
J is man apipasakojo iri
sas Bostono naujienas. „.U

būtinai važiuočiau kelięBOS

tebestreikuoja.

su-

Ten bures

fevien su vidujine

kys, kad kr

IŠTRŪKO LEOPARDAS

jiecių sukilimo kaltininkų.

neat-

EINA 

TADIENIAIS IR

MENKAS VAISIŲ UŽDE- 
RĖJIMAS

Airijos žemes ūkio minis-

STRIUKO RIAUŠĖS j

Paryžius.—Francijos bau- į 
kų darbininkų streikaspasi-įdegė

'Jsčd p e s ’of J) et (‘k o 1 ok yt < > j os 
vietos, nes ir ji pasirodė ti- 
kųiti i ėyoiiuciją. Ji moky
tojavo Paduvai). Ky. Bet ji

privažiuoti per lie- 
; kolonijas su 

aukii rinkimo, 
į atstovą Lietu-taigi, dabartie

- Gerbiamas j

VISŲ

AMERIKOS LIETUVIŲ IL K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ KOOPERATYVĖS SĄJUNGOS ORGANAS

Lenkams smūgis už 
drožtas sėkmingai

Bostone užmegsti ryšiai 
trijų tautu — lietuviu, balt- 
gudžių ir ukrainiečiu bus pa
laikomi ir stiprinami. Vė
liau progai pasitaikius pa
našus mitingas vėl bus 
šauktas.

Lėšoms padengti ir toli
mesnei darbuotei tęsti susi
rinkusioji minia sudėjo arti 
$200.

PROTESTO MITINGAS ŠAU
NIAI NUSISEKĖ

Beįeitą nedėlią. rugpj. 16
d. , Bostono lietuviai, ukrai
niečiai ir baltgudžiai, sudarę 
bendrą frontą, turėjo pro
testo mitingą prieš lenkus. 
Mitingas šauniai pavyko. 
Puiki, erdvi ir garsi Bosto
no Franklin Union salė buvo 
pilna trijų tautų žmonių. 
Žmonės gausiai susirinko ne
žiūrint į karstą orą Lietu- ( DAR NEPRISIS0TIN0 
viii burvs buvo didelis. 1 -r, • • , , 1V.

Kad padidinus Įspūdi ir' , Rus,-’os aidžią
kad reikalui daugiau svar- flar . ^prisnsotino žmonių 
bos pridavus Didžiojo Karo kra,.'lu; vasa^
e. vkareiviai buvo uniformų- >“«.ias teriones. N no liepos 

' se ir sčdfio ant estrados. i? Dvi ■ Y'108
zude likusius kunigaikščius.

Didžiulį mitingą atidarė, Ikšiol nužudė 60 buvusių di- 
p. Alikulas Venys, kurs uo-.Jįkų. 
liai kaip visada šitokiuose at
sitikimuose pasidarbavo prie 
šio mitingo surengimo. P-as 
iM. Venys paaiškino trijų , 
tautų suėjimą vienybių ir j 
pareiškė, kad ši skaitlingai- 
minia trijų tautų sušaukta L 
protestui pareikšti prieš len- ( 

( kus, kurie šių trijų tautų ■ 
pagrobę žemių ir barbariškai , 
jas valdo. Po to p. Venys ] 
tiilrtrresni pirmininkavimą . 
perdavė p. Ivaškevičiui.

Vyriausiu šio mitingo kal
bėtoju buvo advokatas F. J. 
Bagočius. leitenantas Suv. 
Valstijų armijos. Advoka
tas, nesenai sugrįžęs iš 
Camp Devens. leitenanto 
rūbuose pasakė griausmingą, 
tiesiog perkūnišką prakalbą.

