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Feieracijos Kongresas Gausingas Darbai!
Retai kada taip buvo Bendras frontas

Jau nuo keleto metų tarp Amerikos lietuvių buvo nusimini
mo, apsnūdimo, apsivylimo ūpas užėjęs. Veikėjai ir bruzdel- 
ninkai aimanavo negalį žmonių prisišaukti į viešą darbą. Dau
gelis veikėjų buvo nuleidę rankas. Buvo daug kalbėta apie A- 
merikos lietuvių mirimą.

prieš sovietus
Londotiaa. — Atvažiavus 

prancūzų užsienių reikalų 
Įministeriui Brianui dėl de- 

Artinantis Federacijos kongresui net išsireikšta, kad šis r.vKl su Anglijos užsienių 
Federacijos XV-sis kongresas gal bus paskutinis.

Bet štai įvyksta kongresas rugpj. 11, 12, 13 dienomis Phi- Herald”"spėlioja, kad Bria- 
' ~ " t nu yizito tikslas sudaryti

“bendrą Anglijos ir Prancū
zijos frontą prieš Sovietiją 
ir Rytų tautas." Pasak tuo 
projektu, Anglija padėsianti 
Prancūzijai kovoti *su Abd-

ladelphijoj, Pa. šis kongresas visai ką kitą parodė. Delegatij 
suvažiavo daug—ir vyrą ir moterų, ir svietiškių ir dvasiškių, 
iš aplinkiniu koloniją ir iš tolimų kolonijų. Iš tolimos Chicagos 
buvo net šeši delbtai. Kongrese dalyvavo augšti svečiai— 
Lietuvos krikščioni! demokratų partijos vadas, Lietuvos Sei
mo narys, gerb. Im. A. Šmulkštys, atsilankė Jo Ekscelencija

reikalų ministerm darbinin
kų partijos organas •'Daily

Lietuvos Respublikos pasiuntinys Kazys Bizauskas, dalyvavo i eV?^r”'llu ^O1‘^°je m su Si- 
Lietuvos Ateitininku atstovas kun. Kiškis. Iš gerbiamų kuni
gų, kongrese dalyvavusių, buvo Kudirka, Albavičius, Lape
lis, Ambotas, Pakabus, Matulaitis, Karalius, Vaičiūnas ir 
daug kitų. Gert am. Vaikevičius ir kun. Urbonavičius taip 
sakant dvasioje dalpravo, nes atsiuntė po svarbų referatą.

Per visą kongreso laiką neapsireiškė nusiminimo, pesimiz
mo ar negalėjimo Spaus. Per visą laiką kongrese viešpatavo vil
tis, rimtas svarstynras svarbių, pamatinių aktualių Lietuvos 
ir išeivijos reikalą. Užsimota toli, užsibriežta daug išganingų 
lietuviams darbų.

Pati kongreso pradžia buvo graži. Vietos gerb. klebonas 
kun. Kaulakis irtietiškiai svetingai dalyvius sutiko. Kern

rimto prieiti

rijos sukilėliais. Prancūzi- 
ja-gi palaikysianti Britų po
litiką kinuose ir panaudos 
savo Įtekmę Lenkijoje. .Ju
goslavijoje ir Rumunijoje, 
kad palenkus tuos kraštus 
prie Anglijos užsienio politi
kos planų Įvykdymo.

AMERIKA DIDINA ORO 
LAIVYNĄ •

Į naują išlaidų biudžetą i-' 
traukta išlaidos -oro laivyno

gresin^ pamaldose dalyvavo. Ja Malonybė vietos, vyskupas* 20 iniLMcL

ANGLUOS ANGLIAKASIAI
Nors temanąs'kasyklų sa

vininkų su darbininkais su
tarties baigiasi 31 liepos, bet 
dar, šias eilutes rašant, ne
galima pasakyti, kuo tas vi
sas kivirčas hžsibaigs. Ang
liakasius su į savininkais su
taikinti dabar stengiasi mi- 
nisterių pirmininkas Bald- 
vin'as, bet, Įnors tai su vie
na,' tai su antra puse tariasi, 
tečiaus. nieko!
negali. Buvo, pasklydę gan
dų, kad kasyklų savininkai 
sutinką atsiimti savo pasiū-’ 
lymus, vienok ir vėl nutilo. 

‘Savininkai sutinka nustatyti 
! minimali .mokesnį, kurio ne
galima būtų; peržengti, bet 
jie sutinka, įar labai mažą 
mokesni, jei. visam kraštui 

I bendrą, ar sūlig apygardų, 
jt. y. kurioje kasyklos pelnin
gesnės, ten didesni, o kur 
mažiau naudos teduoda, ten 
mažesnį tų pą-

’ siūlymų darmmnkat nesutin- 
ka.

r ?.
] Taip vadinamasis Coūrt of 
jlnąuiry (Tyrinėjimo Teis- 
i mas) jau paskelbė savo nuo- 

Tpji nuomonė labai 
plėsti oriai-j miglota, nepasako kas šiuo 

laiku būtų reikalinga darvti.

mojo. Prezidentas Coolidge 
laikosi to nusistatymo, kad 
yra būtinas reikals išvystyti] 
Amerikos prekybos ir karo į 
aviaciją. Dedamos pastari-1 
gos paruošti atatinkamą la-Įmonę, 
kūnu kadrą ir iš 
viii dirbtuvių darbą.

Grane. Jis ir pamokslą pasakė. Lietuviškai jausmingą ir tu- : 
piningą pamokslą pasakė kun. Vaičiūnas.

Kongresui atsidarius pasipylė karšti sveikinimai telegra- ' 
memis ir gyvu žodžia. Maloniausias sveikinimas buvo garbin
go svečio iš Lietuvos kun. Šmulkščio. Jis daug maž šitokias 
mintis pareiškė: Atvykęs Amerikon pasijutau naujame pasau
lyje, tarp svetimu žmonių, su savotiškais papročiais. Pasiju
tau svetimas. Belstai šioje salėje jaučiu lietuvis saviškių tar
pe:! himnas skamba, savi žmonės, savo kalba. Savažiavome 
bendrus visiems reikalus, svarstyti- Kaip himno garsai mus 
visus vienija, tevienija visus mus bendrų reikalų svarstymas. 
Pirmiausia sveikinu jus kaipo narys vienos su jumis tautos, 
jaučiu, kad yra kas nors kas mus visus vienija. Laimė yra 
man būti Lietuvos Krikščioniu Demokratų partijos pirmininkui 
—turiu garbės jus sveikinti tos partijos vardu. Nuo šio kon- Į 
greso nusistatymo daug priklausys Lietuvos ateitis. Užsibrie- i 
Šime naujų darbu, taisysime padarytas klaidas, šis kongresas j 
išneš mūsų ateities darbuotei tokias rezoliucijas, kad Lietuvoje Į 
užtikrinti katalih darbuotę tolimesniam laikui. Visi nesusi-1 
pratimai nueis šalin ir kaip himnas mus visus sujungia ji dai- į 
nuojant, taip darbas mus sujungs jį dirbant.. Išsilaikysime, jei Į 
bendromis jėgomis dirbsime. Taliuosuosime ir atgausime Vii-1 

nių, tokiu būdu atliksime augščiausią atsteigimo neprigulmin-; 
gos Lietuvos uždavinį. Tad valio Amerikos lietuviai, valio A-1 
merikos lietuvių ir Lietuvos lietuvių vienybė!

J o Ekscelencija Lietuvos Respublikos pasiuntinys kongre-1 lietuvius. Federacija nutarė susižinoti su Lietuvos episkopatu 
se pasirodė paskutinėje kongreso dienoje. Kongreso dalyvius klausime Lietuvos vyskupų atvykimo Amerikon Eukaristinis 
sveikindamas linkėjo, kad Federacija sutrauktų po savo veliu j kongresas bus nepaprastas, jo surengimas atseis virš milijono 
va visas katalikiškas draugijas. Pastebėjo, kad taip sakąs ne! dolerių ir lietuviai prie tos progos pasinaudos. Galės atvykti ir 
dėlto, kad pats katalikas esąs, bet dėlto, kad to reikalauja j šiaip lietuvių iš Lietuvos, nes leidimai bus turbūt palengvinti. 
lietuvių tautos labas. Sakė, kad jei tautininkų draugijų-Fede- ■ Suprantama atvykusieji negalės Amerike apsigyventi, o tik 
racijoj jam tekti kalbėti, tai linkėtu, kad visos tautininkų būti Eukaristiniame kongrese ir pabuvoti pas gi minęs Tai 
draugijos susiburtu Į vieną Federaciją, nes tas būtų lietuvių bus padidintas ryšys tarp Amerikos ir Lietuvos lietuvių, 
tautos geran. — . .. -

Ateitininkų atstovas kun. Kiškis nuodugniai supažindino' Brooklyną. 
kongreso dalyvius su Ateitininkų reikalais. Kongresas paža
dėjo uolią ateitiiintų vajui paramą.

Leonardas šimutis, ‘/Garso’’ redaktorius referavo apie A- 
merikos lietuvių išsilaikymą. Po jo pranešimo buvo plačių dis 
kusi jų. Kadangi buvo nurodyta, kad girtybė yra vienu iš di
džiausių lietuviu žudytoją Amerike, tai iš tos Amerikos lietu
vių ydos,labai nusistebėjo ir ją apgailavo gerb. kun. Šmulkštys. 
Šakė, kad labai negerai, kad taip yra ir sakė, kad lietuviai 
laužydami šios šalies prohibicijos įstatymą žemina save Ameri
kos vyriausybės akyse. Po diskusijų nutarta iš visų išgalių ko.- 
voti prieš girtybe, skleisti apšvietę, stiprinti organizacijas, 
platinti katalikišku spaudą, remti lietuvišką meną parsitrau
kiant iš Lietuvosnieno kurinių.

Gert. kun. Vaitkevičiaus referatą apie katalikišką akciją 
perskaitė kun. Vaičiūnas. Gerb, kun. Urbonavičiaus referatą

lietuvybės ir katalikybės klausimais -perskaitė adv. Maštaus- 
kas. Visus referatus nutarta atspausdinti.

