nuo se
nai žinomas veikėjas V. Vaš-

Pagalios buvo priimta re
zoliucija. kur užsimenama 
mažųjų Tautų smaugimas 
Lenkijoj, smarkių užprotes
tuojama prieš despotišką 
lenkų valdžią ir atsišaukia-, 
ma i pasaulį, -kad ..užtaroj; 
prispaustus. Primenama, 
kad Wilsonas stovėjo už at- 
steigimą Lenkijos tiktai ru- 
bežiuose neginčijamai lenkų 
apgyventuose, gi dabar Len
kija turi žemių neginčijamai 
nelenkii apgyventų.

Šitas lietuvių-ukrainiečių 
masmitingas buvo plačiai ap
rašytas amerikoniškuose lai
kraščiuose ir paskelbta rezo
liucija.

RUSIJŪS-ANGIAJCS KARO 
GALIMYBĖS

Garsus ir žinomas autori-l 
tetas tarptautinėje politiko
je. "Revue Internationale 
Politique" redaktorius Fe
liksas Valyi, prancūzu di
plomatas pereitą savaitę 
AVilliamstovvn ’o tarptautinės 
politikos institute išreiškė 
savo nuomonę, kad rusų- 
anglų karas, dar dabartinei 
kartai begyvenant, neišven
giamas'. Vienintelė išeitis iš 
tos padėties — anglų nusilei
dimas kinams. Jeigu anglai 
pasitenkins tik tokia, kai 
dabar nesudėtinga politika: 
degtinės ir opiumo pardavi
nėjimu rytuose, tai bdlševi- 
kai neapsakomai greit pa
skleis savo Įtekmę į kinus ir 
tuomet Anglijos karas su 
Rusija nebeišvengiamas.

Prelegentas pareiškė, kad 
europiečių prestižas rytuose 
susilaukė bankroto.

Tautini ai bruzdoj i m a i 
Turkijoje. Kinijoje h-šiau
rės Afrikoje natūralus apsi- 

paeina iš 
ir pažan- 

1 Jideliausią 
klaida, tai

reiškimas. Jis 
laisves troškimų 
gos siekimų, 
anglų politikos 
tautinės neapykantos gilini
mas. Kiekvienas anglas, 
geltonoji žmogui laiko že
mesniu už save sutvėrimu, 
nežiūrint i tai, kad tas su-

žvilgiais už ji aukštesnis ir 
apšviestesnis. Tokiuo būdu, 
patys anglai sukeldami prieš 
save Rytų tautas, duoda

PADĖJO AKMENĮ

Jurbarkas (Kaseniii apsk.). 
Liepo.- :i;ėn. 22 d. miesto bur
mistras padėjo pirmą akmeni: 
gaisrininkų stovyklos pama-,
tam

rabinai pakai bose nurodė ii

dėti, atiko-

ti ii' nre<t'> valdybe- rastinė.
Savanorii! giisrminku ko-

kurio Anglijai gresia pavo
jus.

Azijos tautos nustojo tikė
jusios Į civilizuotus Europos] 
valstijų pasiryžimus ir pa
saulinis karas juos Įtikino, 
kad jie patys turi teisės sa
vo reikalus tvarkyti, ko ir 
siekia ginklo jėga.

Maskva puola For
a ' z

do glėbin
MASKVA PU0LA4F0RD0 

'GLĖBIN

Iki šiam laikui Sovietai 
neįsileisdavo Fordo automo
biliu j Rusiją, dėl Fordo ne
palankumo bolševikams. Da-) 
’nar Sovietai per savo preky
bos-skyrių New Yorke siūlo* 
Fordui koncesijas aeroplanų 
ir automobilių dirbtuvių sta
tymui ir tų šakų išvystymui.

GELŽKELIO AUKOS 

VOKIETIJOJE

Bėrimas. — Ekskursijos 
traukinys, vežęs 200 moks
leivių, susidūrė su prekių 
traukiniu. Nuo pylimo nu
virto du prekių ir astuoni ke
leivių vagonai. ' ' .
sužeistų 20.

■i'-'

REIKALAUJA DARfel 
NINKU

UNIVERSITETO RŪMŲ 
STATYBA '

Voriaukoje dabar inten.-in i 
gai eina fizikos-clu’inijos insti-j 
tuto statymo darbai. Einant 
darbu planais, iki gruodžio 1 
d. turi būti pastatytos rūmu 
šieno-. Tolimesni darbai bu- 
tęsiami kovo mėnesyj. Galu
tinai rūmai lurė< būti j>abaigti

i jnksmaii-vary prie .-tatomo-. 
,;o universiteto rūmo, kaip gir-į 
Joti dabar »-.-ą rrikalinga ne-: 
m;' (;:p;c 200) mūrininką nes 1
norima dar,ši<-m<-t ,-i.iskubti pa-'- 
-tatyt: :r 'rengti universiteto 
rūmai, kur gaa-> persikelti' 
r:or- kę': faku!t»’mi. nes senuo
se univ-er-iteto rūmuose, kad jr- 
geriainiais norai-- nebegales 
tilpti .-tmieniai. Jau pernai , 
reikėdavo ne vienam stačionfiš 
lekcija.- užrašinėti, o šiemet, 
kaip tenka patirti aukštesniąs 
mokyklas baigia 1000 s-u vir
šum abiturientu. Jų kad 'ir 
dalis (nors 500-600) atvažiųp^ 
tą į universitetą beveik nebė- 
galima būtu tilpti... Naęgoį 
universiteto rūmą labai laukia 
kaip -fudentąi. taip ir proteste 
riai. nes ii- jiems misiMfe- 
vargti mažuose ir tvankiųjų 
kambariuose. ■■■-■

dienos. Visą fizikos-<-liPinijo< 
instituto riiinu pastatymas at
sieis apie 2,50(1,000 litų.' Tai 
bus ar tik ncdidžiausM 'pasta
tas visame Kaune. '

Visų universiteto fuktiltetą 
ir įstaigų pastatymas sulig 
prof. Songailos išdirbtuoju pla
nu atsieis apie 15 mil. fktų. Ži
noma šiam projektui ir įvykdy
ti reikės gal nemažiau kaip 15 
metų. Netrukus šis projektą" 
bus įduotas užtvirtinti miesto 

Užmušti! 2, valdybai, o paskui ministetių 
kabinetui.

' -įįi

> •

NAUJA PIENINE _

BaJtrasiai (Barzdų v., Šaknjs 
apskr.) Balt rusiu k. buvusi^
me <>!<upari.ios laikais jąyų<g| 
•andėlyjc tapo įkurta pienhlČ^ 
Parvežta geros mašinos. Ji

nesusipratę ūkininkai
pidnta jos tikslo ir nauddsžtS

UŽSIDARĖ

Šiais metais ^Telšiuose 
darė ten gyvayąsr lenkų* 
nazija dėl mokiniu stokos, 
dęti, pradedu trakti mok 
ir Panevėžio ]qukų g'inn 
Tur būt. ir jos panašus ii 
laukia. •
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padėties.

SUBSCRIPTION KATES:

and suburbs
$4.50
$5.50
$5.50

..........._ . . , _ 11^’ 
rietrukųs^ pį paseke 

ko>« amerikięčįį}. 4 ‘ Draugo? ’ i V iraliūnas. /Mūsų kaliuity- ekskursija kak xMaciejitas-neteko dido
ko vedamą, iš Š5 .ą^j^Jiįe'tos^sĮ^s^dvo. A A. 
Ekskursantus pasitiko -Vieti- jsunkiais 
niai inteligentai su 7 -P^-hakaisdirbogilųirmūsųtau-
pulko orkestrų.

gSĮaston ’e ir apylinkėse
^Užsieny...........................

$5.50
$5.50.

Labai Laukiami Svečiai
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, Amerikos lietuviai su- 

^i^aukė pirmųjų laisvės kregždžių—Lietuvos misijų. Po jų pradėjo 
||fcį$aukti įvairūs agentai, delegatai, agitatoriai, prakalbininkai ir ki- 

svečiai, kuriems daugiausia rūpėjo daugiau Lietuva ir mūsų 
|||Ldfljeriai, bet ne mūsų pačių gyvenimas. Tie svečiai buvo širdingai 

pasitinkami ir išleidžami. Pinigų negailėjome. Bendrovių, bendro- 
▼ČBų akcijas pirkome ir atstatymo bendroves rėmėme. Tarpe biznio 
sukūrio įsibrovė keli sukti agentai, kurie mumis suvylė. Laimei ar 
nelaimei, kelioms akcinėms bendrovėms teko bankrutuoti, o neku
riama amerikiečiams gerokai nusvilti.

Dėka tai visai makalienei, susidarė labai prastas, dar-gi nedrau
gingas, ūpas tarpe Lietuvos ir Naujojo Pasaulio žemės lietuvių. San
tykiai bandyta atitaisyti oratoriais ir visokiais kitais delegatais, bet 

ebepavyko.
Nuslūgęs entuziazmas pražuvo ir rodėsi taip amžinai ir pasiliks, 

jar kartą bandyta idėją jungti su bizniu, prityrusių biznierių pagel- 
ba, bet ir čia mažai tepasiekta.

Ir be to blogą amerikiečių ūpą gadino blogos valios žmonės vi- 
ąfldus niekus pasakodami apie Lietuvą. Tuo metu atplaukė dar vie
na Lietuvos svečių grupė. Bet ši grupė buvo diametraliai priešinga 
p^najai: ten biznieriai ir pinigų kolektoriai, o čia kultūros sklei
dėjai—Lietuvos operos artistai. Kiek šilčiau, bet vis dar skeptiškai 
juos 'pasitikome, vienok džiaugėmės, kad ir mums ką nors atveža. 
Neilgai tie svečiai paviešėję apleido mus ir mes vėl paniurome.