Mitingas buvo vedamas 
angliškoje kalboje ir adv. 
Bagočius kalbėjo angliškai. 
Įspūdingai nurodė, kaip 
tautos kariavo sujungtomis 
spėkomis, kad sunaikinus 
Vokietijos imperializmą. 
Nurodė, kad šitame kare 
uoliai dalyvavo tautos čionai 
susirinkusios, nes tikėjosi, 
kad už tas pastangas susi
lauks didžiųjų tautui diplo
matų žadėtos laisvės. Čionai 
kalbėtojas ėmė nurodinėti, 
kad lenkai, patys tik ką iš 
nelaisvės paliuosuoti. ap 
svaigo ir ėmė grobti sveti
mas žemes ir smaugti jose 
gyvenančias tautas tokiu 
būdu, kuriuo nepasižymėjo 
nei caro, nei kaizerio nei ki
ta kada nors buvusi Europo
je valdžia. Įspūdingą, su
judinančią prakalbą adv. 
Bagočius baigė miniai pasiū
lydamas surikti tris sykius 
“hauba*’ Lenkijai, ką susi
rinkusieji perkūnišku griau
smu ir padarė.

Toliau trumpai angliškai 
kalbėjo Dr. Puskunigis* ir p. 
Čekanauskas. Po to prasi
dėjo trumpos prak-al belės 
lietuviškai ir ukrainiškai. 
Uetuviškai pakalbėjo Pr. 
Gudas, o ukrainiškai kalbė
jo kunigas Klimovitz, Sa- 
borski ir Kukuruz. Rezoliu
ciją perskaitė ukrainietis 
studentas W. Semenyna. Re
voliucija pasiųsta Į Wash- 
ingtoną ir į Genevą Tautų 
Sąjungai.

VALDŽIA TURĖJO PELNO
Per pereitus fiskalius me

tus “Švedijos valdžia visose 
savo pramonėse turėjo' pel
no. Švedijos valdžios valdo
mas paštas pelno davė $3, 
727,600, telegrafas ir telefo
nas $5,528,386, geležinkeliai 
$9,754,290, elektros dirbtu
vės $2,880.343, viešosios že
mės $1,532,681. Iš viso iš mi
nėtų pramonių susidarė 
$26,424,300. Į tas pramones 
kapitalo įndėta $545,749,743. 
Todėl investytas kapitalas 
atnešė 5 suos.

Lietuvos 
lankys Kolonijas

- F—
Kadangi LWashingtone į- 

vykstančioj ętarppariamentari- 
nėj konfer^eųeijoj dalyvauja 
ir LietuvosLŠeimo Atstovas 
Gerb. Kur. ^ntanas Šmulkštys, 
taigi pasinžįidodamas liuoso- 
mis nuo konferencijos dieno
mis, aukštajai svetys, aplan
kys bent žyiaesnes lietuvių iš
eivijos kolonijas Suvienytose 
Amerikos Valstijose, su tikslu 
teisingai painformuoti Lietu
vos išeiviją ^pie tikrąją Lietu
vos politiką i»ei ekonominę pa
dėti.

Aukštasai 5 svetys būdamas 
užsienių reik^ilij Seimo komisi
jos pirmininku ir keletos kitų 
komisijų ref|rentu yra gerai 
susipažinęs
Lietuvos paltimi, bet ir su 
Lietuvos užsfeaių politika, to
dėl begalo sBarbu, kad kur 
tik aukštasai| svetys apsilan- 

:vienas lietuvis Į

LIETUVOS■ 1!

| Airijoj vaisių užderėjimas 
i labai menkas. Skelbia, kad 
'senai toks menkas užderėji- 

PariĮŽhts. — Iš Francijos i mas tebuvo.
zoologinio sodno ištrūko leo-I 
pandas. I tą sodną papras-! 
tai susirenka daugybės žmo- i 
nių. Leopardas ištrūko ne
dalioj kada žmonių soębte bu- į 
vo apie 200,000. Dažinoję [ 
apie žvėries pabėgimą, žmo
nės galvatrūkčiais dūmė na
mo.

toris paskelbė, kad šiemetę - . „ ,1......................... -- Į^ą prakalbos atsilankyti).
Jau - ęenai f Federacijos pa- 

geilįąvimu htfvo, kad Lietuva 
atsiąstlfestoki javo atstovą, ku
ris 
tuvių išeivijos 
paskintomis

SUNAIKINO DVI DIRB
TUVES

Tentsino mieste, Kinijoj, 
į streikininkai sunaikino vie
ną aliejaus, japonų valdomą 
dirbtuvę ir kitą dirbtuvę, ki- 
nrečnĮ"^aldomą, bet amėrtkoJ 
nu vedamą.

va. rrprisiui

Angliakasių streiko gali 
mybė didėja.