Amerikos ir Lietuvos lietuvių suartinimui nutarta pasirū
pinti, kad į Lietuvos seimą sekamais rinkimais būtų pastaty
tas bent vienas amerikietis, Lietuvos pilietis, i kandidatus ir 

į kad jis būtinai būtų į seimą išrinktas,
Toliau Amerikos lietuvių suartinimui ir nepaprastam Atne- 

i rikos lietuvių išjudinimui bus išnaudota sekamą vasarą labai 
| gera proga. Kun. Vaičiūnas pranešė kongresui, kad ateinan- 
jčiais metais Cnicagoje Įvyks Eukaristinis Kongresas. Jo Emi- 
Įnencija Chicagos kardinolas Mundelein paskelbė pakvietimą vi- 
i so pasaulio katalikams dalyvauti šiame kongrese. Kum Vai 
tčiūnas toliau aiškino, kad Jo Eminencija kardinolas kviečia i 

j tą kongresą viso pasaulio ir visų tautų vyskupus. Kardinolas 
Į žala suteikti teisę tautiniems vyskupams daryti savo tautie- 
I čiams vizitacijas ir teikti sakramentus. Taigi geriausia proga 
į atvykti Amerikon Lietuvos vyskupams ir aplankyti Amerikos

Fedteracijos sekretoriatą nutarta iš Chicagos perkelti į

Valdybėm išrinkti šie asmenys: Kun. Ig. Albavičius kun. 
Vaičiūnas, kun. Karalius, kun. Pakalnis, L. šimutis, adv. Mas- 
tauskas, K. Krušinskas, J. Leonaitė, P. Gudas. '

šie asmenys po kongreso turėjo posėdį. Jie kreipėsi į di
džios pagarbos ir meilės užsipelniusį kun. Ambotą.it kvietė būti" 
Federacijos dvasios vadovu. Pakviestasis-veikėjas^tą prašymą 
teikėsi priimti. Kiti valdybos nariai šiaip:

Kun. Albavičius pirmininkas
K. Krušinskas sekretorius
Kun. Pakalnis iždininkas
Kun. Vaičiūnas ir kun. Karalius iždo globėjai <b
L. šimutis ir J. Leonaitė vice-pirmininkai r 11
Adv. B. Mastauskas juriskonsultas
P. Gudas be portfelio.

SBSl lenda kapit&Mįl
valo patįs savininkai su Į 
darbininkais savo tarpe nu
tarti. Kasyklų pramonės 
kryzi jie aiškina daugiausia 
mažesniu anglių : 
mu ir aukso valiutos Įvedi
mu. Sako, 1913 m. iš Brita
nijos išgabenta užsgmr.i su- • 
virš 73 milijonai td|^ ang
lių, kuomet 1924 m. tik bO 
milijonų; spėjama, jog šiais 
metais dar mažiau anglių 
būsią užsienin išvežta, Šiek- 
tiek prie angliui išvežimo su
mažėjimo prisidėjęs ir anglų 
pinigų į prieškarinę (aukso'; 
vertę gryžimas: mat nupuo
lusiais kontinento valstybių 
pinigais nebepajėgiama Bri
tanijos anglių Įpirkti. Vie
tinis anglių suvartojimas, 
nežiūrint Į gyventojų skait- 
liaus augimą, ir sumažėjęs. 
Pereitais metais Britanijoje 
suvartota 4 milijonais ton ii 
anglui mažiau negu 1913 m.

Ar darbo valandų pailgini; 
mas pagerintų angliakasių 
padėti, Court of Tnquirv ir 
neapsiima spręsti.

Tuo tarpu angliakasiai 
rengiasi- prie streiką" • Juot- 
žada palaikyti ir kitos uni
jos, pavyzdžiui, laivų darbi
ninkai sako nejudinsią ang
lių, jei jos*, streikui kilus, 
būtų iš užsienių.gabenamos.- 

Angliakasių F ederaci jos 
sekretorius Mr. Cook nese
niai lankėsi Paryžiuje, no
rėdamas patraukti ir kitų 
kraštų angliakasius. kad 
Britanijos draugus palaiky
tų. Tečiaus vokiečių atsto
vai griežtai atsisako: jie pik
ti dar už tai, jos pirm poro> 
metų. Prancūzams Rūro 
kraštą užėmus. Britanija 
darbininkai jų (vokiečiui) 
nepalaiko. Be to jie Įtaria, 
jog Britanijos darbininkai 
perdaug klausą 3 ('komunis
tų) internacijonah).

Žiūrint Į angliakasiui krv- 
zĮ galima pasakyti, jog ji pa
šalinti tegali tik Britanijos 
valdžia. Ji privalo surast; 
priemonių, kuriomis 
sunkią angliakasių 
pagerinti, nes iš visut 
šakų angliakasiai ar 
giausiai apmokami, o 
kesni dar sumažinti, reikėtų 
juos prie bado varyti. Ne
sant iktos išeities, reiktų ka
sykloms suteikti subsidijos 
(pašalpos) ir paskolos, o ga
lutinai angliakasių klausimą 
išrišti, greičiausia tik tuomet 
tebus galima, kai kasyklos 
bus paimtos valstybe < 
žiūrai, t. v. nusavintos:.

tų kišenini!
Teikalavi- BOLŠEVIKAI Į KAPITALIS-

TŲ KIŠENIŲ!
Maskra. — Laikinai per

duotoji anglų-amerikonų sin
dikatui koncesija yarsioins

BAISI VIESULĄ OLAN. 
DIJOJE

Amsi c rdtiDi, 11 rugpjūčio.
,— Baisi viesulą, kuri vakar-

Sibiro iženos aukso kas\ k Įnaktį perėjo per Olandiją^ 

>užcidč ir užmušė daug žmo
nių irpadarū didelių materia
lių nuostolių. Nuostolių 
mos dar nepaduodama dėl 
susisiekimo pertraukimo.

raikomo posėdy. Iš atiduo
ti; kapitalistam koncesijų, ši 
koncesija stambiausia.

Koncesijos gautus 50 me
ti; ir sindikatas'‘netrukus
pradės kasyklų eksplootaci-1 Gautosios žinios praneša, 
j;;. Kasyklos užinia I5.OOo!kad baisi viesulą, kuriai pal
akių ir iš kiekvienų 3 svarui Įdėjo perkūnijai ir žaibai,pę- 
sinilties duoda nuo 50c. iki Įrėjo per Brabant, Gelderla-n 

vertės aukso.' Ii r Overyssel provincijas. ;

Gerbiamas svečias.
GERBIAMAS SKEČIAS VOKIETIJA UŽGIČIJA LEN? 
p - -i , - KŲ PARĘIŠKIMUSliiiųpiueio i d., laivu ' Y V.

•‘Maurerania” atplaukė į. • iicrli— Lenkija bnys 
Jungtines Valstrijęs gerby pareiškusi, kad ji pasiryžt 
kini. A. Šmulkštys,-krikšeio-, si suteikti visokius pąleūg^g 
niiĮ. deri] r>kif; it 11 pa ri i j < >s lyderi niiųirs gi'ižtmitięrmr'iS^t^t  ̂
iri. seimo nam'S. nžsicniųikijos Vokietijon vbkiėčiai&s. 
reikalų seimo komisijos mr-ĮTuos- tvirtinimus Vokietija' 
alininkas, dienraščio “Ry-1 užginčija ir pareiškia, kad 
tas" bendrovės pirmininkas i vokiečių deportavimas iš 
ir poetas. i Lenkijos toks baisus, kad vi-

ys ;i paJtiko Nc\vj>amc panėši į ištrėmimą, kų- 
’ ’ riani pavartojama žiauriausi

Bavilanis. kun. Pakai--budai. Iš 2U tuksiančių vb- 
šimu- kiceni ]s Lenkijos išsiųsta 

'jau 17.000. tm> tarpu’ iš
atvvko P'OO lenkų. 11.000 leista pasi-

Turko konsulai dr.- Bielski

uis. J. Mačiulis ir I.
tis.

Kum Šmulkštys’'
dri rauti Tarppartamentari-1
mi konferencijoj, kuri bu<

tor. Prie jn-<>fzfos mikšra- 
saisvečias atlankys didesnes 

: koh>nijas su prakal- 
ir paskaitomis apie 
darbus ir .Lietuvos 
na. Vietoje minėtojo 

spaudoje šeinio nario K. Am- 
lwznim<> i tarpparlamenta- 
rir.i kono-resn atvažiuos sci-

būni i <

padėti 
darbo 
n eb lo
ta. .no-

OFENSYVA M0R0K0JE

Madridas — Prancūzų ir 
ispamj kariuomenės, baigu
sios armijų sujungimo ma
nevrus. ruošiasi prie beiki-- 
ro ofensvvos ori<-< maurus. . _

BOLŠEVIKUS GENA x * 
LAUK

'ca- Yorkas. — Siuvę,fŲ. 
unijos mitinge išbraukti vieri- 

sycčiui linkime geros , nienis metams iš unijos trĘS; 
kloties mūsų antroje tėvyne- komunistai. I. ž tą rezoIiuciĄ 
-je. 1 ' ‘ją balsavo 1.500 darbininkjįr

Ateivius varžo

REIKALAUJA IMIGRACI
JOS VARŽYMO

Willi(im>doH'n.—-Politinių' 
noksiu instituto atstovu 

prie- i konferencijos posėdy profe- 
Įsoriiis Eduardas Tstas smar
kiai puolė Amerikon plau- 

s ateivius. Profeso- 
liaus supratimu vyriausybė; 

i turinti dar stipriau -stivaržy- 
‘ti ateivių plaukimą, nes jie 
mažina amerikiečių rasės ko- 
hbę.

Dabartiniu laiku, tvirtiną 
profesorius. Amerikoje esą 
daugiau 25 nuošimčiu ne-

BOLŠEVIKAI KARUI VAR
TOSIĄ MIEGO LIGOS- 

BACILAS

^ĖANCŪZŲ IR ISPANŲ AR-|knn,’nis

MIJOS SUSIJUNGĖ MO- 
ROKOS FRONTE

Prancūzų ir ispanų ka
riuomenės, jų štabų prane
šimų, jau susijungė. Karo 
vadovybės ilgai siekusios to 
tikslo pagaliau jį įvykdė, tik 
tas gerokai kainavo, nes iš mistino gaivalo, kurs labai 
tos priežasties besijungiau-žemo išsivvstvmo laipsnio 

’ čios kariuomenių dalys ture-Hdamas, trukdąs Amerikos
Tan buvęi j0 nuostolių. tautos pažangų.

ro ministerija oficialiai 
įrišto-, kad esamomis žinioįį 
niis. raudonoji armija aptū?? 
pHita tam tikrais būriais, 
ričHsdrii meili mperpos 
piųąšo 'kariimūrenę 
liirūidf 4>iiciloini^. *

Maskva visą., lai ką darė^ 
nuėjimus, kad išradus 
dus pavartoti prieš piyį 
armija chemiškus ’r 
riologiškus prępa?-atųs» m 
tobulinimui v. ‘‘riiemišk^ 
karo būdu prv> rnndonS 
armijos štabo <Tnr ir u® 
dnrhnnjasi vokiečių chi

’kai. '

l
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Prenumeratos Kaina:
Metams __________  $4.50
Boston’e ir apylinkėse ___ $5.50
Užsieny ______  $5.50

Renčiamos ^įtB^į?tyvą^o kovoti til

savo būvį. Prancąrijęs viešpatavimas Sirijoje tiek įritėjo zirijie-

.&įšfeidžia'Š.y2% serus, To- 
jj įąžny&a pati-save apsiiiio -

by
JOBKPH’8 LTTHUANIAN R. C. AS6OCLATiaW#F MBO*

as seeond-class matter Sept. 12, 1915 a t the post offlce at Boston, Masa 
under the Aet of March 3, 1879.”

for maiUng at speeial rate of ix»stage provided for in Section 1103 
Act of October Š 1917, anthorized on July 12, 1918”

Subscription Kates :
r....... ......... _............  .$4.50

>ton and suburbs ............... $5.50
ign coimtriefc yearly_.__...$5.50

SK “DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mase.