‘•Netrūkus susilaukiame naujų kultūros ir tautybės gaivintojų— 
dnmos artistų. Šiuos dramos artistus mes greit pažinome ir pami
lome.' Šiandien nėra tos kolonijos, kurioje jų vardas nėra žinomas. 
yffiį, dainuojam ir minim ' ‘Dzimdzi-DrimdziI ’ ’ Ir ištikrųjų dziradriai 
atvežė to ko mes troškome—tautinės dvasios. Mes vėį atgijome ir 
drąsiai pradedame kalbėti apie kovą su ištautėjimu ir apie gražią iž- 
ėivijoe ateitį. Džiaugiamės ir džiaugsimės tol, kol tas “Dzimdzi’ 
mums dainuos.

- Bet tuo nesibaigė svečių plaukimą^ Imigracijos vartai užsida
rė tik paprastiems, bet ne profesijos žmonėms. Visų tų svečių skai
čiuje neteko matyti Lietuvos valdžios sferas atstovaujančius žmones. 
Tokių žmonių mes laukėme, nes tikėjomės daug- naujo, daug negir
dėto išgirsti. Lietuvos stambesnieji vadai šiuo momentu labai pagei- 
d&ująmi. Ir štai, mūsų lūkuriavimas pasiteisina: : ‘ Draugas ’ ’ prane
ša, kad dar prieš Federacijos kongresą atplaukia Amerikon Lietuvos 
šeinio nariai: KUN. A. ŠMULKŠTYS ir K. AMBROZAITIS. Tų bran
gių svečių atsilankymas taip ūmus ir staigus^ kad dauguma mūsų 
galės nusistebėti. Bet anksčiau, ar vėliau turėjome ir jų tikėtis. 
Kokiais tikslais šie garbingi svečiai amerikiečius atlankys, mums 
tuom tarpu sunku pasakyti, bet išanksto galime spėti, kad tas, la
bai didelės ir svarbios reikšmės, atsilankymas atneš daug naudos Lie
tuvai. Mums, išeiviams, bus įdomu išgirsti iš Lietuvos seimo atsto- 

pranešimus apie Lietuvą ir apie jos reikalus, o gerbiamiems sve- 
čtams bus gražios prog’os pažinti amerikiečius-lietuvius. Kaip ma
tyt, bedugnė, skyrusi Lietuvos ir Amerikos žmones, siaurėja, santy
kiai gerėja ir kada mūsų ilgai laukti svečiai įžengs Į mūsų kolonijas, 
ta reikia tikėtis, kad per tą bedugnę bus nutiestas tiltas, acių ku
liam mūsų ir užjūrio brolių bendravimas taps įvykusiu faktu. Sto
vėdami tokių svarbių faktų akivaizdoje, mokėkime juos įvertinti. Vi- 
ri Eetuviai turėtų tinkamai pasitikti šiuos garbingus svečius. Turi- 
lbė atsiminti, kad dabartiniai svečiai yra takiais svečiais, kokių dar 

į nešame turėję. Šie svečiai yra Lietuvos Respublikos seimo atstovai, 
: todfel juos pagerbdami pagerbsime Lietuvą, kuriai jie atstovauja.

LIETUVOS BALTGUDŽIAI

Šrii metu liepos 27 "d., Lie
tuvos Šaulių. Sąjungos salėję 
Įvyko Lietuvos baltgudžii} 
su*iriiikiinas. Susirinkimo 
tikslas — Baltgudžiu Naeio- 
nalio Komiteto Lietuvoje or
ganizavimas.

Matyt, kad Lietuvos balt- 
gudžiai aktyviau stos i darbą 
ir bendrai su lietuviais 
kovoti prieš lenkus už 
grobtas žemes.

eis 
pa-

MUS APLEIDO
Šių meti] liepos 23 d., 7 vai.

tai svartej darbą. Velionis 
buvo vienas ištą mokytojų,’ 
kuriam slinku rasti tolygių. 
Apie velionį prof. Pr. Dovy
daitis rašo:

‘ ‘ A.' a. Antanas. Vireliūnas 
tai puikus pavyzdys, kiek 
daug ir naudingai gali nu- 
eenzo žmogus. Jis nebu
vo diplomuotas universi
tetiniu. diplomu, bet kaip 
toli jis pralenkia dauge
li tokių diplomuoti} mūsų 
mokytojų. .Jis nebuvo lan
kęs gimnazijos, o buvo pat
sai išmokęs reikalingiausias 
vakarų Europos kalbas. Jis 
nebuvo išėjęs universitetinio

į; aus ap^tovonus, kokis yra
i mieliausias nenoro dirbt pa

teisinimas ne dešimčių, bet 
šimtų tokio ir panašaus cen
zo mūsų inteligentijos. ’ ’
Su A. Vireliūno mirčia 

Lietuvių tauta neteko vieno 
uoliausio jos mokslo darbi
ninkų.

Lietuvos žemėje didelių pasi
slėpusių turtų $ėra. Buvo da
ryta bandymų, ieškota turtų, 
tačiau lig šiol maža kas suras
ta ir beveik nėra vilties, kad 
ateity galima bus rasti daug 
anglies ir geležies.

Tačiau nėra reikalo čia sva
joti apie tai, kas gali būti su-

įį£

Š>,

DarbininkusS kriaudžia

Teko persitikrinti, kad tie ir anie, nuo vartotojų lapą ‘ ‘devynias 
skūras.” Gamintojai eksploatuoja darbininkų darbą, krautuvininkai 
pirkdami iš trostų už pusę kainos prekybos reikmenas ir uždirbdami 
kitą tiek, išnaudoja vartotojus. Galų gale laimi darbdaviai ir jų 
agentai, o darbininkai ir daugumoje, tie patys vartotojai darbinin
kai augina tų ponų milionus. Teisybės maža, ir dar jos mažiau, kada 
norima ir be to skriaudžiamus žmones, galutinai sunaikinti Už
darbio mažinimas šios pramonės darbininkų tarpe sukėlė didelio pa
sipiktinimo. Silpnai organizuoti audyklų ir verpyklų darbininkai 
\jegali išlaikyti kovos su galingu trestu, todėl gal ir teks pastarą- 
jara nusileisti. Bet tas nuotikys, anksčiau ar vėliau, privers darbi
ninkus sudaryti savo organizaciją, nes kitaip ir dar galės susilaukti 
panašaus trosto pasielgimo. Bet darbininkai, eidami prie vienybes, 
neprivalo pasiduoti bolševizmo agentų kurstymams, o patys sveiku 
protu vaduojantis, burtis į organizacijas, su kurią pagelba kova su 
darbdaviais gali būtį^daug lengvesnė..

Aiūerikos vilnų trostas, pernai padaręs dideliausĮ pelną ir išmo
ta savo akcionieriams geras dividendus, šįmet karpo algas savo 
^dąrbhiinkams dešimčia nuošimčių. Trosto galvos tą Įvykį teisina tuo- 

kad, girdi, norima nupiginti gelumbės ir rūbų kainas. Bet čia 
$£;graži pasaka. Trostai daugiau rūpinasi savo kišene, bet ne varto- 

ikalais. Ir jei rūbų kaina aukšta, tai ne dėl to, kad darbi- 
brangiai ima, bet kad gamintojai apiplėšinėja.

^j'Tos srities žinovai apskaitliuoja, kad viršutinių vyriškų drabu- 
lėflės, kainuojančios Kpie 50 dol., medžiagos pagaminimui, darbi-

Hta-darbo jėga atseina $1.50, gi kainuojančios 60-75 dol/ne daugiau 
|J" Tai-gi darbininkų uždarbio nurausimas nupigintų eilei 45 dol 

,, o aukščiau tos sumos apie 20c. Tad aišku, kad ant tų kaž- 
pymo vartotojas nieko nelaimė ja, o darbininkai susilaukia 
os. Jeigu trostistų kainų numušimo noras būtų nuoširdus, 
rastų kitus kelius. Gamintojai ir krautuvininkai ant visokių 

ų padaro pelno 50 ir daugiau nuošimčių.

ANGLŲ PIRKLIAI DOMISI 
LIETUVOS DIRBINIAIS

•Lietuvos dalyvavimas Lon
dono Parodoje labai suįdo
mino anglų pirklius. Paro
doje išstatytos Lietuvos pre
kės ir dirbiniai padarė gero 
įspūdžio į užsienį, todėl Lie
tuva susilaukė didelių užsa
kymų. Didžiosios Anglijos 

‘firmos duoda visą eilę pa
klausimų Lietuvos firmoms. 
Lietuvos prekės Anglijos 
rinkoje pageidaujamos rie 
vien dėlto kad jos daug pi
gesnės už anglų prekes, bet 
ir todėl kad jų kokybė labai 
gera. Lietuva stiprėja ne 
;vien politiniai, bet ir ekono
miniai.

| SIELVARTAUJA

Lietuvių išgamų ir darbi- 
piinkų išnaudotojų bei mul- 
[kintojų "mazgotė “Laisvė” 
verkšlena:

f “Pora dienų atgal ‘Lais- 
I. vč.s’ admini^raeiją gavo iš 
į Brooklynp pašto .reikalavi- 
j mą, kad nesiuntinėtų ‘Lais- 
l vės’ Lietuvon. Reikalavime 
£ - pažyiųėta, kad Lietuvos pąš-

Vargo plunksna fas kreipėsi į Amerikos pas-

tą, prašydamas sustabdyti 
‘Laisvės” siuntinėjimą ‘de- 
inokratinėn’ Kauno respubli
kom

Tai paskutinis, oficialis 
užkirtimas ‘Laisvei’ kelio Į 
Lietuvą, nors neoficialiai jau 
keli metai, kaip ‘Laisvė’ ne
leidžiama į ‘tėvynę.’ ”

'Nepatiko razbainikiško le
ninizmo platintojams, kad 
Lietuva apsisaugo nuo viso
kio komunistinio brudo. Jūs 
rėkiate, kad jums neleidžia 
spekuliuoti Lietuvos darbi-, 
ninku būviu, kad jums ne
duoda galimybes su savo 
šlamštais murzinti dorą Lie
tuvos darbininko* sielą’Jums 
rūpi ne darbininkų būvio ge
rinimas. ' bet darbininko 
vergija. Jūsų laisvojoj “ma- 
tuškoj Rosi joj,” ne tik kad 
neleidžiama priešingo raz- 
bainikų valdžiai laikraščio 
leisti, bet jūsų “globojami” 
darbininkai už vieną kitą žo
di, tartą prieš jūsų despo
tizmą, sušaudomi. Pirmiau 
negu kitus smerkti, reikia 
savo darbus nepamiršti. Ge- 
Tai Lietuva daro, kad veja 
lauk laisvės spekuliantus.

rasta. Dirst eikime geriau į tų 
turtą, kurį turime prieš akis, 
šis turtas, tai mūsų, o ypač • 
mūsų ūkininkų, darbas, 's.