NĖRA DERYBŲ
Angliakasiai n e a t n a u j i n a 

dervbų su kompanijomis. 0 
kontraktas baigusi rugpj. 31 
d. Neliko nei dviejų savai
čių. Jei iš abiejų pusių nu
sileidimo nebus, tai matvti 
streikas Įvyks, užsidarys 828 
anglių kasyklos ir apie 158.- 
000 darbininkų sustreikuos.

Dabar kasyklose darbai 
padidinta. Tai ženklas, kadi 
kompanijos nelinksta prie į 
nusileidimo ir kad rengiasi;

SUDEGĖ TRYS ŽMONĖS

Lony Beach. X. J. - Ap- 
; Atlantic liotel. Nelai- 

žymėjo riaušėmis. Streiki-Į mėje žuvo du gaisrininkai ir 
ninkai buvo susirinkę prie 
biržos durų, kuomet viduje 
biznis ėjo. Tai i.š biržos te
lefonu pašaukta policija. Su
bėgę policistai ėmė vaikyti 
streikininkus iš ko išėjo su
sirėmimas. Stumdytas per 
ištisą pusvalandi. Nevieno 
policisto kepurė ir nevieno 
streikininko skrybėlė nukri
to ir sumindžiota tapo. Su
žeistų, vienok, nebuvo.

Streikininkų komisija lan
kėsi pas premierą Painleve. 
Tarėsi per pusantros valan
dos. Kai delegacija išėjo, tai 
pareiškė, .kad streikui galo 
dar nesimato.

mergaitė 16 m. amžiaus^ Dvi 
moterys ir du gaisrininkai 
buvo sužeisti. 600 svečių tu
rėjo bėgti ir ieškoti vietos ki
tur. Nuostoliu už apie $40,- 
000,

PRANCŪZAI BOMBARDUO
JA SIRIJOS KAIMUS

Jeruzalė. — Pranziizii la
gūnai bombordavo sirijiečių 
kaimus. Į Damaską ir Bei
rutą atplaukė naujos kariuo
menės dalys. Iš Marselio iš
plaukė Sirijon naujos karu 
pajėgos. Kaip matyt Pran
cūzija susilaukė naujo karo.

VOKIEČIŲ ALMANTŲ 
KONFERENCIJA

Yra spėjama, kad netru
kus Įvyks ai i jantęi vokiečių 
konferencija. Joje dalyvaus 
premjerai ir užsienio reikalų 
rninisteriai.

Konferencija įvyks šio 
mėnesio pabaigoje Londone 
arba Ostende.

Dalyvaus Vokietija, Fran- 
cija, • Belgija ir Anglija. 
Šios konferencijos tikslas 
bus. baigti dery bas dėl taria
mu saugumo Įiakto.

uias viso labo-. Aiffii UŽ laiš
kus ir už laikraščius.

So. Bostonietis ?Gline©kŽ8E 
atvažiavo ir yla sveikas-.Jfc. 
linksmas. Sako, * kad Įain 
Lietuva labai patinka. Kau
nas esą visai kitoks, negųs^sĮ 
jį palikęs iš Lietuvos 
žinodamas—dabjfr esąs mies
tas “all right.”

Jam labai patinka karei
viai. jų dainos, vakarinės 
mialdos ir tt. ; Į"

Del miesčionių, tai jisTsa- 
ko. kad visgi dar kaunie&gr 
perdaug vartoja svetima# 
nelietuviškas kalbas, ypač

Lietuvoje tuoni karta 
gana daug amerikiečių - pat> 
važiavusių pasi viešėt, di
džiuma iš jų rudeniop grįš' 
atgal į Ameriką, bet yra 
tokių kurie jau sakosi,, kšfl 
pasiliksią Lietuvoje ilgešė 
iriam laikui. Kaikurie jau 
apsižiūrėjo po žemės gabalų 
apsigyvenimui — o žemės 
dar nebrangios. už 4-5,006 
dolerių gerą dvariuką, gali
ma iiupirkt' su triobomisgfd- 
—— -------- - -ios vieuo.s.be
mūs Amerikoje kastuotų a- 
pie.30-40JMK) dolerii),

Lietuvoje šįmet viskas la
bai gerai užderėjo, jau duo
na žymiai atpigo; tikimasi, 
kad ir visi valgomieji daik
tą, i atpigs.