Tel. Soutk Boston 0620

Visi Protesto Mitingan!
Ryt užstoja rugpiūčio 16 diena. Daug apie tą dieną rašyta, o 

I - dar daugiau kalbėta, bet kadangi toji diena—yra labai svarbi mūsą 
‘gyvenime, tad tenka dar ši bei tą pridurti. Neperseniausiai Ameri
kon žemę atlankė Lenkijos užsieniu reikalų ministeris grovas Skršins- 
,kis. Jis buvo atvykęs lenką nusmukusio vardo atifcisyti ir naujo? 
paskolos išgauti, šis ponas, viešėdamas Dėdės Šamo žemėje, visomis 
išgalėmis gyrė Lenkiją ir prakalbose sakė, kad Lenkija tai pavyzdin
gos demokratijos šalis, kad Lenkijoje yra tautinių mažumų laisvė, 

wlodžiu, kad “panskoje” žemėje žmonės jaučiasi kai pas Dievą už
pelky. Aišku,, kad tiems žodžiams net ir šviesusis ponas Skršinskis 
tetikėjo, nes tikrenybėje Lenkijos demokratija—-yra baisiausia auto- 
fctatija, lenkų neišmatuojamos laisvės—yra didžiausia vergija irdės- 
potirm^g Tūli Amerikos laikraščiai nelabai patikėjo toms saldžioms 

g|g- ūprošepanų” pasakoms ir tikrai jas įvertino ir Skršinskio kalbas su- 
kritikavo, bet, galimas daiktas, radosi ir tokių, kurie galėjo tam 
ifaiviai įtikėti. Kad tikrai įrodžius visas tas lenkų melagystes, visos 
A-merikos lenkų pavergtosios tautos: lietuviai, ukrainiečiai ir baltgu- 

sukruto organizuotis .ir ruošti mitingus, pei* kuriuos nušviečiama ' 
|į; tikroji Lenkijos padėtis, tikroji tautinių mažumų “laisvė” ir gražio- 

ji lenką demokratija.

fe Geriausiai pavykęs toksai masinis mitingas Newark’e, N. J., ku- 
Hžune dalyvavo žymus ukrainiečiu darbuotojas Sičinskis, kurs 

tyį Williamstowno tarptautinės ptAitikos institute, Skršinskiui savo la- 
Iems istorijas bedėstant, jam gnybtelėjo gerokai i pašonę. Kitas su- 

čOB Ijgųsavo didžia turėtų būti Bostono mitingas, nes šiaip £r taip, bet 
fe prie jo jau ilgokai rengtasi. Ar atsieksime tuo mitingu tą tikslą, ku- 
W rfo buvo tikėtasi labai sunku pasakyti.

Mūsų mitingas buvo derintas su ministerio Skršinskio esimu A- 
į. mferikoje, bet, deja, mūsų lietuviškas nerangumas šiek tiek planus 
( Stomaišė. Bet patarlė sako: “geriau vėliau; negu niekad.” Tai-gi 
e patarlės teisingumą Įsidėmėdami mes turime savo užmanymus kūnyti. 
7 Žinama, Skršinskiui esant Amerikoje mūsų “iškeptos” jam rezoliu- 
Ų rijos būtą padariusios didelio nesmagumo ir kiek daugiau sukėlusio^ 

furoro, bet kadangi jis, lig ir žinodamas ką jam ruošia skriaudžia 
7 - Mos tautos, išdūlino, tai mums priseina ir be jo savo darbą pravesti.

To mitingo svarba dėl to įvykio kiek sumažėja, bet vistik pats 
r' protesto mitingas turės duoti pasekmės, šiame mitinge bus plačiai 

Ž apibudinama dabartinės Lenkijos militamžinas, jos tvarka ir paverg- 
' tąją tautu persekiojimai. Mitingan-sukviesti geriausi kalbėtojai is 

g amerikonu ir tautiniu mažumu. Mitingrii ruošiamos rezoliucijos, ku- 
Ų rią tekstai Irus išspauzdinti Amerikos laikraščiuose. Be to viso, ga- 
Ū minama tam tikros brošiūrėlės bei raštai kurie bus siuntinėjami i 
t ■ Visas valstybines ištaigus ir universitetus. Mitingo atgarsys galės pa 

K- siekti visą pasauli. Keliant eikštčn mūsų skriaudas nenutylėsime ir 
‘ apie Vilnių. Dar kartą pasisakysime pasauliui, kad be Vilniaus ne- 

nurimsim’.
Protesto mitingo ruošėju pasidarbuota, dabar belieka tik lietu- 

Sęįi viams parodyta savo susipratimą, pa'odvti savo susirupmima čia kal- 
< bamais klausymais. Lietuviai! Atminkime, kad tik kovodami visais 
7 badais ir eidami visais keliais prie galutinos Lietuvos laisvės, mes 
| atvaduosime savo skriaudžiamus brolius .r seses mūsų bočių žemėje 
F Vilniuje. Palikę namie savo tingumą, nerangurią ir apsileidimą, o 
aprišarvavę gražiais tautos vadavimo norais eikime ir kitus raginki
me užpildyti mitingo Franklin Union svetainę Bostęne Pasirodylš- 

prieš svetimtaučius ir prieš mūsų bendrus ukrainiečius ir baltgm- 
•F- džius, kad lietuviai, kad ir svetur gyvendami, brangina savo tėvynės 

laisvę ir karštai atsiliepia i tautos reikalus.
Tik tais keliais eidami, iškovosime laisvę savo pavergtiemsiems 

broliams ir susilauksime Lietuvos trispalvės Gedimino bokšte—Vil- 
liiftje!

apžvelgdamas 
so:' ’ • - • r

karo audra. ,r 'c-

Abd-el-Krimas, morokiefių vadas, siūlydamas Tnncūjdj&i tai
kos sąlygas pasakė: ‘ * šiandiena kovojame vieni. Bet netoli ta diena, 
kada mus paseks Azijos, Egipto ir visos pavergtosios rytų tautos 
Tuomet ginklai padarys galą musę vergėjams.” . .

Abd-el-Krimo pranašavimas pildosi. Prancūajos ptftiitis' rimtė
ja. Morokiečių ir sirijiečru sukilimai galės suvaidinti lakai svarbią, 
rolę tarptautinėje politikoje Prancūzams pralaimėjus Sirijoje ir Mo- 
rokoje tektų kapituliuoti ir Europos politikoje, o tuomet, labai gali
mas daiktas, kad ir Lenkijos sieną revidavimas tapti: į vykusiu fak-- 
tu. Azijos ir Afrikos pavergtąją tautą laisvė gali priartinti ir Vil
nijos laisvę.

J. D.

VIENINTELIS AMERIKOJE DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 

“DARBININKAS”

rūpinasi amerikiečiu-darbininkų reiklais; talpina žinių iš Lie
tuvos ir viso pasaulio ir deda gražių pasiskaitymų

SKAITYKITE IR PLATINKITE SAVO ORGANĄ

kėsianti ir dividendus apmo
kės. Bažnyčia bus statoma 
tarpe 173 ir T74 gatviųrir už-

* ims 26,000 ketvirtainių pėdui 
žemės plotą.

Bokštas iš 24 aukštų. 
Bokštu viršūnėje bus 10 met
rų aukščio, naktį šviečiąs, 
kryžius; jis bus matomas iš 
visų miesto daliui.

Bažnytnamy bus įruošta: 
Audito?j a su 2,220 vietų, 
svetainė sekmadienių mo
kyklai, fizinio lavini mosi 
būstai, prūdas plaukiojimui,' 
susirinkimų salės, muzėjus, 
viešbutis su 644 kambariais 
ii1 restoranu ir įruošti būtai 
500 žmonių.

Tos bažnyčios pastatymas 
ir visų suminėtų įmonių įruo- 
šimas turėsiąs atseiti 4,000,- 
000 dolerių!

Jei kada nors ir kur nors 
.ruošiasi statyti bažnyčią, tai? 
paprastai daromos rinklia-* 
vos tikinčiųjų tarpe; tą dar
bą pasiima dvasiškiai, arba 
parapiniai komitetai.

Amerikonuose kitaip. Pas 
jubs kiekvienas reikalas tu
ri biznio pamatą. Štai tam Į-* 
rodymai. Amerikonų lai
kraščiai praneša, kad ant 
Broadway, New Yorke išli
pyti plakatai, kuriuose pa
rašyta :

“Pirkite Broadvay baž
nyčios akcijas. Kad Dievas 
nužengtų ir ant Broadvvay ir 
dėl savo sielų išgelbėjimo, į- 
džkite į tą reikalą savo pini-

> gus. už kuriuos gaubite 5 me
tinius nuošimčius.”

Broadivay bažnyčia bū
sianti maldos namais ir dan- 
garėžiu. Vietoje to, kad rin
kus aukas, Broadway bažny- Bostono “Keleivis?’ 33 Nr.

“ Katalikų vadu yra kuni- į 
gas Taškūnas. Reikia pripa- • )* 
žinfi, kad Taškūnas yra tik- N 
ras kunigas. Jis pildo savo 
kunigiškas pareigas ir į svie- ’ 
tiškus reikalus mažai kišasi.
Jis nepiudo vienii lietuvių 
prieš kitus, kaip tai daro ki
ti kunigai, todėl jo parapijo- 
nai sugyvena takoj ir su lais
vais žmonėmis. Jeigu Ame- 
likos lietuviai turėtų dau
giau tokių kunigų kaip Taš* 
kūnas, tai mūsų išeivijoj *e- 
būtų tos neapykantos vienų 

-prieš kitus, kokia yra šian
dien. Apart kun, TaškūMO, 
Norivoodo katalikais vado
vauja broliai Kudirkai, Ku-^J 
ras, Smilgius, irkelikiti. Jie 
yra darbštūs vyrai ir rūpina
si tik bažnyčios reikalais. 
Prie kun. Daugio jie buvo 
piktesni ir užkabinėjo lais
vus žmones, bet prie kun. 
Taškūno jie paliko rames
ni.”

Kada “Keleivis” gerai pa- 
sižvalgys, tai ir daug tokių 
katalikų vadų ras ir tuomet

*

l

*

*

■i1

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES
DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS

SMH1V LIETUVIAMS .ESANTIEMS AMERIKOJE
Laisvai išvertė Dzūkas Musteikėtis J. M.

(Tęsinys)
manęs laukia; niekas manęs nepasigaili, niekas 
apie mane nesirūpina, nieks man-nepasako jaus
mingą žodį. Čia seneliui pradėjo ašaros byrėti 
ir jis nustoju, kalbėjęs; paskui išėjo i prieškam
barį. kad ten vienas, galėtų pa/verkti... .Mikas 
tuo laiku žiūrėjo jo maldaknygę ir galvojo, kaip 
ilgai pragyven© tas senelis. Kad ir maų Dievas 
taip duotų! " '

Sugrįžęs Antanas į pirkią pamatę knygą 311- 
ko rankose: — parodyk ką skaitai / . , . ,. .

— O gi tą giesmę ką vargonininkas gieda lai
ke .Šllūbo.

— Jausminga ta giesmė,- ją reikia išmokti 
atmintinai. ne& greitai ir tau užgiedos, kaip tik 
išsirinksi sau atsakančią draugę.