Socialistai visur ir visuomet į 
garsiai mėgsta kalbėti, kad 
mūsų ūkininkai, tas visos ša- / 
lies ūkiškas pagrindas, spau
džiama, kad mūsų valstybės 
turtai mažėja ir kad. einame į 
bankrotą. Ypač taip rėkau
ti mėgsta po Žemaitiją važinė
damas valstietis liaudininkas, 
žemės ūkio dr-jos instruktorius 
baronas Tornau.

Tačiau žiūrėkime, ar iš tik
rąjį] taip yra gyvenime.

Norint sužinoti kurios nors 
valstybės medžiaginės gerovės 
kilimą, užtenka pažinti jos iš- ' 
tisos metų eilės biudžetas, t. y. 
valstybės pajamų ir-išlaidų są
matas. Jei tos sąmatos auga, 
reiškia valstybės medžiaginė 
padėtis gerėja. Tad įdomu 
žvilgterėti į mūsų valstybės 
biudžetą. '*

įsižiūrėję į mūsų valstybės 
kelerių metų biudžetus, maty
kime, kad jie auga, pavyzdžiui, 
1921 metų mūsų valstybės biu
džetas siekė daugiau 89 milijo
nų litų, 1922 — daugiau 137 
mil..
1924 
1925 
t. y.
ta 259. mil. litų ir tiek pat su- 
.rinkta. Bet klausimas, ku
riems galams tiek pinigų bus 
išleista? Klausimas paaiškės, 
jei žvilgterėsime vėl i biudžetą. 
Ten mes rasime tris gana svar-

1923 — daugiau 208 mil.,
— daugiau 220 mil., o
— daugiau 259 mil. litų, 
1925 bus valstybės išleis-
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Dzūkas Musteikėtis J. M.

I KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES 
DIEVOTUMAS, SUMANUMĄ^, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS

I ' SKIRIU LIETUVfA^tS ESANTIEMS 'AMERIKOJE
Laisvai išvertė

(Tęsinys)

O jeigu kas nors nenorėdavo jam pasiduoti, tai 
stengėsi, kuogreičiausiai su tais atsikratyti. Ne 
tik jis nė vieno nebaudė, nemušė, liet kiekvieną 
mylėjo ir už darbą atlygindavo kuogeriausiai. 
Ateis būdavo Į arkiydę, ras viską tvarkoj: ar
klius iššukuotus, mėšlus nuvalyta, arba lauke 
ras gražiai užarta. — tuojaus šaukia kitus ir sa
ko: ••Žiūrėkit, kaip pas jį viskas tvarkojl NyT 
liu aš toki darbą. Iš tavęs bus geras žmogus, 
nes esi darbštus, užtat tau dovanoju tą arba tą.” 
Todėl pas jį darbininkams niekuomet nieko ne
trūkdavo. ir jis pats sakydavo: “žmonės neiš
mano. kad nemoka apseiti su darbininkais, Tar
nas ne >argas. bet mano pagelbininkas ir toks 
pats žmogus kaip aš. taigi aš turiu būti jam tė
vu. nes Dievas jį padavė į mano rankas. Ne 
barniu, ne bausme — pažeminimu turiu ji užlai
kyti. bet meile, geru žodžiu ir gailestingumu, tu
riu ji užjausti.” Ir tai yra tikra tiesa. Kiek
vienas darbininkas gaudavo pas jį savo laiku 
sveiką ir stipru maistą,«atsakantį drabužį, algą 
apmokėdavo, kųoteisingiausiai; o jeigu atsitik
davo kas vesdavosi ar, mergaitė tekėdavo, tai ir 
vestuves iškeldavo ir kraitį duodavo. “Tu, sa
kydavo. tiek metui pas marfc dirbai, tai aš tau 
padėsiu kiek galėsiu.” Taip būdavo mus mo
kino: žiūrėkit aš iš vienų darbų užsidirbau kąs-j 
n i duonos. Todėl mūsų žmonės neturtingi, kad 
•jie Įsigiję sklypelį žemės, tai jau apart jos dau
giau nieko nemato. Užaugo javų, — yra duonos, 
neužaugo, — badauja, dėlto, kad kito darbo ran
kose neturi ir nemoka. Žydai žemės neturi (tais 
laikais žydamas negalima buv,o žemė pirkti), q 
pinigų kiekvienas turi. Kodėl? Dėlto, kad kiek
vienas žydas mokintas if turi kokį nors užsiėmi
mą. Delko mes "laukiame pakol žydai parvež 
mums druskos, kodėl mes patys negalime parsi
vežti. bet atiduodame žydams uždirbti. Kodėl 
mūsų žmonės turėdami 3-4 sūntfs^neleidžia nors 
vienam ar dviem išeiti kokią aukštesnę mokyk
lą? Tegu vienas būtų daktaras, kitas mokyto- ; 
jas, ar amatu i ūkas: pasaulis_platus: su mokslu 
visur vietų gaus. Žiūrėkit aš, išsimokinau sta-

liaus darba is ko turiu pelną kiekfiena diena; ir; . - .y . ■> j i • • mylimos žmonos namuose viskas bus tau nemie-darbo tiek tunu, kad kartais net nepajėgiu vis- . J . ..... . ,. .. , .. . •, . , N u ° . la, nenorėsi nei dirbti, visas tavo gyvenimas busi ka apdirbti. Geram darbininkui darbo nereikia! ’ . . '
. Z, . . T- . l\-nr<nn(r:iR ir nplnimnira<

1 ieškoti, žmonės patys suranda. J eigų as bučiau 
i nemokėjęs staliauti, ką būčiau turėjęs ? Būčiau 
. vargęs, kaip ir kiti mūsų zakristijonai. Dabar
- iš ūkio ir stalystės turiu duonos pakankamai ir 
• dar bažnyčioj tarnauju kaipo vargonininkas.
- Todėl jis visada sakydavo: “vaikai mokykitės! 
: ^Pirmiausia mokykitės skaityti rašyti, nes nemo- 
. kinti būsit tamsūs ir akli. O paskui mokykitės:
Las galit eikit aukštesnį mokslą, kas neturit pa-

■ šaukimo į aukštesnį mokslą, tai nors mokykitės
■ kokio amato. Nepasilikit visi ūkininkai: nes ga-
■ Ii ateiti laikas, kad tas- ūkis visų neišmaitins. 
: .Ištiktųjų, šiandie prie to žengia. ’ Žmonių skai-
■ sčius pasidaugino, žemė nesidaugina; bet prie- 
> šingai visur sumažėjo.' Kur pirmiau gyveno vie
nas ūkininkas, dabar gyvena 3 ir daugiau; pir-

- miau dalijo rėžius iššilgai ii' buvo ne siauri, šian- 
. ’dien pradeda rėžyti skersai. Už kokios 20 meti} 
. pas mūs bus neturtingi, nes visi vien tik žemės

žiūri. Mūsų laikais, sūneli, taip nedirba. Ir pas
- mane buvo penki sūnūs, ‘ kuriuos išmokinau ir iš-
■ leidau į žmones.

Šiandien iš 5 sūnų vienas valdininkas, ant- 
. ras kapitonas, trečias vežiką^ ketvirtą į žentus 

išleidau, tas dar nusimano kalvystę, penktas na
mie ūkininkauja ir moka stalystės. Gėjas daly
kas mokėti kokį nors amatą, o nežiūrėti vien tik
tai žemes.

įkas. Šventa teisybė seneli.
Antanas. Ką aš išmokau nuo savo diedu- 

; k© ir-tėvo visą tą neužmiršiu, kol gyvas būsiu 
; ir tau viską papasakosiu. Todėl atmink gerai ši
ta dalyką.

Pirmas. Tau reikės .vestis,— neieškok la
bai turtingos. Turtai yra, — ačiū Dievui, o kaip 
nėra — atmink, kad pas Di^vą dat daugiau li
ko negu Jis davė; pakaks pas Jį ir dėl tavęs; 
štengkis pasiimti tokią, prie kurios linksta tavo 
širdis.- ' /

Žinai priežodį: “Yrą prie ko būti ir kis val
gyti, o nėra su kuo valgytu” 1 Turėk tų nors 100 
tūkstančių litų, jeigu neturėsi geros —

į la, nenorėsi nei dirbti, visas tavo gyvenimas bus 
i vargingas ir nelaimingas.

Kada pradėsi rinktis sau žmoną—visam gy- 
• venimui draugę pasiklausk pirmiausia savo šir-. 
1 dies ir proto. Patars tau ir sakys: ar ji verta 
būti tavo žmona, ar myli ji Dievą, ir maldą, ar 
ji yra darbšti, ar mokės šeimininkauti, ar ji my
li švarumą pirkioj, kieme, drabužiuose ir visa
me kame. O širdies klausk: ar mano ji? Kaip 
aš buvau jaunas, dauguma teikė man savo duk- 

, toris. ir kiekvienas gyi’ė savo turtus, siūlė didelį 
kraitį. Bet velionis mano tėvas — sakė man: 
“Viskas’tas, sūneli, tuštybė: ne kraitis, ne pi
nigai atneš tau laimę, bet gera ir išminfinga 
žmona.”

Aš ii- vedžiau neturtingą, našlaitę, bet_aš ją 
mylėjau visa širdžia ne už jos veido gražumą, 
bėt už sielos gerumą. Dievas davė man joje iš
tikimą draugę,* gerą darbščią šeimininkę, kokią 
linkiu turėti tau ir kiekvienam geram vyrui. Ma
no namuose visada buvo linksma, ramu, ir vi
same kame buvo Dievo palaima. Nežinojau kiek 
mes turim drabužių, kiek pas mus yra vištų; ji 
apžiūrėdavo vaikus ir visur buvo kuogeriausia. 
tvarka. 60 metų mudu pragyvenova viens str ki
tu, kaip tie balandėliai: gyvenimas prabėgo kaip 
viena graži dienelė. * Būdavo priseina išvažiuoti 
man dienai ar dviem, tai ji taip susirūpina . . . 
ne jaunystėj, bet visą amži. nes tikroji mei
lė niekada žmogui nesilpsta, bet stiprėja.

Būdavo, kaip nėra manęs namie, tai ji už
migti negali. — vis’meldžiasi. kad tik su manim > 
neatsitikti} kokia nelaimė, kad tiktai laimingai 
sugrįsciau namo, laukia nesulaukia, skaičiuoja / 
valandas ir minutes. O kaip neparvažiuoji bū
davo savo paskirtu laiku,x— tai ji bėga į kelią’ 
žiūrėti ar neparvažiuoja: o jau kaip parvažiuoji 
namo, tai kartais net pačiam juokas, kaip pra
dės pasakoli visus mažmožius, tai rodos mudu ' 
visą metą nesimateva. Dabar aš vargšas nelai- ‘ 
mingas likau, nėr kas mane išleidžia, nėr kas

(HuadaugiaB)
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Grinorius

J. NARINKAITE

nuo įvežimo visiškai bereika
lingų daiktų, kurie tik išlepu-

-jsį "-S0 ^kįmn^isx
kas taip pat yrą netįesa, Juk 
mūsų ‘muitai nukreipti -į tai, 
kad'apsisaugojus nuo įvežimo 
iš užsienio blogu gaminių, pav., 
vokiškų ūkio įrankių, kurie tik 
savaitę ar dąr mąžiau 1 
tarnauti, ar nnb įvežimo

sunaudodama inusų valstybes 
Tos sritys, tai ŽfeEąes 

MiųistęEgą, ^yiė^no; tpi 
ri^ųsisieki«K> Ministerijos. * Tie

sa, yra visa eilė ir kitų ne ma
žiau svarbių, negu minimosios 
trys, sričių, tačiau šį kartą jų 
neminėsiu.

•§;- Žemės Ūkio Ministerija savo- 
||?i darbą 1921 met. pradėjo tik su 

4 milijonais liti], o 1925 metais 
jos išlaidos siekia daugiau 26 

■?j.' milijoni] litų. Panašų vaizdą 
galima matyti ir Švietimo Mi- 
nisterijoje. kuri šiais metais iš-

C leis į 32 mil. litų. Tačiau dau
giausia išleidžia Susisiekimo 
Ministerija. Jos išlaidos šiais 
metais siekia daugiau 70 mil. 
litų. Visos šios trys Ministeri
jos išleidžia tas gana žymias li
tų sumas ūkiui, švietimui, su
sisiekimui ir kitiems medžiagi
niams ir dvasiniams mūši] 
krašto reikalams.

Turint prieš akis tikrenybę, 
nesinori tikėti, kad randasi 
pas mus žmonių, kurie šaukia, 
jog mūsų valstybe neturtan 
brenda! Toliau reikia taip pat 
pažymėti, kad mes turime ir 
Skolų, kurių neužtraukę būtu
me savo valstybes nesukūrę. 
Tos mūsų skolos yra užsieni- 

- . nes, siekiančios apie 70 mil. 
liti], ir vidaus, siekiančios dau- 

\ giau 2 mil. litų.
Reiškia, visos mūsų skolos 

siekia daugiau /2 mil. ditų. 
Šiandien tos skolos yra tvarko- J 

$ , mos ir jau-apmokamos. Jau su
mokėta Amerikai į 6 mik dole
rių. Čia Lietuva ketvirtoji val
stybė iš eilės sutvarkė savo sko
las su Amerika. Šis įvykis A- 
merikoje ir kitose valstybėse 
padarė giliausio įspūdžio. Ir 
iš tiesų, yra ko stebėtis, nes 
valstybė, kuri dar tik 6 metai 
kaip gyvuoja, kuri buvo nute- 
riota pasaulinio karo, vis tik 
sugeba .mokėti skolas greičiau, 
negu seniau Įsigy^-enūsTos val
stybes. Taip pat grąžinta jau 
ir Anglijai į 17 tūkst. svarų 
sterlingų, t. y. į 853 tūkst. litų 
skolos. Šis Įvykis nustebino ir 
Anglus. Mat, buvo taip. Sa
vo laiku Anglija kvietė kitas 
valstybes, žinoma ir Lietuvą, 
kurios jai skolingos, pasitarti, 
kaip sutvarkyti skolas. T šį 
pakvietimą Lietuva pranešė, 
kad ji pasitarime nedalyvau
sianti, nes jau ligi tam laikui 
bus savo skolą Anglijai sumo
kėjusi, kas. žinoma, vėliau ir 
buvo padaryta. To<l>-1 šiuo mo
tu .Anglija Lietuvą stato ki
toms valstybės pavyzdžiu. Sa
vo spaudoje anglai giria Lietu
vos puikiai tvarkomus ’inan- 
sus arba pininų ūku Datrekdu- 
mi net atvaizdus mu.-’Į Einan- 
Mi A'mLjrio :?• Mims'-rre T-:r- 
mininko P-gruiio bū 'mistyiič- 
Banko vridymri 'm'Ę. J-uum-

mokeštismutfpėlūol 
nuų pehĮp pas mus gerai su- 
tvarkytiyra be galo sunku, nes 
vyrauja spekuliantų sistema. 
Mokestis nuo apyvartos yra 
baisus mokestis, tačiau jis rei
kėjo palikti tiems prekybinin
kams, kurie nenori parodyti 
savo uždarbio — pelno, nuo 
kurio privalo mokėti mokes
čius.

Prekybininkai ir pramoni
ninkai, kurių yra labai nežy
mus nuošimtis, palyginus su 
ūkininkais, nes Lietuvoj yra 5,- 
8000. pramonės įmonių, iš ku
rių tik 550 galima skaityti fab
rikais, o prekybos privatinių 
įmonių yra daugiau 18 tūks
tančių. sakau, tie žmonės su
moka valstybei 7 milijonus li- 
; ų. Ūkininkai, jei mokėtų to
kius mokesčius', kaip prekybi
ninkai ir pramoninkai.,"tai tu- 
ų-ėtų sumokėti daug kartų dau
giau, negu dabar kad moka. 
Tad ir yra aiški netiesa, būk 
mūsų ūkininkai smaugiami.

Prie progos bus, manau, įdo
mu sužinoti, kiek kiekvienam 
Lietuvos piliečiui reikia mokė
ti mokesčių ir kiek turi mokė- Į 
t i mokesčių svetimose valsty- I 
bėse piliečiai savo valstybės 
naudai. Lietuvoje reikia vie
nam gyventojui sumokėti 70 li
tų valstybei, Latvijoje — 90 
lit.. Estijoje — 90, Suomijoje 
— 120. Danijoje — 105 litai 
ir t. t.

Be to. pas mus dar yra mo
kesčiai savivaldybių naudai. 
Pridėjus prie .aukščiau minėtų 
mokesčių dar ir šiuos savival
dybėms skiriamus išeina, kad 
Lietuvoje vienam gyventojui 
tenka 78 lit.. Latvijoje — 115 
lit., Estijoje — 112, Suomijo
je — 155 ir Danijoje — 335 li
tai.

Bendrai rrikia žapym.čfi. 
kad pa-aulis pradeda į-itik:n- 
ti. iosr Lietuva sumaniai valdo
ma ir kad jai nepriklausomybė
turi būt: užtikrinta. ;

Tad. man rodosi, kitų vals
tybių aukščiau minėta nuomo
ne apie Lietuvą ir jos vynau- 
syb“ m-riau galima Įtikėti, ne
gu pačiu apie save nuo
mone. kurią skelbia mūsų so
cialistai—v;ils'1 iečiai liaudinin
kai!

Toliau >r>ei;i!:.-tai šankia, 
kad smaugiama ūkininkai. Bet 
šis šaukimas taip pat nėra tei
singas. Štai, vėl žiūrėkime 
mūsų valstybės biudžetą. Čia 
mes matome, kad ūkininkai 
valstybei moka tik vieną žemes 
mokesnį, kuris riekia apie 17 
milijonų litų. Na. o likusią da
lį biudžeto pajamų, t. y. 242 
milijonu litų reikia surinkti iŠ 
kurių nors kitų šaltinių. Tų 
šaltinių skaičiuje yra pramonė 
ir prekyba. Prekybininkui sto-

Tad, man rodėsi, čia nėra 
joks ūkininkų “ėdimas/5 jei 
tą patį ūkininką norima apsau
goti nuo blogų išdirbinių, nuo 
tų gaminių kuriuos lengvai 
gali pagaminti mūsų ūkininkas 
ar pramonininkas, arba nuo 
visiškai mums nereikalingų 
probangos dalykų.