— Graži ta giesmė, — atsakė Mikas, — tik

Antnas. Ka. tai skaityk. ko nesupranti ’
Mika^. Tšpradžių suprantu: gerai žmogui, 

ad .jis bijo Dievo ir rūpinasi savo priedermėms, 
.'■t čia tolinus nesuprantu ką tai reiškia.

kadmuri tu bijai Dievo, pildysi jo valią, tai Die
vas palaimins tavo naminį gyvenimą. Tavi) 
žmona su vaikais puoš tavo namus, kaip vato 
krūmas su nokstančiomis saldžiomis uogomis. 
Vaikai p-rie motinos, kaip tos uogų kekės prie

Mikas. Dabar tai suprantu.
Antanas. Taigi matai: tu bijoki Dievo, gv- 

v» nsi -nlyg jo valios, tavo žmona bus. kaip tas 
vynmedis, o tavo sūnūs, kaip tie ąžuolai sode! 
Tai džiaugėsi velionis mano tėvas žiūrėdamas į 
savo vaikus, kurie buvo sveiki gražūs kūnu ir 
-ūda : taip ir aš sulaukiau paguodos nuo savo sii- 
.n ir dukteręi. o dabar nuo anūkų ir proanūkiu.

Mikas. Dabar pasakyk seneli, k.ą man to
liau darvti l

ti,. taboką rūkyti —- pirmutinis. Sugrįžta balan- 
džiukas iš vestuvių girtas, — tėvas su motina, pa
tys nurengia paguldo: nieko! Jaunas vaikelis 
dap' nesupranta, — įrmes patys buvome jauni.” 
0 šakaliukas jokiuo darbu neužsiima, — jis pats 
ąuga ii- tinginys. — ir tampa girtuoklis. Galų 
gale.balandžiukas prageria viską, senus tėvus vi
sai neapkenčia ir galop balandžiuką už vogtą ar
klį suareštupja, išvąro į kalėjimą. Būna ir to
kių tėvų, kurie kankina vaikus, muša, badum, 
marina, kaip kokį jų priešai. Tas vėl negera. 
Tsniintipgas tėvas savo vaikus sutvarko, jis juos 
myli, bet nelepina, iš mažens mokina, toliau pra
tina prie darbo, švarumo, tvarkos ir kantrybės, 
mokina gerbti senesnius ir tt. Saugok Dieve jei
gu vaikas, iš mažens papras tinginiauti, tai jau 
toks bus visą amžį. Ligi 3 metų vaikas gali mie- 
imtj kiek nori, bet jau 4-tus metus reikia kelti ry
tais melstis, nereikia gailėtis, papras anksčiau 
keltis bus stipresnis ir sveikesnis, paskui duoti’ 
kokį darbą: papratęs iš mažens prie darbo visą 
amžį bus darbštus.

Kaip apsetti su šeimyna, su darbininkais tu 
žinai: aš jau tau sakiau, velionis diedukas ma
ne mokino. Bet aš užmiršau tau pasakyti vieną 
dalyką: niekuomet nesamdyk dirbti žmogų, ku
ris turėjo savo ūkį ir prašvilpė, jei jis nemokėjo 
savo turtų saugoti, tai nesaugos nei tavo.

Tavo namas — dar geras, bet aš visgi pa
tarčiau: kaip susirinksi truputį pinigų, pastatyk 
sau naują, patogesnį. Geras namas, tai tavo 
sveikata : o žema tamsi šalta, tai ligų gūšta. .Šva
rumas namuose ir kieme — parodo koks yra šei
mininkas ir kokia šeimininkė. Pas ką matvsi 
švarumą ir tvarkią namuose: gali su tuo draugau
ti, nes tai žmogus atsakantis. O kur name ne- 
švani ir pats vaikščioja nešvarus ir nešvariuoe 
drabužiuose, tai tokia .jo siela ir sąžinė. Tavo 
kambary turi būti šventas paveikslas.—Tie šven
ti paveikslai primins tau, kad tu esi katalikas. 
Ir kaip bažnyčioj tu nedrįsti sakyti blogą žodį, 
taip ir namuose, kuomet pasižiūrėsi į paveikslą 
šventųjų, susilaikysi nuo blogų žodžių ir darbų.

Antanas. \Tavo kambaryje būtinai turi bū
ti laikrodis, ir tu suįvg jo turi paskirstyti savo 
darbus, nes. kartais reikia laikas žinoti ir nak
ty. — geras šeimininkas turi nors kartą naktyj 
kelti ir a]jžiūi>ėti savo šeimyną, ar visi namie,

Pas mane 
namuose yra lemputė, kurią kiekvieną naktį už
sidegęs pinu peržiūrėdamas visus namuš. ar vis
kas tvarkoj., Trečias, dalykas be ko negali būti 
geros tvarkos ūkyje, tai — knyga, kurioj užra
šoma visos įeigos ir išlaidos.*^ Be užrašų knygos 
nebūsi geras šeimininkas; dėl to kad nežinai, 
kų‘K tu turi įeigų ir išlaidų.

Tavo velionis tėvas neužveisė tau sodo, — 
dabar tu būtinai turi užsisodinti sodą. Stengkis, 
kad tavo sodelyje būtų visokių vaisių. Parink

. A.ktanas. Kaip apsivesi. Dievas suteiks tau 
■vaikui, tai žiūrėk, kad'jde liūtų auklėjami dorai 
krikščioniškai. Gerų tėvų.' — geri vaikai, bet 
nevisada.. . Nors kartais tėvai labai myli saro 
vaikus, bet nemoka jų gerai išauklėti. Mačiau 
aš tokius žmones. Buvo mūs kairumas — žmo
gus geras, kaip juos tėvai per daug mylėjo. Vai
kui reikia keltis anksti...

“Ne negalima, kaip gi juos žadinti! Jis dar
mažas tegu pamiega pasilepina,—dirbti jam dar- nes kurtais būna įvairių atsitikimų, 
nėra ko! “Paaugo vaikas, reikėtų mokinti.— 
į mokyklą nesiunčia: “tegu pailga, — dar thažas, 
silpnas!” O už motų ar dviejų sako, “peraugo.” 
Taip ir prabėga laikas be mokslo, motina' džiau
giasi: “koks gražus, koks riebus mano 1?alan- 
džiukas!” Balandžiukni viskas gąlima —pa.ve- 
ImarnaL. Kur tik kas, ten ir balandžiukas, kur 
suaugę šlykščias dainas dainuoja, kur negra
žias kalbas kalba^ ten ir balapdžiukas; persižeų

0* prancūzai gabendavo^ šilko, tabako, kviečią ir kHokią pro* noti nemoka, “Tėve mūsų” nežino, o degtinę gp-

Kur trumpa-ten ir trūksta
7 Prancūzijai, nabagei, labai nesiseka. Vienu metu pasklido dvi, 

labai svarbios, žinios: marokiečių sukilėlių vadas Abd-el-Krimas at- 
S prancūzų siūlomas taikos sąlygas ir kovos vėl prasidėjo, o Si- 

prasidėjo sukilimas, kurs, galimas daiktas, paseks morokie- 
įvykius. Sirijos sukilimas nebenaujiena, nes jis prasidėjo liepos 

tik Paryžius pasitikėdamas savo durtuvų jėgai ir bijodamas 
__io pačioje Prancūzijoje tai laikė paslapty.

^WvJtiaiR ar taip, bet prancūzai turi labai svarbų momentą. Gali- 
Įravo tikėtis, kad Azijos tautos,* matydamos morokiečių sekmin-

už morokiečių sukilimą tuo atžvilgiu, kad Sirijiečių skai- 
Aidesnis už morokiečių. Sirijos derlingas plotas apima apie 60,- 

ų milių, kuriame gyvena apie tris mihonus gyventojų,'

sau tinakmą vietelę darželiui; pasodink keletą 
krūmų radastų, pasek kvepiančių gėlių, o kur 
pavėsvje prieš saulutę pasodink, — vynmedi. Iš
dirbk pats darželį ir savo rankoms pasodink. Ka
da užaugs, pražydės gėlės bus ir tau gražu pa
sižiūrėti.

O kaslink gyvulių, tai trumpai pasakysiu, 
kad blogus gyvulius neapsimoka laikyti. Kai 
veisi gyvulius, išsiveisk geros veislės. Geras gy
vulys ar blogas be maisto negyvena, tai didelis 
skirtumas. Gerą apsimoka prižiūrėti, blogas 
daugiau suės negu pats vertas.

Mano velionis diedukas buvo išmintingas 
žmogus, aš nuo jo mokinausi, kaip ūkininkau
ti ir jis štai ką papasakojo, kaip jis įsiveisė gė
lais gyvulius. Pas mus dabar geros veislės ark
liai. Kiekvieną metą parduodu du o kaip kada 
3. ir niekada už du nepainiu mažiau, kaip 300 

_ nibįiii J1.500 litų). Vieną kartą buvo toks at
sitikimas. kad man už du užmokėjo 550 rub. (2.- 
750 1.). Driko tokia kaina .' Dėl to. kad mūsų 
arkliai geros veislės.

Pirmiau pas mus būdavo visoje apylinkėje 
nematysi geni aiklių — vis maži ii; silpni. Na, 
mano velionis diedukas, kaip tik išgirsta kur 
parduodamas geros veislės arklys—tuoj važiuo
davo pirkti. Vieną kalią pardavinėjo čia netoli 
geros veislės gyvulius, ir mano diedukui labai pa
tiko viena kumelaitė ir dvi karvi. Žydai įkėlė 
aukštą kaimų net JOb rublių (senovėje, tai buvo 

: dideli pinigai). bet jis pasiryžo nupirkti. — 7ą- 
dai užkelia vieną rubli, jis kitą ir įkėlė kainą už 
kumelaitę 137 niblius sidabru. Iš šitos kumelai
tės mes prasigyvenome; niekada Sirija nesisky
rė™. Kai ji paseno, negalėjo, dirbti, tai diedu
kas dykai maitino iki pastipo. Jis sakydavo: 
“mes negalime ją parduoti, kad koks beširdis ją 
kankytų, ar badu marytų.5’ 2 Taipogi ir iš tų 
dviejų karvių užsiauginome geru raguočių gy
vulių. taip ir avis, kiaules nelaikėme bet kokias, 
o vis geras.

Kiekvienas gyvulys reikalauja priežiūros,— 
kad tvartai būtu šilti ir sausi. kadNnaistas būtų 
atsakantis. Švarumas įr-gi turi nemažesnę ver- 
tę. kaip maistas. Duok arkliui avižų ir šieno, 
kiek jis nori, bet jeigu jis nebus valomas, tai ma
žai iš jo bus naudos. Priešingai, duok jam mais
to nors ir mažiau, tiktai geroj tvarkoj, valyk ji 
kiekvieną dieną, tai bus stipresnis ir sveikesnis. 
Taip ir su raguočiais. Pas mūs valyti raguočius 
gyvulius visai neprimta; žmogus savo arklį nu. 
valo paėmęs saują Šiaudų ir tai tik prieš dides
nes šventes, o apie raguočių valymą visai nė ne
pamano.

x Mano diedukas i.tinokino mus. kad kiekvie
nas gyvulys būtų iššukuotas, kaip arktini taip ir 
raguočiai. Darbymetės laiku daug darbų lau
kuose ; rodos jau nėr kada, pas mus visi būdavo
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reikalo jų šmeižtu Tikį 
^-?|abai abejotina ar “Kelei-t 
ri vis/’ paaoi’p? tą permatyti,. 