Iš čia aišku, kad mūsų vals
tybės medžiagine arba ūkiško
ji padėtis gerėja, kad kas me
tai vis daugiau išleidžiama litų 
ūkiui, švietimui, susisiekimui 
ir kitiems kraštui ir jo žmo-l 
nėms naudingiems reikalams, I 
kad tuo būdu sparčiai žygiuo
jame į gerovę, į skaičią mūsų 
tėvynės ateitį.
į O jūs, ponai, rėksniai, kurie 
visur ir visuomet tik bankro
tus tematote,’ aišku, kad pa
tys bankrotų liga sergate. Na, 
o su ligotais sveikiesiems nepa
keliui. Tad, keliaukite sveiki 
į bankrotą, o mes eisime tuo 
keliu, kuriuo lig šiol ėjome.

(“Tėvynės Sargas”)
NEMUNOriAUKOS-^

Pereitą savaitę prigėrė Ne
mune besimaudydami Donatas 
Zaranka su savo sūnumi ir Ko
mercijos mokyklos 8 klas. mo-

Tad. matome, kad bendra kinys' Leonas Reikalą.

NEWARK, N. J. '

Rugpj. 7 d. vakare Newarko 
lietuviai turėjo pramogą. Vaidin
ta “Elgetų Gudrumai.” Minėtą 
teatrą statė gabūs B r o o klyno S. L. 
R. EI A 134 kuopos lošėjai. New- 
arkieėiams ir veikalas ir perstaty
mo būdas labai patiko. Tiktai gai
la kad vietos lietuviai kaikurie 
pesimistiškai žiūri Į rengiamas tam 
panašias pramogas. Brooklyno 
kuopa gerai suprasdama reikalą 
pagelbėt studentams, sakytą die
ną atvyko į Netvarką perstatyti 
veikalą klier. P. Lekėšio naudai, 
kuris yra Brooklyno diecezijos au
klėtinis, baigia teologijos mokslą 
Niagaros universite.

Mėgiamoji Lowelliečių dainininkė. Ji dalyvaus Lietuvių. Dar
bininkų Sąjungos Naujos Anglijos apskrities pikniko progra- 
mo pildyme. Piknikas įvyks šių metų rugpiūčio 29 ir 30 d. 
d. D. L. K. Vytauto Parke, Lowell, Mass.

SANDARETĖS ŽIOPLI 
PATARIMAI

6.’ Kad kunigai nesakytų 
anglų kalboje pamokslų.

, Kunigai sako pamokslus to- 
Įkioj kalboj, kokioj jų klausy
tojai supranta. Tas natūralu. 
S Bet staigias būtų žinotina: ko- 
į kioj kalboj galima pasakyti pa
mokslas girtiems laisvama
niams?

Sąjungiete

DVK1UBAŠ Į!

PIKNIKAS I
ĮVYKS SUBATOJ IR NEDŠLIOJ

Rugpj-Aug. 2 9 ir 30
1925

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITYS

D. L. K. VYTAUTO PARKE
Lowell, Mass.

SUBATA BUS JAUNIMO LINKSMYBIŲ, ŠOKIŲ, 
ŽAISLŲ DIENA

NEDeLIA—BENDRA VISIEMS, SU PUIKIAU
SIU PROGRAMŲ

Vieta kuopuikiausia, priraošimas kuogeriausias. Iš 
visur suvažiuokite būrių būriais. Svečiams nakvy
nė dykai.

Programą Išpildys

M. KAŠĖTAITE, operos dainininkė
M. GRYBAITĖ, garsi Bostono dainininkė
J. NARINKAITĖ, garsi Lowell’io dainininkė
J. KRIVIU TE iš Lawrence’o žymi soliste
M. ARLAUSKAITĖ, garsi Haverbill’io dainininkė 
A. KAZLAUSKAS iš HaverhilTio
ŠV. JUOZAPO CHORAS iš Lowell’io 
ŠV. KAZIMIERO CHORAS iš Nashuos 
NEMUNO CHORAS iš Haverbill’io 

kartu su Loveli’io choru

KELRODIS: LoveD’yje imti Lakeview Park karą. Iš
lipti ant Mills Corner. Eiti į kairę, į kalną, kur yra 
parkas.

R. Ainoris 
313 High Street 
Loveli, Mass.

arba
V. Paulauskas 

' 725 Lavn^nce St.
Loveli, Maga.

“Sandaroje,” No. 32, kažko
kia “Susipratus” duoda kele
tą patarimų Moterų Sąjungos 
Seimui. Tie patarimai perdaug 
jau žiopli, kad j juos atsakinė
ti, bet pro tą žioplumą matosi
Sandariečių-^irdies troškuliai,! 
taigi dėl įdomumo čia juos pa
duodu skaitytojams pasigėrėti 
Sandariečių idealais.

1. Kad mažiau dukrelitj pa
tektų į vienuolynus.

Čia “Susipratus” tur būt su
sirgo kokia padauginimo liga, 
\ad jos akyse tik vienuolės vai- 
4mą^į. ūMJyųs gį išųodo,. kad į. 
vięnuolymjįs^^bąi^mažąi mer- 
^aigii^ t{pate|Įką, 5r mes kaipį kūn’g; • apie’7'£uri daž mjažiauš. 
tik ieškosiia^- ^rie.onių; kūd] 
vienuoliu . skaičiais padidėtų. 
Tuomet gaž'ir Jaisvamanįų’ du-, ’ 
krelės pasinaudos gražiu vie
nuolių auklėjimu.

2. Kad mažiau būtų va-ikai 
mokinami poterių, o daugiau' 
tai, kas reikalinga jų gyveni
mui.

Mums išrodo, kad vaikai be- 
poteriai perdaug jau .laisvama
niškai darbuojasi: išdykauja, 
vagia, rūko, neklauso tėvų ir 
t. t. Taigi stengsimės, kad vai
kai kuodaugiausia melstųsi, o 
kuomažiausia sandarietiškai 
elgtųsi.

3. Kad kunigai samdytų už 
‘; gaspadines” vyrus.

Čia tai “Susipratus” tur 
būt rašė iš pavydo, o redakto
rius atspausdino iš žioplumo 
Juk jei kunigai samdytų u2 
“gaspadines” vyrus, tai lais
vamanių laikraščiai neturėtų 
apie ką rašyti ir subankrutytų. 
o jų redaktoriai netektų duo- 
duonos.

4. Kad parapijos išrinktų 
savo komitetus.

Šitą punktą “Susipratusiai” 
turėjo diktuoti koks ex-komite- 
to narys.' Užjaučiame jo sopa- 

j mai širdžiai dėl nustojimo ge- 
j ni laikų paliovus komitetauti, 
[ bet visgi jo patarimo nepriim- 
Į sime. nes mums geriau patin

ka tvarka negu netvarka.
5. Kad vytes neišsisiųtų pa

vardžių ant pančiakų.
Jeigu katra vytė taip ir pa

darė, tai vien apsisaugodama 
nuo laisvamanių, kurie labai 
mėgsta vogti merginų pančia- 
kas. Su išsiųta gi pavarde 
pančiakų nepavogsi, dėlto čia 
ir daroma^vrišas nų^iskundi- 
n\as. Bet ką gi čia mes galime 
pagelbėti? Nejudinkit pančia- 
ikų, tai ir pavardžių nereiks

GYDYMASIS
Nebandyk save gydyti, 

žinodamas iš ko gyduolės 
darytos. Visuomet reikia ži
noti iš ko gyduolės susideda.

Nevartok patentuotų vaistų.
Nevartok nuodingų vaistą.
Elitais žodžiais, nepiĮk yąis-. 

tų, apie.kuriuos mažai žinai j

ne-. 
pa-

žinai. ’ '
į Visi turime teisę vartoti ko- 
jkius tik norime .vaistais jeigu 
tie vaistai nepavoijngi. Bet lai
kai taip persimainė, nuo tų dre
nų, kuomet močiutės kas pava
sarį priverstinai - davė mums 
sieros su siropu. kad kartais 
saugydaikas turi pavojingas 
pasekmes.

Gydytojai mokinasi per dau
gelį metų pakol apsipažįsta su 
kūno dalimis, ir kaip mes ga
lime lygintis su gydytojais? 
Jeigu nenorime eiti pas gydy
toją kuomet sergame taigi nors 
nebandykime save gydyti.

: -NEWAKK, N. J.

Federacijos 94© skyriaus 
susirinkimas Imgįjj. 4 d", para 
salėje. Fedencijos 8-tas 
nutarė laikytis Centro nuroti 
būtent, tik po du atstovu 
su sprendžiamais balsais į Fedi 
sirinkimus, parapijos tris-.^'Afe?^ 
mesti tuos atstovus, kurie laisvafi 
marių draugijose priklauso.

„ » ■ -> * -. "i y -į**
Šiam susirinkime dalyvavo 

šių draugijų atstovai: vietos para
pijos, Moterų Sąjungos, Šv. Ce’cfiį 
■lijos Choro, Rožančiaus, S.xLv,,ž^ 
R. K. A. ir L. V. Pirm, išrinktaš- 
A. Kazlas. vice-pirm. B. Šedieir^ eS 
iždininkas J. žemaitis. Valdybai- 
užėmus vietas vienbalsiai nutat--' 
ta: •' - -J

i 1. Nepriimti į savo stygių 
jkių draugijų atstovus, kurje- gri-j 
klauso prie laisvamanių draugijų.-

2. Priimti į Pcd. skyrių tik ptr 
du kiekvienosdejaugijos^atstovu. "r

3. Pripažįsta vėlesnius tris Fe-’ 
deracijos 8-slyr. susirinkimuąnę- ■ 
legaliais, nes apsilenkta su eentj-o. 
nurodomais ir atskirų draugijų- 
delegatų skaitliams lygybe. j

S-'ž
Seiman išrikti delegatai: k-mt 

kieb. Ig. Kehriis, A. Kazlas irHL 
Šerienė. j'

SIOUX CITY, I0WA
Išvažiavimas

Liepos 29 d. gerb. kleb. ir gerb. 
varg. išvažiavo su mišių tarnauto
jais, kurių yra nemažai, į River- 
side Parką. Tenai vaikai matė žvė
rių. žaidė, maudėsi ir važiavo lai
vu ant “Big Sioux” upės, 

i turėjo linksmą laiką.

Pirmoji šv. Komunija

Rugpj. 2 d. prie pirmos Šv. Ko
munijos priėjo 15 bernaičių ir 9 
mergaitės. Ant tų iškilmių susi
rinko pilna bažnyčia žmonių, kas 
taip-gi padarė gerą įspūdį. Alto
riai buvo gražiai papuošti gj-vomis 
gėlėmis. Laike šv. mišių šv. Ceci
lijos choras giedojo ir tas pats cho
ras vėl malonėjo ateiti ir ant ant
rų šv. mišhj. Garbė chorui. Kleb. 
pasakė gražų pamokslėlį. Po šv. 
mišių vaikai su kleb. nusifotogra
favo prie bažnyčios.

Ateinančiame mėnesyje bus 3 
metai kaip kun. Česna pas - mus 
klebonauja ir buvo 3 laimingi me-| 
tai, ačiū Dievui. Visi mūsų'kle
boną myli ir yra visame užganė-^ 
dinti jo pasidarbavimu mūsų pa
rapijoje. Skolos kelis tūkstančius 
atmokėjome. Visur tvarka, suti
kimas, viskas kuogeriausia seka
si. Duok Dieve kad ir toliau 
mums taip viskas eitų.

Pirmuose mūsų dabartinio kleb. 
metuose priėjo prie pirmos šv. Ko
munijos apie 40 vaikų ir luti 40 
priėmė Dirmavonės Sakramentą. 
Antruose, apie 20 priėmė šv. ko
muniją, dabartiniuose —34 ir kaip 
matyti tai ateinanti metą nema
žiau kaip 35 priims pirmą šv. ko
muniją ir apie 50 vaikų priims dir- 
mavončs sakramentą. Tas paro
do kad pas mus vaikų yra didelis 
skaitlius. Reikės mums lavinti 
jaunimą kad jis užaugęs būtų nau
dingas Dievui ir žmonijai bei tau
tai

Visi

STRAIPSNIS' m

Priežiūrų Hulikio Lovoje
Dažnas pozicijos permainymas begn^ni 

lint lovoje yra svarbus kūdikiui, netik 
kad tuomi jis ariau pasilsės, bet 
tuomi. kad nieką<1 kraujas neužtekSšridg 
Kasdien reikia kūdikis išmaudytld*"^ 
Maudynė dėl kiršlio (apie 90 laipsniu 
F.i gali būti duodama sykį ar da į.dišr' « 
na. jei karštis didelis.

ęiiĮĮ'l i>RrtįW*M>»y

išsiuvinėtu

BORDEN 
BUILDING 
NEWYORK

THE 
PORDEN 

COMPANY 
2

Jei ntžlrid fcdp Vartoti Ėagl« JfttfhSli arams šit$ * 
paskelbta^ ir mes juW paidflstaė-jfėfiajtao tastrakOjas, 
gfldtirtiį Kqyg) ir UtokĮąa taangigs iafoaaselj^ tyait

g/įjYDYTpjAI išrašo 

■11 piano VnrfHria-m'c* n

ČEKOSLOVAKŲ SVEČIAI

Nesenai Kaune viešėjo atvy
kusi iš Čekoslovakijos susipa
žinti su mūsų gyvenimu stu
dentu ekskursija. Korespondentas

ir rekomenduoja Eagle^
— Pieną kūdikiams penėti kada motinos pie
nas išsenka, dėlto kad jte yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas.- /
Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypūtiūgai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63

l.mpcratura

Maudynės temperatūra turi būti nii-į^ 
statoma ternum ro. Maudant rei£ip 
jnri visas aps:wa>, kad sergantį kudk-. 
kį nf'Į>eršaidžiii>. arba nei.šbaidžįus, At. 
suerzinus. Karšty galima ant galvoj’ 
uždėti šalta kompresą arba ledtj insiŠe-:^ 
Jį. kada maudu cJel' s-uimžininlo Manį- , 
či<>. Jei rantofr kojos šaltos, vartės ‘ 
šiltu vandens bintas. - -

Sunkioje ligoje maistą reikia suinąy. 
ginti. <

Girdymas vsmleniu yra didelės svaTtp 
•bo< lietoje. Keikia vandens siūlyti daž-j. 
risis protarpiais, jei galima, tai gft- i, 
'valandą, kuiilta budint, ir reikia ūži * 
siiašyti kiek per 24 valandas sugerta.,

Yidurias segančio reikia liHOStfdtfjr" 
kasdieną jei reikalas. yra, tai išplauti, dįf 
arba šilto vandone įlieti. Jlelktd atžy-. 
mėti kiek šlapimą ir dnoti daugiau; 
vandens, jei trejos mažai. k

Yra fnktas. M sveiki kūdikiai ■ ' U 
linksmas motinas- Tinkamas mąiSg&Ę 
Ir tinkama priežiūra turėtą 
kiekvieną kn<lli| stipri) ir vikrų, 
netrall savo kmllkio žindyti, jusą 
moji mintis turėtų, būti Borden’s 
menus. P^r tris šen t kartės rnoftaUŠųB 
vartoju, pūmaif. kad ją kūdikiai ' " 
pradėjo augti Ir tarpti kaip tfk g&lįižį 
vm Braml . Borrlen 
]x*r tris jrentkrirtrrs (tikino 
tP-nj. katLjt) Pilkių srveikatfl 
hiaushm žingsnis r>rfe ją busimo 
kimo gyvenime Rorden's ĖagTė 
jum išauklėjo Biliorins kndikiųfsi 
T'us Ir vikrius ryma ir moteris.

Trylika neiirvfo dnngėlfttl fifottfiąr 
kaipo senas 'ateitos mergai© 
siekus šj anjžl. 1% suima js 
ties ir susfjiudlfitirto.’ fcmrto 
išaiškinti negali, ršimts bręn< 

■tins- yra rimelaiislns nrotne'ni 
tfe gyvenime, dėlto/ ktid'tuo laiku. 

?jos kūnas kelfliifi, iv reikalingą;! 
pūrtn motinos prrtežlurar- Prlde 
JCagie Plenyprkjs^ valgiy^i JriW 
gelbėti, nes sulėlkšf' teiK&IIh'ai) vėfkeftv 
jkuris lalmiflgailįšipMJfĖ^lfer,. 

. (rojaus- periodu Tupėtum dgbttl 
SrtnkStu ant dieno® godaušla btit; 
iv PTę pfet®. Ainitešk. fi» 
:t^<^lįals pjipdelln Xffto;vnrčdįeiii

tai khiii.-Unfn Ii skini skoniu, Šūętitt] 
:«fc, vynn’oglį jr feUi) varstų 
ha koko.

Stafty&fc' filn.straO»nūis to-* 
tę ir pagidčkU deHi^ii



CITY POINT

bet lietuviška 1$ Darbaf nuolatini# ir

i *
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(KASPARAVIČIUS)

įA. IVAS, 361 W. Broadway 
So. Boston, M

bet lokio gražinu 
ilas nesu ma

$ Matykit F. W. TIKNĮ
339 Broadway, So. Boston

AKI c SPECIALISTAS
399a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nno 9 r. iki 7 v. vak.

' Abai^^O<L,;poAgmisi, ne -.pini
gais, MUžotėmią, daugiau, 'kaip

Te’., So. Eostgų i
LIETUVIS DANTISTAS

AMERIKOS ARMIJOS EX- 
KAREIVIAI REGISTRUO

KITĖS
Protesto mitingo komitetas

•nuo amerikonų. Man dan

atsisakiusio tam. B.Verbicko, |k™sfas ir^zimdziDrimdzi” 
delegatu išrinktas “Darbiniu-(al’’’stas U- Bikinis. Vakaro 
ko” redaktoriui Pranas Gu
das. Posėdis nusitęsė iki 11 
vai. vak.

SOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI 

5V. jono evTbl. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

pradžia 8 v. v. Tikidai labai 
pigus: 25c. ir 10c. t

Vjsi ir visos Į ŠĮ vakarą!

ęi- , .- -y- Pąbąigt^v^st ’̂|)|^ysikę; 
Tą bus suruoštas.' gnžus vaka
ras,. kuriame mokyklos vaiku
čiai išpildys gražiu muzikalę 
prograjną, kuyiĮĖii ' vadovauja 
vargonininkas Karbauskas Te
ko nugirsti, kad tani Vakaru’

REIKALINGI STIČF.RIAI 
prie 

RAINCOATŲ DARBO 
Vyrai ir Moterys

— ,. mas įv^įo šio> niį:
piu&^tQ X Svarstytą eilė bė
gamųjų reikalĄ- • Daiag' kalbėta 
apie pašelpos ir apdraiidossky- 
riaus steigimą. Kitam posė
džiui bus priruošta medžiaga ir 
posėdyje nuodugniai tas klau
symas bus išrižtasLLJK. R.-K- 
Federa.ijos Kongresą,, vietoje1

GEO. W. GALVIN, M. D.
Garins reumato iryii.v:<>jas

180 Huntington Avė., Boston
Tel. Bay .‘.6-G

Chas Urbonas, So. Bostonie- 
-. n.io šonai žinonms kaipo .-ą-

, 18 METŲ SOUTH BOSTONE

iDR. H. S. STONE

fęįk.S į^ė^ai'ą ^tdtetancianas;

įVŽ^irįy^usuį&o '-'gana 
gaipara.pijoną. Susiririki- 

ŪTO rinitas ir turtingašVger -J-..- 5.” . •
ūtariiriais.- 'AKiekvieną^Kar- Bį... -
a pastebėti kad randasrdi- 

^gįs:ėuPas'tarpe parapijonąvKle-
,V. P. Barkauskas su komi- 

tgt.energingai darbuojasi.
pos 28 d. apleido mūsą para- 

^^^^drargohininkas Rapolas Juška, 
žiavo Į Worcester, Mass. Išt- 

|i;ąpgailestaujam netekę gero 
gonininko ir kartu veik ėjo/Ra

ibias'Juška būdamas mūsą kolo- 
lankė Yale universitetą. Tai 

laikas buvo užimtas, bet jis 
^visada rado liuoso laiko dėl gerą 
j^darbą. Laike savo buvimo mūsą 
|ękoldnijoj, suorganizavo “Marijos 

jVaikelią Draugijėlę,” prie kurios 
priklauso priaugantieji vaikučiai. 