•’ juk tuomet neturėtų apie ką 
“rašyti.

MEŠKOS PATARNAVIMAS
“Vienybė” 96 Nr. apibu

dindama Bostono protesto 
'mitingą, rašo:

“So. Bostone sumanyta po
nui lenkų ministeriui atatin
kama pirtis — viešas masi
nis minėtų tautų mitingas. 
Ir Šiuo reikalu jau smarkiai 
dirbama. Minėtų tautų da
lyvinių ima visos sriovės: 
tautininkai, socialistai ir 
klerikalai? Neįeina tik bol
ševikai.”

Tautinipkus ir socialistus 
mokėta pavadinti tikrais jų 
vardais, o katalikai krikšti- 
nami “klerikalais.” Rodo
si tokiame atsitikime, kur 
srovės eina bendrai tautos 
'darbo dirbti lig ir negfažu ; 
būtų rimto pobūdžio strai]>s-; 
n y daryti tokias, 
neprotingas išimtis. Čia reik-, 
tų “Vienybei*’ laikraštiniu-; 
ko etika-prisiminti. Bet kam i į

daug maloniau gatvinį lek
sikoną pavartoti? - .

Toliau “Vienybė“ tęsia:
“Prie šio darbo, kaip suži

nojome iš reūgėjų praneši
mų. rengiamasi dideliu ruož
tu. Suminėtos tautos veikia 
energingai. Ypač daug triū
so deda lietuviai—sandarie
čiai ir socialistai.”

Kaip matome, tautininkų 
“Vienybe” isitikrinusi, kad 
tam. protesto mitingui “Y- 
į»ač daug triūso deda lietu
viai—sandariečiai ir socialis
tai.” Štai tau, kad nori ir iš
lindo yla iš maišo; . Bosto
niečiai visą savo darbą veda 
bepartyvumo ruožtu ir nieks 
lauru vainiko už nuveiktus 
darbus neieško, o “Vienybė” 
jau iškalu,o vainikuoja san
dą riečius ir socialistus. 'Ger
biamieji vienybiečiai! Labai 
negražu iš jūsų pusės kištis 
į svetimą darbą ir lošti neap
mokamo ir mekeno nenu- 

;. toli gražu,mamdyto advokato rolę. Jei- 
:i mes norėsime ką nors vai 
i-kuoti. tai ir be pašalinio 
marnavimo tą padarysime.

darbo * ir pase^tnmėt saA .- 
kaimynus UewarkieČiusJ^t-< 
tos darbo j srity. ■

Bet jei jūs panašiai ir 
Brooklyne veikiate, kaip kad 
apie Bostono mitingą rašote,?; 
tai, atleiskite, bet iš tu pėtų 
nebus glūdų.

Kadangi jums labai parū
po kokiai srovei garbės vai
niką atiduoti už protestų mi
tingo įvykimą, tai tebūnie 
jums žinoma, kad tam mi
tingui susilibdyti iniciatyvos 
davė ne sandariečiai, ne so
cialistai ir ne katalikai, bet 
“Dzimdzi-Drimdzi” artistas 
J. Bikinis, susitaręs su uk
rainiečiais. Nemanome, kad 
Bikinis ieškos sau garbės ka
rūnos.

NAUJAS KLUBAS
Liepos 7 d. atidarytas Kau

ne Rašytojų ir Žurnalistų klu
bas, kuriame jie galės susiar
tinti. geriau susipažinti ir su
sijungti bendram spaudos dar
bui.-

Ift:^.;jRW^NeyVorkvo!

dų ir kitų yabąlų, .kurie neša ir 
platina visokioj pavojingas fi- 
3^-

“Žinome, kad blusos -ir utė
lės šiltinės nešiotojos, uodąi 
geltonojo drugio ir maliarijos 
nešiotojai. Senoviškose dieno
je tinonės tikėjo, kad tos li
gos buvo Dievo baudimai, bet 
Šių dienų apšvietimas verčia 
žmogų tikėti, kad nepaisant 
kaip pavojingos ligos, beveik 
▼Įsuose atsitikimuose yra nu
kreipiamos. £

“Ačiū mokslininkams, gel
tonasis drugis išnaikintas iš 
Suvienytų Valstybių, ti trum
pu laiku prandks iš tarpo civi
lizuotų žmonių. Maliarija žy
miai pergalėta su Įvedimu nau
jų būdų po-ilgo tyrinėjimo. Ir 
musių perduotos ligxis būtų iš
naikintos jeigu tik dėtume tam 
tikras pastangas.'

“Daugelis žmonių mano, 
kad naminės musės nepavojin-

nėšidiogęs;! Kasmet tos ligos' 
iaia dideles aukas.-
„“Negalinga peędąųg -kartoti 

jersergėjimūs iš ankšto naikin- 
dti ir desinfektuoti viską kas .tik 
galėti perduoti ligų gemalus 
arba perus. Musių yra tiek 
daug, kad žmones Bekreipia 
atydos į jų veismimosi vietas, 
ti atsargiai neprižiūri išmatų. 
Mums nereikia gyventi su kan
kinančiomis ti pavojingomis 
mugėmis. Kol arkliai nebuvo 
užėmę automobilių vietą, tai 
buvo sunku su musėmis apsi
dirbti, bet šiomis dienomis 
tiek mažai arklių ‘vartojama, 
kad muses lengviaus išnaikin
ti, ir kur daug musių randasi 
yra pačių žmonių kaltė. KacT 

, nors būtų mažiaus musių visi
tiek jos baisiai pavojingos.

“Yra visų priedermė jas 
naikinti jš namų ir kuomet iš
naikinsime iš namų, tai jos bus 

. išnaikintos iš apielinkės.”

Vilninj' 
ąpsčfai“skleidžiama įomuiiistiį. 
literatūra. Esant mieste dide- 
fiam nedarbui ti išsiplatinu- 
siąm girtuokliavimui, kcgiu- 
nistų lapeliai, pasak laikraš
čio, turi nemažo pasisekimo.

Tfį//ririėy

tai vienatine itaija kasios latrai 
liarižkai per Ištins metas mistalekia r?, 
čiai su laisvosios DanJlgo vaiMtJos Del
tų, XA.IP AltTI KLAIPĖDOS, lai
vas ant kurio -sėdėt Nevr Vorits atveji! 
Jumis bevelk j pačH TfivTJlĘ LTS 
TUVĄ, bu iš Dan»igo j KlaipMą tai 
tiktai vienos -nakties kellond larču Ąa 
jokit} ekstra Jškažčitj.

Sekanti išplaukimai iš .Veto Karšo
Laivas “LITUANIA” 1 Rūgs. 
Laivas “ESTONIA” 22 Rngš. 
Laivas “LITUANIA” 13 Spal.

j Kainos laivakorčių: : '
I Klaip&U visa keliu vandeniu:

j 8-čia klesa $107; 2-ra $132.50

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadvzay New York City 

KreiplsftSs čionai
ar pute savo vietiniu agentu

TEK IR ATG AL 
Nužemiata Kaina 
IUETUVĄ

PER BREMEN’Ą 
£člo3 kl^oj Ūktai stater-oomal

® fh r g

jogų

192 W*4fctogten Street, 
Boston, Mass.

įeftirt 
trukdymu

Dėl kredito klausimo
Lietuvoje.

II
Javu derliaus reikšmė. Ekonominio aparato ne

tobulumo vaisiai. Geru kaimyninių santykių svarba 
prekyboje. Išeivija—natūralia prekybos sąjunginin
kas.

Lietuva yra žemes ūkio šalis: 80 nuošimčių 
gyventojų yra žemdirbiai. Lietuvoje viešpatau
ja javu ūkis, o prie gyvulinio ūkio .tik pastarai
siais metais tepradėta eiti. Dėlto tai nuo jani 
derliaus priguli visa krašto gerove: javai užde
rėjo—viskas gerai; javai neužderėjo.—šlubuoja 
mūši] prekyba, pramonė, kenčia finansai, į ra ' re- 
ditas. žodžiu sakant visur bloga. Žinoma, je 'i 
Lietuva turėtų plačiai iš>iplūtojusią pramonė
ta pramonė nebūni tai]) tampriai surišta su že ; 
mūs ūkiu kaip kad dabar yra. lai javą nederlius 
neturėtų daug reikšmės;. Derliaus išdavos saky
sim gali būti trejopos-:

1 > Neužde vėlimas. arba lik menkas derlius, 
kuris ncbcĮaali patenkinti vidujinio suvartojimo

■ sėklos iš svetur bent 
okai.4 iš sCTiii tanpme-

su< >' adinan.'.e badmečiu. Labai

Ei-
tus

atastrM'im
port :is 
dra ]>?•' 
tu i-ū<

į vieną syk;. at<i‘:kdavo bet / 
: tada viską į šalį anne-1 

gą bv<rūpinama, nejiaisa'nt I 
avė mantos nžstatynio. Esant 
n padėčiai žemės ūkvje. eks- 

mnažėti] i r ben- 
e nrekvba virs- ■Vi'lHi

Ktvūit
■'■'litui būtu pa-

3) Geras derlius patenkina visus vidaus rei
kalavimus ir duoda perteklių. Derliaus pertek
lius yta gramas auksas, jei pasekmingai realizuo
tas užsienyje, ir reiškia krašto praturtėjimą bei 
jo igalėjimą progresuoti. Tas paprastai apsi-. 
reiškia prekybos, balanso aktyvumu ir gyvuįtū 
kredito srityje: įplaukimas naujo užsienio ka-. 
pitalo duoda galimybę padidinti pinigų apyvartą' 
ir palengvinti kreditą jo ieškantiems.

Taip tat. derlius yra tartum bėgąs vanduo,, 
kuris suka malūno ratą. Dėlto.tai Lietuva da
bar. tapusi savy stove šeimininke, stengiasi viso
kiomis priemonėmis pagerinti savo žemės ūkio 
kultūrą ir tuo būdu užtikrinti sau tvirtą ekono
minę padėtį ir neprigulmingą ateiti.

Grįžtant prie rugių neužderėjimojLietuvoje 
1924 metais, apie ką kalbėjome pirmame straips
nyje. prisieina atsakyti Į klausimas prie-kurios 
aukščiau apibudintų grupių priskaitonris tas 
rugių nederlius. Lietuvos valdžia sutiko tą ne
derlių tokiomis griežtomis priemonėmis, kaip va:

1) Seimas gruod. 19 d. 1924 m., priimdamas 
naują muitų tarifą rado reikalo įterpti tokias 
dvi priemoni: a) Finansų ^Ministerijai leido iki 
1 d. liepos įvesdinti Lietuvon be muito kukurūzą 
.(corn) spirito varykloms, b) uždraudė išvežti iš 
Lietuvos rugius ir bulves, c) buvo leista Įvežti 
dideles mases rugių ir šiek tiek javų šių metų pa
vasario sėjai ir maistui, nes buvo manyta jog 
savos sėklos ir duonos mūsų ūkininkai pritruks.