£ Daug darbavosi norėdamas suor- 
•į|L ganizuoti Vyčią kuopą, bet dėl ne

žinomą priežasčią mūsą kolonijos 
• jarmimas nenori suprasti svarbą 
'Lietuvos Vyčią.

Laike savo buvimo R. Juška pri- 
rengė šv. Kazimiero chorą prie 
gražaus koncerto, kuris dar pir
mą kartą buvo toks turtingas pro
gramų. Priaugančią ją vaikučiu 
chorą taipgi prirengė prie opere
tės, apie kurią 3ar ir šiandiena 
visi kalba ir gerėjasi.

Linkime gerb. R. Juškai- nenu
ilstančiai darbuotis tarpe jaunimo 
ir skleisti apšvietą.

Mūsą klebonas labai myli jauni
mą ir 'daug tarpe ją veikia.

Pumpurėlis

yįątttiųĄ prasidiną, strėnų skatfej, 
dusulį, patrūkimą, 

skausmas po krotįnęi, hęryų sugė
dina ųs,ir tt Atsiųsk 10c., gausit 
visokią žolių-ir;ktiy^ų katalio^ą,'- 

M. ZUKAITIS,
l451 Hudson Avė., Rochester, N, Y

DR. A. J. GORMA)
-.t, fcGUMAUSKAS):

705 Main St., Montello, Man.
(Kampas Broad Street)

buvo iš visą Šalin, chorai gražiai 
danavo, jaunimas būreliais žaidė. 
Darbavosi Kulikaitis su savo žmo
na, J. Vaitkūnas su savo žmona, P. 
Mikais. Gaila, kad kitą kuopą 
veikėjai <p a našiai nesidarbavo.

Šnipas

ST. CLAIR, PA.
Nesenai vieną sekmadienio ry

tą, anksti, apie antrą vali, vienas 
smuklininkas savo automobiliam 
nuvažiavo pas savo meilužę, kame 
da rado smuklę atdarą ir meilu
žę belaukiančią. Štai ant sutarties; 
ir kitas automobilius sustojo prie 
tą pačiu durą, kame randasi koks 
tai svetimtautis (žydelis) ir kito 
tokio biznieriaus moterėlę atsive
žęs. Smuklininko moteris pajutu
si, kad jos ‘'dūšelė” paspruko iš

PROTESTO MITINGO 
SUSIRINKIMĖLIS.

Kad tinkamai prisiruošu- 
prie artėjančio 16 rugpjūčio 
masinio protesto mitingo ši 
ketvergę, rugpjūčio 13 <1. sau 
kiamas susirinkimas lietuviu 
parapijos salėje, ant i gatvės. 
Bus daromi pranešimai -apie 
nuveiktus darbus. Kalbėtoja* 
apibudins protesto mitingo 
tikslus ir jo reikalingumą. Su
sirinkimo pradžia 8 vai. vak. 
Visi lietuviai, be pažiūrų skir- 

ftumo, kviečiami atsilankyti.

GaUhia pasirinkt faįę: , 
«\w,.7SetaJs. Paskubėkite 1 

Ltej&ąririWms. Pataiso ncsYcaknsR^^^gj^S“’: W uępusivėiuota- 
~ Kreipki-' i

3 :lukšt»is.(R13)

JULIUS
Patyręs lietuvis, gerai savu darbą mo
kas, maliavoja automobilius. Jei no
rit. kad jiisu automobilius kaip auujss 
išroilyią. lai kreipkitčs i mus. AUTO 
i V. INT SIIOP. :r>4 \V. Broad \d: v So

Dalis Lietuviu Vaizbos Buto (Lithnanian American C'ham 
ber of Commerce of Mass.) išvažiavimo dalyviu, turėjusiu 
malonaus laiko po atviru dangumi Čapliko ūkyje, Hudson, 
Mass.

D. A. ZALETSKAS f 
Lraborius ir Balsamuotoįas b 
983 Cambridge St., Cambridge iį

TEL. So. Boston 0606—W.

UETUVYS DANTISTAS 

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Vai.amx>s; nuo t) Iki 12, nuo 

1:30 ik! 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 vakare. 
Seredomls nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subirtomis nuo 9 iki C vak. Neda 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

01 PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vhL U ik! 11 ryte. 1 Iki 3 po plet. ‘ 

7 iki 9 vak.
889 Broadway, So. Bostoa.

i__  TeL So. Boston 283L

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijos yra rengiamas mil

žiniškas piknikas “Palangoje,” 
Lawren.ce, Mass, rugpj 23, 1925. 
Tas piknikas yra rengiamas Cam
bridge’io lietuvią parapijos nau
dai. Ir kasmet turi tą išvažiavi
mą Joje gražiasioje vietoje. Tie, 
kurie buvo pereitą syki, tai ir da
bar vėl nori ten vykti. Kurie ke
liausite Palangon, tai turėsite gra
žiausius laikus ir prisidėsite prie 
brangiausio ir garbingiausio dar
bo, tai yra prie greitesnio isteigi- 

’ mo parapijinės mokyklos.
Šis piknikas yra rengiaams iš 

antro sykio, nes pirmas neįvyko 
taip kaip turėjo Įvykti iš priežas
ties lytaus. . Liko daug brangią 
daiktą neišleistu.

Rugpj. 2,1925, po pamaldų. Įvy
ko Cambridge’io parapijos susi
rinkimas. Parapijom; atsilankė 
skaitlingai ir visi vienbalsiai nuta
rė rengti pikniką rūgo;. 23, 1925.

namą, o gerai žinodama kur, tuoj prašo visus buvusius Amerikos 
persirėdė vyriškomis drapanomis 
ir staiga leidosi i nujaučiamą vie
tą ištirti dalyką. Pamačiusi savo 
“dūšelės” automobiliu ir antrą, 
svetimą, nėjo Į vidų, bet artimiau
sioje vietoje užsislėpė pasižingei- 
dauti kas dėsis. O dėjosi štai kas. 
Trumpu laiku abi mylimos porelės 
išėjo pro duris lydimos vietos šei
mininko. Susėdę Į automobilius, 
nuvažiavo pasilinksminti. Vargšė 
užsislėpusi vyriškose kelnėse iš ap
maudo norėjo bausti, bet neturė
dama Įnagio susilaikė, galiausiai 
perspėjo šeimininką, kam jis leido 
savo ištvirkusią moterį su jos dū
šele važiuoti. Čia vėl nieko nepe
šus! leidosi namo pasiimti’atsakan
ti Įnagi, su kuriuo vėl laukė užsi
slėpusi parvažiuojant, štai apie 
penktą valandą ryto atpyškėjo au
tomobilius prie tu pačią durą, bet 
jau ne jos “dūšelė” su mylimąja, 
tik minėtas svetimtautis ''žydelis') 
parveža “dūšelės” meilužę . vietą. 
Tada susiprato, kad liko apgauta. 
Ma’ '' 1 Anavo.

kareivius užsiregistruoti vieti
nėse lietuviu laikraščiu redak
cijose. Norima sūdanti karei 
vi u grupę kariu formose, kad 
galėtu dalyvauti fagpiiičio 16 
d. protesto mitinge.

PROTESTO MITINGAS 
ARTĖJA

■Rugpiūeio 16 d. sekmadienis, 
tai lietuvių, ukrainiečių ir balt- 
gndžių protesto prieš lenkus 
Siena. Tą dieną neprivalo bū
ti jokių paruošimų bei pašali 
niir pasilinkisminimų.Visi, ku
rie dar tik jaučiamės lietuviais 
esą turime rinktis i Traukliu 
Union salę ant BerkleySšt.. ne
toli nuo Dover ir Trerr.ont gat- į 
vių kampo. Ten susirinks išti- i 
kimiausi Lietuvos sūrūs ir iš- Į 
neš protesto rezoliucijas prieš : 
lenkų užsienio reikalų ministe-< 
rio Skršinskio ir aplamai prieš* 
lenkų despotizmą prop-tą. Kal
bės žymūs žmonės. IFiringo 
pradžia lygiai 3 vai. po pi

BOSTON, MASS.
Boston, Mass.. ILigpji 

ant Petro Čapliko ūkės 
son Mass., apie 25 mylios nuo į išvažiavimo ka 
Bostono, buvo Lietuvių Vaiz
bos Buto (Lithnanian Amer
ican Chamber of Commeree of 
Mass.) piknikas, kuriame daly
vavo virš 400 mūsų profesiona
lų ir biznierių iš visų Mass. val
stijos dalių. * Pasilinksmino, 
pažaidė ir apkalbėjo apiv lietu
vių padėti bei abelną augimą 
profesijoj ir biznyje.

Peikia pažymėti, kad ši oi - 
ganizacija vos tik sutverta ir 
rodo gyvumo, šis išvažiavi
mas buvo pirmas pasireiški
mas visuomenes gyvenimo. 
Lietuvos Vaizbos Putą sudaro 
daugiausia Bostono, ir aDvlm-i 
kių. biznieriai. Nors keista, i nerūko. Todėl tik toms- 
l>et turiu pažymėti, kad toje itant piknikiečiai atsidėkodami 
organizacijoje sutelpa .Įvairaus\vaizbos buto valdybai linksmai 
nusistatymo žmones, kaip va: Tnosčsi namo.
katalikai, tautininkai.-socialis-1 Jaunas biznierius J.
tai ir tt. Mat bizniui nerūpi 
partyvumas. Organizacijos 
tikslas gana kilnus. Pirmiau
sia organizacijai rūpi Ii"tu,v:š- 
kojo biznio išvystymą: 
siu ;4savas

įlos. i
' “ _ . ii Apse;imas. žaisiu sutvarkv-i 
i mas nenoromis versdavo pama-; 
.nyti, kad esi kiiFtūringų amo-f 
rikonų tarpe. L.........................

Įkalba pasakydavo, kad esu lio- 
: tuvių tarpe. bet jau tokių liie- 
i tuvių tarpo, kurie gėdos mūs;] 
liautai nedaro.

;rė apie 400 žmoni n pulką, nc- 
•yiradonei vieno, kurs būtu ne- 
1patenkintas tuo išvažiavimu, 
litai todėl ir girdėjosi šauksmai 
• "V;u:o Lietuviu Vaizbos Bu- 

Tš tikrųjų, kad žaislu, 
ii niausiu valgiu bei gėri-

ei a
£ pat ant mėtos—So. Bos- 

tone. Moterys ar im-rgi- 
nos kurios posmatkV prie 
darbo, apsiimam ir išmo- 

v' kinti. Darbas lengvas.

I ToL So. Boston 270

i J. MACOONELL, M. 0. Įj Galima eusikalbčti ir lietuviikai 
[ Qnso 7Aia.XDO<3: Rytais iki 9 vai.

Po pietų nuo J—S 
Vakarais nuo6—9 

536 E. Broadway, Sc. Boston

532 E. Seventh St., So. Boston, M&Sį 
Teiephone South Boston 1516-—J. 
(e-I’lr:’ Dink::* — J. Petrauskas, 
250 Gold St.. So. Boston, Mass.

Raitininkas — 1’.- Tamošiūnas, 
161 W. 7-th St.. S<>. Boston, Mass. 

Iii. Raitininkas — .V. šeikis, 
40 Marine BoacI, So. Boston, Maea, 

vt:?ie:/us — a. Naudžiūnas,
885 E. Broadtvay, So. Boston, Ma£a« 

"varkclarys — T. Zuikis.
7 Vėlnfleld St., So. Boston, Masa.

laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
valandą po pietų, parapijos salčd, 492 
E. Seventh Sn, So. BoStoa, SJaSs.

3R-STŽ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVfi, 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’irni. — Z. Zičkienė.
"Story S:.. £k>. Boston. Mass.

Oįisto vala'rtdoi:
pas savą.

Bmr.d

JUOZAS ll VERVF.ČKAPilypo sūnus

r

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) MaA

Maa
Sw»,

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

uitra-violetiniais spind n! tais. hrar: 
žiburiu. thormo therep:'.. •" ki'.ui- 
plektro me<likn!i.<knl« ho-tata. E^z;i 
minuoju temoją. Slapumą, ir spian- 
dilins savo laboratorijoje. N'rtrnu

381 WEST BR0ADWAY
South Boston. Mass.

(Antros lubos)
Telefonas---------------------S. R- 'W°<1

taikiu Įkūrimus laiškais.
O/0»o valandai

i
Į 435 Broadway; South Borte?
1 O/tao vala'rtdof.

nno 9 iki 12:00 ryte tr nno 1:3C 
■ iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vaL vakare.

Ofisą® uždarytas suhtrtos vakarai®

Residencijos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas s<i. Boston 4589-IV

S. BARUSEVIČIUS
Lletuvižkas Graborlns, bAlsamnoto- 
«as, Real Katate Ir Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Resfdenelja 838 Dorchester Avenue
Dorcheeter, Maus.

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIE.--.'''^E 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broad\vay
Tel. S. B. 094S

BROCKTON, MASS.: 
684 No. Main Street 

Tel. Kakton 7180
.ESTDENFI.IOS Tel. S B :G2TW

i obal

■>?

(Skelb.iton. Ma:

(Rp.-20)

Lm^ 
jos apšvi“’

ak-
į ma gaut pa.~ Cbas Urboną.-. 661

bet milžinišką. 
: birdge’ius nėra s 

piknikas bus ~iė 
koks dar nėra pykęs Palange, 
nes jis yra rengiamas visu Cam 
bridge’iaus ir Briyrrnr.n 
Tam visam ciarb'ii vi sli 
rinktas gaspadorius neri 
Potembergas, kuris yra plačiai pa- I 
tyręs per keletą metą ir daug pa- Į 
sidarbavęs šioje parapijoje. Tai 
ir ant tolinus tikimės mos gerą pa
sekmių. 0 prie to viso darbo ir 
gabiausios Cambridge’io šeiminin
kės rengiasi su didžiausia atyda, 
peni kalakutus, žąsis ir rengia vi
sokių gardumynų. Tenai bus gar-

1 ■ džiausiu valgymų, ir gėrimų. Vi
si važiuokite tenai, o pamatysite 
ko dar nematėte, ten dalyvaus vi
sos Naujos Anglijos suvienyti cho
rai, bus visokių lenktynių, virvės 
traukimas, nigerio mušimas ir da
lyvaus viso Cambridge’io ir Brigh- 
toh’p draugijos, žodžiu sakant, 
visasa Cmabridge’ius ir Brigh- 
ton’as bus tenai.

Korespondentas L. P.

LINDĖK, N. J.
Vyžtą piknikas

Lietuvos Vyčią N. Y. Ir N. J. 
■ apskričio piknikas buvo 2 i mg- 
.pjūčio, Linden, N. J. Progrese 

‘ Club svetainėj. Piknikas labai 
įtivo gražus, net malonu žiūrėti, 
fftie gražaus miško, takai gražūs, 
upelis. Muzika griežė, kalbėtojų

Dėkingos Motinos Lradymafl
tnHtin pacituotu laiiku kalba pati ui sava. Jit yra Hk 

vienu ii daugelio laiavanoriai mums donSamtl ptuieilmų, 
liudijant apie Hnkamna daviaius, Mantus namlojaat Bambino 
nuo vidurių tiWrti»grco, viduriu die*Eo. viduriavimo 

(diarrhoea).
Bambino pavyiifia ir Dr. Richterio Knyi* Mo

po 3JO banką, arba galima gauti tictUi H l*bo- 

ratorijoa.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South Sth St*^ Brooklyn N. Y.

Lietuviu Vaizhps Bu

1426 Columbi'i Rd.. So. Boston, Mas3, 
-- O, S^.'inriene,

-143 E. 7-th St... So. Boston, Masa, 
‘■j,:, i;:.L. -- ,T. Kėy«,

115 G Street. So. Boston, Maea.

lf»5 6-th St.. So. Boston, Maus.
’vt:-kdaro — O. Mizglrdienė,
164 6-th SL, So. Boston, Mass.

'raugijys reikalais kreipkltfc visados 1 
protokolų raštininkę. Draugija tttUtu 
savo susirinkimus kas antrą utgrnĮD> 
ką kiekvieno mėnesio "^30 v^care, 
parapijos svetalsĄJ ant Pfenktos gai
rės. South Boston. Mass.

maditnio išvažiavimas >ii.-pi< 
■t? ir jaunimo, ir jei ateity p; 
'našiai pasi.-eks tvarkyti-:, ųi 
lietuvių proU-ionalų organizr 
rija eidama su jaunimu išsi 
plėtos taip kad mes pa garsėsi 
me visų, svetimtaučių akyse. 
Tū.-ame išmėtyti po visą Aimui- 

;ką. reikia organizuotis i kuo
pas.’ kad Amerikos Lietinių. 
A aizbos Butas sekipingai iri- 
jotų.

Paminėtina dar ir tas. kad 
šio pikniko dalyviai labai sky 

irė.-i nuo senesnių mūsų tautie
čių. šio išvažiavimo dalyviu 

.veidai, aprėdai ir nesiskyrė

ATIDARYMAS NAUJOS 
BUČERNĖS 

i.ėtnyčiojo rugpiūčio J4 d..
7 v. ryte ant kamp> 

l 'mirtb. ir 1) Sts.. po num. ?>()“. 
’.'isus lietuvius kviečiame atsi- 
' mkyti. nes turėsime gero ta
uro ir už prieinamą kainą. 

Prašom 
i int.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

, Suteikia gerinusį paąkutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

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

lf-H3 Into kas — J. JaroSa,
225 L Street. So. Boston, Masa.

’lce-plrm. — J. Grubinskas,
157 M Street, So. Boston. Ma4 

•’rot Raštininkas — A. Janušonis,
1426 Colnmbla Rd., S. BostorųMafi 

Fininsą Raštininkas — K -Kims,
8 Hatch Street, So. Boston, 

Iždininkas — L. švagždys^
111 Bow»n 71, 80. Bortota, 

Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Flfth St, So. Boston, _ 

Draugijos reikalais kreipklt® vla»* 
ios 1 protokolĘ raštininką.

Draugija savo suslrnfclĮpjM laiko 2-rg 
ledėldien) kiekvieno mėnesio 1-mą VŽl 
no pietą parapijos stalėjfi. Sevent*

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleckas, 

514 E. Broadvvay, So. Boston,
VICE-PIRM. — Povilas Rnka, į 

95 C Street So. Boston, Mass. į 
PROT. RAST. — Antanas Maoejunaą 

450 E. Seventh St, So. Boston. Masį 
FTN. RAST. — Juozapas Vlnkevlgfn^ 

906 E. Broacfrvay, So. Boston, Maai 
KLASTERIUS — Andr. Zalieckas,

611 E. Fifth St, So. Boston, 
MARŠALKA—Kazimieras Mikalltonta, 

906 A Bmndtvsy, ko. Boston, Masti 
D. L K. Keistučio Draugija laiko

vo mėnesinius susirinkimas kas ptrnak 
uedėldlen] kiekvieno mėnesio, po hmK 
694 Washington St, Boston, MaM4 
1:30 vai. po pietų. Ateidami ant 
'taMino atsiveskite ru ‘savim daugta* 
naują nartą prie musą draugijos 
rašyti.