Tokiu pa rėdymų aky vaizdo j e. galima buvo 
manyti, kad TJetuva buvo ištikta žiauraus ba-

Užrubežio javams atidarius Lietuvos muiti
ni!] duris štai kas atsitiko:

1925 m. Įvežta rugių, komų ir kitų javų.
Kaina litais- Iš kur

734,700 
938,608

4,770,500
6,443,800

Tonų
Sausio mėn............. 1,389,8
Vasario mėn............1,871,3
Kovo mėn................ 8,378,5
Bendrai ............... 12,378,5

Į ne
ištinka Rusijos

mato ^;]i\'r'>s< i
mu sunkenybės

• mės Lietuvos gvvciume.

pri puola nios neužderėji- 
turri lemiančios reikš-

lerejinms. arba toks viduti- 
su pageiba pernykščiu mais-

bežinos pagelbos. bet ir jokio pertekliaus parda- 
i iinui švelni- nebe pa liek a. vadinasi, galas su ga
bi '-laiji taip sumezgamas, bet pelno jokio. To
kia padėtis būti] irgi labai sunki, nes joks page
rinimas. joks progresai nebūtų galimas. Preky
bos apyvarta nedidėtu. bet greičiau mažėtų: im- 
]>ortas paimti] viršų ant eksporio ir prekybos ba
lansas būtų aiškiai pasivus. 'Kredito reikalavi
mas būti] keleriopai didesnis negu kredito pa
siūlymas. nes kiekvienas gamintojas stengtųsi 
laikinos dejiresijos sunkenybę palengvinti kredi
to ])agelba.

Ši padėtis dažnai gali pasitaikyti žemės ūkio 
šalyse, kuriose žemės kultūra nėra aukštai pa
statyta. Ši padėtis Lietuvai berods yra gerai 
l>ažįstama. ........................

KOMUNISTŲ PROPA
GANDA

Vilnius, 23. VII. (Elta).
Žyžie Ludu” praneša, kad

f
Turint galvoje, kad Vokietijai priguli 52% 

viso mūsų eksporto,—tokiu Vokietijos elgesiu, 
kuriam jokios priežasties nebuvo, teko rinitai su
sirūpinti. 'Suprantama, kad Lietuvos-vidujinis 
kreditas nuo to negalėjo nenukentėti. Ši nema
loni tir žalinga Lietuvai padėtis tapo nuo 1 d. lie
pos š. m., prašalinta ir tikimasi kad nebesikartos. 
Tas epizodas su vokiečiais aiškiausiai parodo ge- 
yų kaiminių mantikių svarbą. Parodo dar ir tą, 
kad. Lietuvos prekyba vis dar perdaug priguli 

' nuo Vokietijos. Todėl Lietuva privalo ieškoti 
pastovios rinkos savo eksportui ne tik pas kai
mynus bet ir tolimesniuose kraštuose, ypatingai 
Amerikoje. Pusmili joninis lietuviu skaitlius A- 
merikoje yra svarbus, bet dar neišmėgintas, fak
torius Lietuvos prekybai su Amerika. Migraci
ja gelbsti šalių tarpusaviam pažinimui, kas yra 
labai svarbu prekyboje.

Amerikos lietuviai, atrado patogias sąlygas 
darbui naujoje tėvynėje, sustiprėjo ekonominiai 
,i-r padarė didelę pažangą kultūros žvilgsniu. Iš
mokę prisitaikyti prie naujų sąlygų, betgi ir se
nos tėvynės nepamiršo. Jų tarpe užgimė kilnūs 
sumanymai: “atstatyti” karo išvargintą Lietu
vą, gaivinti Lietuvą prekybos progomis, teikti 
kreditą Lietuvos žemės ūkiui ir pramonei. Bu
vo ūmai .suorganizuota Atstatymo. . Prekybos. 
Audimo, drobes. Rūbo ir kitos bendrovės, buvo 
organizuojamas Žemės bankas. Tarptautinis 
bankas, ir t. t. Nevisiems sumanymams buvo 
lemta Įsigyventi: vieni pairo lig darbo nepradė
jus, kiti* pairo dėl tekniškų kliūčių, o kiti pa
sekmingai veikia iki šiai dienai. Tie principe ge
ri sumanymai, išdygę Amerikos sąlygose, ne
buvo (teisingiau gal negalėjo būti dėl Įvairių 
priežasčių) tiksliai suderinti, nebuvo koordinuo
ti su Lietuvoje esančiomis apystovomis. Be to, 
tarpe lietuvių amerikiečių pramonės Įmonių or
ganizatorių, nepasirodė geni savo dalykų žino
vų, ar specialistų. Pirmieji amerikiečių nepasi
sekimai pramonės ir kredito srityje, negali bū
ti priežastimi daugiau nieko nebeveikti Lietuvos 
ekonominėje dirvoje. Juk Amerikoje dieną iŠ 
dienos pasitaiko įvairūs industrijos ir komerci
jos sumanymų žlugimai, o betgi nesustabdo pra
monės ir prekybos bujojimo.

Amerikos lietuviams reikėtų nepamiršti pre
kybos abelnai ir ypač importo prekybos su Lie
tuva. Prekyba vesti yra daug lengviau negu 
pramonę organiuzoti. Čia nereikėtų mitingu, 
kad “sukelti” didelį kapitalą, nereikėtų tverti 
bendrovių ir jų “serus” brukti. — užtektų atski
rti asmenų arba grupės iškeltos praktiškų asme
nų su kukliu kapitalu kad prekybos biznį pradė
jus, susitarus su Lietuvos eksporiininkais. “Im
porto Komisija** Čikagoje yra tokio bandymo 
pavyzdys. Jeigu jai seksis,—tai galima spėti, 
kad r kitos lietuvių gyvenamos kolonijos imsis 
* _ _ . Fe1* Lietu
vos eksporto Amerikon padidinimą į Lietuvą į- 
plauktų naujo kapitalo. Iš prekybos -apyvartos 
gimęs kapitalas, įneštų daug gyvumo į Lietuvos 
gamybą, apmalšintų kredito stokos sunkenybes 
ąrįapsaugotų ją nuo svetimų, sunkiomis sąlygo- 
Įinis siūlomų, paskolų.

Praeitame straipsnyje ir čionai gvildenome

CUNAR0
Į LIETUVĄ 

sumaitota sugrąJUnii}.

ir atgal ant
TA ir

.ten

LATVAM8 - $186. 
Iš Bostono:

Samaria—Rugpj, 27, Rūgs. 24
Columbia..................Rugsėjo 5
Scythia—Rugsėjo 8. Spalio 4. 

tnvfl. greitu lajta. fiUįflriJUnw f 
erodą, keleiviai j-

Įeidami be kvotos saržymjj. Visi 3 
klęsos keleiviai turi karSta^ns. Ne
prilygstamas švarumas. ” ' 
stas. c.:,/:. ” 
ar į
CUNA.RD LINE 
125 State Street 
Boston, Mass.

_____  _ __ s^s. Ną- 
;stamas švarumas. Builta mfll- 
Kreipkrtea ^riė vietos igerihi

lt

Amerikos 
Anglijos 
Olandijos 
Belgijos 
Latvijos

Kolei tie seimo ir administracijos parėdy
mai. dar neišsibaigus jų legaliam terminui, buvo 
atšaukti birželio mėn. 9 dieną,—svetimi javai vis 
plūdo į Lietuvą ir pasiekė 16 tūkstančių tonų ir 
kainavo arti 10 milijonų litų. Vien iš Amerikos 
atgabenta per sausį, vasarį ir kovo mėnesius 7,- 
328 tom] javų už 1,875,500 litų. (Tos 2,830 to
nos rugių ką minėjome pirmame straipsnyje pri
klauso tik sausio ir vasario mėn.)

• Dabar gi iš seimo debatų ir spaudos ^pradeda 
aiškėti kad jokio bado Lietuvoje nebuvo ir nėra. 
Kad ūkininkai užteko ir duonos ir sėklų. Vėliatp 
paaiškės tikros tokio šeiminmkavimo^priežą^tys. 
Dabar mums viena priežastis yra aiški,—tai mū-i 
si] ekonominio aparato netobulumai, statistikos įiniporto biznio, ilgai nelaukdamos, 
davinių trūkumas. Padėtis perdaug blogai Įsi-1 
vaizduota dėl to neužderėjimo, kuris matamaii 
buvo tik dalinis nenžderėjimas, lengvai išlygina-f 
mas praeitų metų atsarga. Faktas faktu lieka,č 
jo pasekmes Lietuvos Bankui atsiėjo^pie 1 mri 
lijoną dolerių. Tas nuotikią buvo žingsnis atgal.
Ltetuvos ekonominiame gyvenime.' '—‘■J ** ** * ** • . a ""V** J •1'^ AJL W A. VZ i. X CAmL. I ,

Viena bėda dar nebėda, sako mūsų patafrie) genies ūkio ir prekybos reikšmę Lietuvos ktedi-
:-----------4._:_ Apie priežastis, kurios neigiamai paveikė-

į Lietuvos kč-'ditą ir dabar dar veikia, -kurios pa
gamino kredito stoką arfe alkį, pakalbėsime prie 

, kitos progos.'

Šiais metais per ištisus ketverius pirmuosius siok 
nesiūs Lietuvos ekonominiame gyvenime dar lį- 
tas skaudulis buvo atsiradęs, būtent: Vokietija,' 
mūsų kaimynė, buvo uždraudus tuius’Lietuvos, 
produktus (mėsą, galvijus) įvežti į Vokietijų,, 
arba net ir transportuoti per Vokietijų. \

V
Povilas £#<&&& 

j Rugpj, 10,1925 m., Čikagoje. r j v

!

B

TEN IR ATGAL

Nupiginta Kaina

$203
Iš NBW IfcRK’O 
KAUNA ir AKUL 

feksai ekstra)

Puikiausia proga aplankyti 
savo tėvynę už numažintas 3 
klesos kainas ten ir atgal. 15 
Hamburgo keleiviai yra pri- 
stastatomi specialiais trauki
niais į vietas po prižiūra pa
tyrusi-.} konduktorių.

Išplaukia Kiekvieną, 
Savaite

Sugrįžimui l-eidim^iį kr kitų in
formacijų kreipkitls pas bite 

United American Lines 
(Harrimaa Line) Joįit Service viii

131 State St Bostou, Mass.

DVIGUBAS

PIKNIKAS
ĮVYKS SUBATOJ TR NEDALIOJ

Rugpj-Aug. 2 9 k 30
1925

RENGIA LIETUYIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITYS

D. L. K. VYTAUTO PARKE, 
L<rweU, Mass.

SUBATA BUS JAUNIMO LINKSMYBIŲ, ŠOKIŲ, 
ŽAISLŲ DIENA

NEDĖLIA—BENDRA ^VISIEMS, SU PUIKIAU
SIU PROGRAMŲ

Vieta kuopuikiausia, primosimas kuogeriausias. Iš 
visur suvažiuokite būrių būriais. Svečiams naWy-. 
ne dykai.

Programą Išpildys

M. KAŠĖTATTŠ, operos dainininkė 
M. GRYBAITĖ, garsi Bostono dainininkė 
J. NARENKAITiš, garsi Lowell’io dainininkė 
J. KRlVluTŽ iš Lawrence ’o žymi soliste 
M. AkLAUSŽAlTĖ, garsi HaverHill’io dainininkė 
A. KAZLAUSKAS is Haverhill^o 
šv. Juozapo choras iš Loweii io 
ŠV. KAZBSEERO CHORAS iš Nashuos 
NEMUNO CHORAS iš Hayerhill ’io 

kartu bu lovzell’io choru

KELRODIS: Lowell’yje imti LakeviewJ?ark karą. 
lipti ant Mills Comer. Eiti Į kairę, į kalną, kur yp. 
parkas.

REIKALE KREIPTIS: 
R. Ainoris V. Paulauskas
313 High Street arba 725Lawrence8t'. y|
Lowell, Mass. Lowdl>

arba

-ŠK



Baltgudzių Mitingas.
m

JSSi-
Ofiso Te!

5

&

EXTRA!EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
$
£

! Patyręs lietuvis, teeiti savo Įarluj mo 
; kns. mnlitivojtt automobilius. .Jei jfc 
i rit, kad jūsų automobilius kaip liauja- 
•išnulyty, tai kreipkitės I mus. ACTO

Ruffles 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bor.ką už 65c Šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
smmčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.

ANTPARDAVIMO
PARSIDUODA BALDAI (KURNI 

TURE) dalimis. Galima pasirinkt ka. 
kam patiks arba setais. Paskubėki o 

jtauinaudoti proga, kad nepasivėluotu
. Savininkas išvažiuoju. Kreipk- 
206 BROADWAY, 3 aukštas. ( R13

1 16 METŲ SOUTH BOSTONE

jDR. H. S. STONE
S AKIU SPECIALISTASg 899a W. Broadvzay, 8o. Boston
S VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vai

Pigici ir Skubiai Parsi- 
5duoda 5-6-6 kambarių 

■-> ■- k - - - •:

J REIKALINGI ST!čERIAi?
prie 

RAINCOATŲ DARBO
Vyrai ir Moterys

RYT mitingas
Sulaukėme rugpiūčio 16 die- 

jios. Turbūt nesiras nei, vieno 
lietuvio, kurs ryt nusėdėtų- na
mie. Ryt įvyksta lietuvių-uk- 
rainiečių-baltgudžių protesto 
mitingas prieš lenkus. Rri vi
si gerieji lietuviai renkasi 

• Franklin Union Hali am Berk- 
ley St., netoli Dover ir Tre- 
mont gatvių (važiuoti su No. 
Station karu). Mitinge kalbės 
žymūs amerikiečių* ir lietuvių 
kalbėtojai. Protesto kalbos bus 
girdimos po visą Ameriką, nes 
bus paleistos per radio. Skaity
kite straipsnį “Visi į protesto 
mitingą!”

Bostonas vis dar- tebesimau- 
do šlapiame ore.- Vasara nor
mali: pašyldo ir pamaudo. 
Netrūkus vėl pradės šypsoti 
saulutė, o tuomet p. Kiburys 
galės vėl savo “futbolą” mir
kyti “L” streeto maudinėse.

Lietuvių sportas kun. Stra- 
kausko diriguojamas, pasek
mingai lenktiniuoja su svetim
taučiais. Mūsų sportsmenai 
jauni ir vikrūs, todėl įvaro kar
ščio nekuriems “tymams.”

s?

fe

ĮVYKO PASITARIMAS
Vakar, rugpiūčio 13 d., 8 vai. 

vak., parapijos salėje, ant 7-os 
gatvės įvyko bendras lietuvių 
susirinkimas dėl prote>to mi
tingo reikalų. Susirinkime ap
kalbėta sekmadienio ruošos 
darbai ir apibėgta to mitingo 
tikslai. Susirinkusieji labai 
gyvai svarstė mitingo klausy
mą. Labai gyvai ir energin
gai* stveriamasi darbo rekla
mos srity. Visi pasiryžę kovo
ti prieš lenkų persekiojimus 
jungtomis tautos jėgomis. Da
lyviai išsiskirstė gerame ūpe.

■ “Darbininko” štabas norė
damas paremti Lietuvra geo- 
grafihę ekskursiją, surinko au
kų ir nupirko produktų, ku
riuos išsiuntė Į Amerikos vaka
ras: Dr. K| Pakštui—dėžutę 
“beans’ų,” Jp. Pakštienei—dė
žutę kondensboto pieno. A. Va
nagaičiui—svarą lašinių ir F. 
ZalieeHui ■— svarą “smoke 
sbūnlderio.”

i ■

Ii

Prekybos Bendrovė laukia iš 
Lietuvos dešrų ir kumpių pri- 
siunčiant. Galima bus alučio 
atsigėrus, žinoma jei kas turi, 
skilandžiu užkasti. Buv. “Dar
bininkę” adm. V. Sereika žada 
tapti kumpių ir skilandžių 
agentu. Tuo reikalu su p-le 
Grybaite jau sutartį padarė.

“Darbininko” red. P. Gudas 
jau atpiškėjo iš Philaelphijos. 
Iš LRKF. Kongreso įgavo to
kio gero Įspūdžio, kad ne tik 
jo pakaušys šypsos, bet ir vi
sas veidas linksmas.

Redakciją atlankė gerb. Law- 
reneo lietuviu parapijos klebo
nas kun. Virmauskas. Kun. 
Virmauskas, kaip paprastai, 
kupinas visokiu planų ir užma
nymų. Jei Dievulis tik duo
siąs sveikatos, tai jis nuveik
siąs daug savo parapijai ir lie
tu viii labui.

Bostono parapijos vasarine 
mokykla baigusi savo mokslą, 
užbaigtuvėms ragpiūčio 14 d. 
parapijos salėje suruošė g,ražų 
vakarėli, kuriame ir žmonių ir 
artistu pakako. = - -

ALBANY, N. Y.

KAS GIRDĖTI LIETUViy KOLONUOSE

Didžiausia lietuvių išklimė
Čionai laukiame didžios iškil-; 

mes bei parodavimo gatvėmis rug- Į 
sėjo 7 d., nes tą diena yra pirma- j 
dienis Darbininku Diena ' Labor! 
Day) ir tą dieną atvyk? Jo Mato-1 
nybė Albany vyskupas. Ednr.md Į 
F. pibbons, D. D. i lietuvių baž-1 
nvčia pašventinti nauja didžiuli

................. - nabai varpą ir atliks visitatia vysuupis- y 
ką, sakys pats pamokslą ir s-.tcik.s, 
Apaštališką palaiminimą visiems ' 
susirinkusiems katalikams: bus' 
ir lietuviškas pamokslas. T’n pa-' 
maldų rengiama. įvairūs pasilinks
minimai. Pamaldos prasidės J va
landose P. M., bot svečiai bus pri
imami nuo pat ryto. Todėl šir
dingai užprašau visus apielinkių 
ir vietinius lietuvius toj iškilmėj 
dalyvauti. Jau Hoosick Falls, N. 
Y. ir Meebanicvillc, X. Y. lietuviai 
yra pasižadėję dalyvauti ir pasi
tikiu, kad visi, ir iš visų aplinki
nių vietų, atvyks ir dalyvaus, o 
tuonii priparodys. kad lietuvių 
tauta yra stipri ir veiksminga dėl 
Dievo, bažnyčios ir savo tautos la
bo.

NEWARK, N. J.
Fordas paleido visus beveik dar

bininkus iš priežasties, kad nori 
išbaigti seną šlaką, o geriau prisi
ruošti prie naujų išdirbinių. Ža
da žymiai pageryti. Gal truks 
mėnesį ar daugiau laiko iki prisi
rengs. Tai vėl gerai dirbs. Mies
tas žymiai auga. Broad ir AVash- 
irgton gatves žada trumpu laiku 

o pradės taisyti Beil
is Nev Yorko Co. nu- 

i pirko 2 blokus ilsio ir 1 bloką plo- 
i ėio tarpe šummer Avė. ir Bellville 
j Ava. Jau pradeda statyti. Bus 
jsutalpytaį 3 tūkstančius darbinin
kų vyrų ir merginų.

Trumpu laiku Newarką apims 
klerikas Lekašius. Valiuoja mo
kslą baigti.

A. Kazlas išvažiavo i Shenan- 
doah, Pa. pas motiną Į svečius 
Taip-gi lankys Tamaąua. Pa.. 
New Philadelphia, Minersville, Pa. 
Iš tikrų šaltinių teko girdėti kad 
pasirūpįs su LDKS. kuopų veikė
jais pasikalbėti kaslink geresnio 
veikimo tarpe mūsų brolm darbi
ninkų.

• Rugpj. 1 d. L. Vyčių kp. turėjo 
vakare mėnesinį susirinkimą ant 
kurio nutarė surengti greitu lai
ku kokį nors vakarėlį". y

Rugpj. 5 d. 7 :00 -vai. vak. g^rb. 
kleb. kun. Daniūnas surišo mę»|e- 
ryštės ryšiu J. Petrošių su ,pile 
•Šimkiutf, bostoniete. Laimingo 
gyvenimo jaunai porelei.

Rugpj. 6 d. 8 vai. vak. ant cho
ro praktiko buvo atsilankęs gerb. 
klebonas ir klier. J. Zabulionis, ku
rie davė gerų chorui patarimų ir 
ragino prie didesnio veikimo,

Rep.

<5 šeimynų naiųąs su įtaisymais. 
Skubiai parSuodžnt Ivaada $7,800, 
inešt $2,00& -Savininkė mergina 
ir važiuoja už dviejų savaičių i 
Westus. Kreipkitės pas SO. 'BOS- 
ON REALTY UO.. 414 Bi’oadvav. 
Tel. 3240 S: B.

WILLIAM H. O’BRIEN
295 Huntlngton Aveituė. 'Boston.

Tel. Baek Buy 7273
šokių Salė — Estrada. Pamokos 
klasėj utarninkais ir keevergais. 
Asmeniškos pninokos uito 10 ryto

Geras paprotys
Naudokit Rui-les kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.Tel. Maln 2483

GHBGE H. SHIELDS
811 *812 01d South Building 

294 "Vashingtoh Street 
Boston, Mass.

Valandos: 9 A. JL iki 5:80 P. H.

EAST BOSTON OFFICE 
147 Haverick St., East Boston

Teiepkone East Boston 1490 
fiyaeaiato Tieta

Sn Gorham, Avenue, Brookline 
Telephona Regeut 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
koris linko Suffolk Teisią mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavl- 
uSjiuni, būna mano ofise kasdieną 
nuo S iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
Ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
manę. F. Kneižlo adresas yra 
toks:308EL.Ninth Street, TeL So. ' 

fiostoa, 1696..

Siuvėja.
Siuvu visokias moterų drapanas,: 

KuHmoort pačios stoties, sukerpu 
audeklą ir petriaas. Atdara vaka- j 
rals ligi 'ąStuoulų, 

p/stancelaitė 
598 East Ęroadway 
South ĮJoston, Mass.

Prie Fkxl, Sąvare ; . Room 4

ISegzsm inuojn- akis, prišerto aki
ni u.s, kreivas akis atltieslnu ir 
amblijonlškose (aklose) akyse su
grąžiau. šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
I 447 Broadw8y, So. Boston.

IITUįVIS

OPTOMETRISTAS

Tel. S. B. 2805—R.

Tel. S. B. 0441 & j

F. J. KALINAUSKAS
r.

ADVOKATAS
414Broadway, So. Boston

(Antros lubos)

51010 TIK Už 60 CENTUI
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų j 
visai tuščias daiktas tokiam žm«- | 
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su- į 
teikė sveikatą tūkstančiams, su- i 
telkg ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c.. gausit i 
visokiu Žolių ir knygų kataliogą. j

M. ZUKAITIS
25 Gillet RcL, Spencerport, N. Y.

gėriį. faįmų^apie Nashufi, N; H.
Kas norite pirkt, prašom ąūi- 
Šaukti į Lithuanian Real Estate 
Agency, 50 High St, Nashua,; n^f.e:, 
N. H. y (Rp.15-22-29) Į— . --------------- -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i PENTINAM AUTOMO 
DILIUSATIDARYMAS NAUJOS 

BU6ERNĖS
sp^tnyrioje rugpiūčio- 1-L d 
1925, 7 v. ryte ant kanip- 
Fourth ir D Sts., po num. 307
Visus lietuvius kviečiame atsi-jkas. 
lankyti, nes turėsime gero ta-1 
voro ir už prieinamą kainą. 
Prašomi* atsilankyt jumsitik- 
rint. (Iip.-20) (

Savininkas r.amū 
.tais, .:

CITY POINT
Ant Broadway. 11 kambarį;, 

s su visais iniprovenien- 
šiluina ir elektriku, vietr 
.iradžią ir galima padai) 

11 i krautuvę .pone,- prekė
A. IVAS, 361 W. Broadway 
So. Boston, Mass. ( b p. 15

0415-M

D. A. ZALETSKAS
aborius ir Balsainuotojas

i Į 983 Cambridge St., Cambridge

APTIEKA !?

Darbas nuolatinis ir čia 
pat ant vietos—So. Bos
tone. Moterys ar mergi
nos kurios posmarkės prie 
darbo, apsiimam ir išmo
kinti. Darbas lengva s.

DR. A. J. GORMAN
IGUMAUSKASy

705 Malu St., Moutello, Kms> 
(Kampas Broad Street)

TEL. So. Boston 0506—W«
LIETU VYS DANTISTAS’

A, L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
:Ozrso Valandos: nuo 9 Iki 12, nuo 
:l:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakare. 
jSeredomis nuo 9 iki 12 vai diena 
: Su batomls nuo 9 Iki 6 va k. Neda 
įdomia nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

OR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai 9 iki 11 ryte. 1 iki 8 po piety 

7 1ki9vak
889 Broadvvay, So. Boston.

________ Tek So. Boston 28SL

Tel. So. Boston 270 

J. MACDONELL, M. D. 
Galima susikalbėti ir Itetuviikai 

Otiso FALAjrDoa: Rytais LM 9 bkL 
Po pietį} nuo J—B 
Vakarais nuo8—9 

583 E. Broadway, So, Boston

Snecialistai Receptų Išpildyme
Del Susipažinimo Su Kostumerjais Parduodame 

VSiai Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles uži'iti ir pasižiūrėti Į 
mūsų gerus ve'ick) pauderius, kosmetikust colcl 
eream’us ir visokius Tomkus dėl liaukų. Taip-gi 
turime nauiausio išradimo molio dėl veido.

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

J-Pov mus galimu gauti ir Severo* vaistų, nes 
mes esame agentai Severas Kompanijos.

Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus siųs
kit su užsakvmais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu:

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPERI

J. C. GRILEvTČlUS (GREENE), ph. g. «
S a v i n I n k a i p ,

617 E« Broadway So. Boston, Mass. |j
čPo Traperiai Teptru). p

GR0BLAUSK0 GUMBALASAI
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

it

3

■

r

I

Matykit F. W. TIKNĮ 
339 B!roadway, So. Boston

Turintiems re::rn:i

sir gyduoles nuo reurnaro.
GE0. W. GALVIN, M. D.

Garsus reumato ^y<’y-<>J;.< 
180 Huntington Avė., Boston 

Tel. P.uek Buv 7.647 
tRp.-29

TeL So. Boston 6823 
LIETUVIS DANTISTAS

į

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, South Bostos 

Ofiso valandos:
nno 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30 
Iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas suha*o« vakarais

BOSTON’O DRAUGUy 
VALDYBŲ ADRESAI

W. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI
'Irnuninkas — M. Zob.as
539 E. Severui S t., So. Boston, 
Teiephone South Boston 1516—5.

.’ice-I'irmiiiinkast — J. Petrauskas,
250 Gold St.. So. Boston, Masu, 

’rot. lUižtįninkąs — P. Tamoftluaas, 
161 W. 7-th St., So. Boston, Mass.

■’to. Ttastiuinkas — M. šeikls,
40 Marine Road. So. Boston, Man, 

<:;sierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Maaa, 

'rarkdarys — T. Zaikis,
7 Wlnf.old St.. So. Boston, Mara.

Vaujrlja laiko susirlnMinus kas tre
čių nedžldienj kiekvieno mėnesio, &-rą 
valandą pu pietų, PftJfg “ 
E. Seventh &L, fio. Bc

0B-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

?lrm. — Z. ZičkienS,

jos eaig, 492 
fa, MaSS.

V>

V

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tol. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
C84 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
UESIDENCT.TOS Tel. S. B. 3429-W

— A. Janušonienė,
1426 Colmnbla Rd.. So. Boston, Masi, 
rot. Rašų — (). SiaurienS, 
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass, 

K&ys,
So. Boston, Mass. 

iulintė.
So. Boston, Mass. 

’vnrkdarū — O. Mlzgirdienė.
164 6-th St-, So. Boston, Mass. 

draugijos reikalais kreipkltėti visados 1 
protokolų ražUniakę. Draugia IfiUto 
savo susJrlnMmus kas antrų ataraja- 
kų tetekvieuo tnžnesfe 7^S9 
parapijos sągtaSiSj ant PetfkfOS gat
vės, South Boston, Mass.

iV. KAZIMIERO B. K. DK-JOfl

žd. — O. S ta n 
105 6-th St,

Užprašo
Kun. Kleb. K. F. Šatkus

- Telephone South Boston 8520

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
UETUVIS ADVOKATAS

J. Baigės du Unlvertfltetl

M Wa«Mngton Univ. stt LLB. 
L •‘DAEBININKO” NAMB 
S fairtroB labesy

W. 8*- Bo«9o>.
R 0 B I d e n e 1 j « 

•ifįB Barvard St, Camhrldg*, Ha* 
TėL UnlTeralty 1463—J.

NASHUA N. H.
Rugpj. 1 d. su bato je. po pietį 

Aušros Vartų P. M. dr-ja parapi
jos darže turėjo pikniką, o vaka
re svetainėje šokius. Publikos 
buvo nemažai, ypač šokikų. Kaip 
girdėjau, iš uždirbto pelno 3r-ja 
Žada parapijai nupirkti naują ka
pą.

Rugpj. 2 d. Yashua’iečiai buvo 
nuvažiavę į Lawrenee’o “Palan
gą” ant Blaivininkų apskr. išva
žiavimo. pasigerėti Blaivininkų iš
važiavimo įspūdžiais ir pakvėpuo
ti tyru “Palangos” pušynėlio orų, 
linksmi grįžo namo.

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS

DAKTARAS J. LANDŽIUS

pnnuolas

n^bba* tr t*ip rhmkfas

75 eental, $1.50 ir $3.00,

tvarkdarys — P. Laučka.
395 E. ETfth St, So. Bostoa, HMN 

Draugijos reikalais kreipki t ČB Visa 
os l protokolą ra§tlnl£ką-
Drauglja savo snįlrnKtainp laiko 2-rg 

■edgldlenl kiekvieno nĮfciasSo 1-mą vit

’lnnlnlnkas — J. Jaroša,
225 L Street, So. Boston, Mass. 

Ice-pirm. — J. Grubluškas,
157 M Street, So. Boston. Mas*, 

rot. Raštininkas — A Janušonis,
1428 Cotumbla RdL, S. Boston. Mas 

Infnsą Raštininkas — K JūBlrtfc,
8 Hatch Street, So. Bėstoa, Ma* 

Miniukas — L- SvaaMya,
111 Bowon f t., So. fiestos. Ha*

Vietota 5nivjr< 3<i tupiu 
Npjuokias ’ :in lym:is

ALBERT G. GR0BLE5VSKI 2 0.
Dept. 30, Plymouth, Pa.

♦ DEKSNIO GALINGA MOSTIS

DacPT3 NEW CISCO VERY 
(MNTMĖNT.

rr. tiek

NAUJAS IŠRADIMAS

Dakaalo GaBnsa
tirta Kukao, Įdek H p»H tveria «n-

MemiIs OktSMat Co.
lis MAIN »T 
HAMtFCHlD' CONN

■ox aa*
u, «,A.

cukfprims. josiąs ligas vyrų, moterų ir •■•nikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetlniais spinduliais, kvartz 
žiburiu, thermo tberepn. ir kitais 
elektro me<l i kai fokais budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir spiau-* 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teip<< su
teikiu patarimus laiškais.

O jis o valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas---------------------- S. B. 4tot>PERSIKĖLĖ Į NAUJA VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia-geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis, • « > ; ■

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. pi83-W.

Resldencljos Telephonas: 0< <9-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

S, BARUSEVTČRJS
LletBvlgkafl Graborlns, balaamuoto- 
>8, Seal Estate Ir Public Notaras.

258 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Resldenclja 838 Dorchester Avenue 
Dorcherter, Mara,

D. L- K. KEISTUČIO DRJ08 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Znileekas,

514 B. BrM(iw»y, So. Boston, MaM, 
VTCE-PI-RM. — Povilu Rotai,

95 C Street, So. Boston, Mass.
'ROT. RAST. — Antjrtas MaceJunM, 

450 E. Seventh S L, So. Bostoa.
FIN. RAST. — Juozapas VInkev1<Sū«,i 

906 E. Broadvvay, So. Boston, Mm, ' 
KAS TEKIUS — Andr. Zallecfcas, ..

611 E. Flfth St, So. Boston, M f, <.
M A R RAIŠKA—Kasltnleras MlkalltdnlB, ’

906 E. Rrondvay, 8O.: Boston, Man. į-
D. L. K. Keistučio Draugija laiko M- J 

o mčnestnlns susirinkimus Ims pirmą Į 
ledčldlenj kiekvieno mėnesio,.po uum. i 
©4 tVaslūngton St., Boston. Ma*L I 
' :80 vnl. po pietą. Ateidami ant stot* į 
-Inktmo atsiveskite su savim dauglM* 
naują narią prie mtisą draugijos x 
rašyti