Krautuvių

žeidė Italija, nes ji netapo 
pakviesta.

1 Italija jaučiasi alijautų 
esanti įžeidinėjama nuo pat 
karo pabaigos.

. v , J Lerijiuton, Kv. — MDš
Is -Angoros jranesa. kA<l'Lcla v S(.opes, s;,su„ 

sėjuąiio bez.džkjjiį 
brSenrft‘s4(‘ėz riįstye

ietuvos Seimo 
tcijos Kongre-,

kalbėjo dvejais-atvejais viso a- 
pie porą valandų laiko plačiai 
nušviesdamas apie tikrąją Lie
tuvei žemės ūkio, pramonėm,< 
finansų, santikių su kaimynais 
bei šv. Sostu padėtį. Kongre
so dalyviai gėrėjosi aukšto sve- 

pio pranešimais palydėdami 
[trenksmingais delnų plojimais. 
I Federacijos Centro Valdyba 
’ pati džiaugdamos Gerbiamo 
į Atstovo pranešimais ragina ir 
įprašo visus geros valios lietu- 

28 liepos parlamente kilo • „„
5. . 1 _ _ 1 visus geros valios lietuvius pa

sistengti į Gerbiamo 
paskaitas atsilankyti ir iš pa
ties Lietuvos Seimo įgalioto 
Atstovo lūpų išgirsti apie tik
rąją Lietuvos padėti. • Todėl, 
kas tik jaučiasi lietuviu esąs, 
kam malonu išgirsti pranešimų 
apie mūs brangią Tėvynę, tas į 
Gerb. Atstovo prakalbas būti
nai privalo atsilankyti. Tai
gi visi į prakalbas Lietuvos 
Seimo Atstovo Gerbiamo Kun. 
Antano Šmulkščio kurios į- 
vyks:

Rugpjūčio 18-tą dieną S. S. 
Pittsburgh, Pa.

Rugpjūčio’19-tą dieną, Cleve- 
land, Ohio.

Rugpjūčio 20-tą dieną, Det- 
roit, Mich.

RugpjūSSo 23-čią 
Grand Rapids, Mich.

Rugpjūčio 25-tą dieną, Chi- 
cagoje, UI.

DAUGIAU TVARKOS

KASYKLOSE

kalbos delei tvarkos kasyklo
se. kaip sumažinti nelaimin
gai įvykių skaitlius. Gražiai 

į tuo reikalu kalbėjo Darbo 
.Partijos atstovas Grenfell. 
■ Jis pareiškė, jog 1.200,000 
!angliakasių per paskutiniuo
sius dvejus metus kas metai 
Lapie 200,000 angį i kasi ų dau- 
j gitui ar mažiau sužeidžia. 1,- 
200 angliakasių kas met nur

itinai užmušama. Iš 25 ang
lį iakasių vienas mirštąs nuo 
nelaimingo Įvykio darbe, o 
kol vienas milijonas tonų 
anglių išimama, žūstamą ma-

Atstovo

vyriausiu sukilimo inicialo- -• 1 1 , L - t t-. • sej-r|u :-ęsąs irakų'karąIbis b ei - 
zkldU.. Jkurš- išsiuiife JSiri josi < 
savo agentus. Be to. turkų 
agentūros praneša, ka(L-su-r 
kilimas ankštai risasisu tū
los galingos valstijos intere
sais dėl Sirijos naftos.

Tuo tarpu sukilę drurai iš.-. į 
ardė dideliausi gelžkels tin-1 
klo plotą tarpe Der*< ir Visi 
mo. Eina girdas, kaddru- 
sai sukėlė ir arabų gimines.; 
Prancūzų karo vadovvhė bu-j 
vo pasiuntusi savo ddfgaci-'a1>t.lTri 
ją pas sukilėlius.
nepriėmė.

jardierius .John D. Rocke-

PAVARĖ UŽ KYŠĮ

Kevcre miestelio majoras

KIEK ŽUVO
Xe?c York.—Tapo

!sis imdavęs kyšius nuo niūn- 
išaino pardavinėtoju. Pava-

Žmonės, bendrai imant, 
dabar yra geresniame upe”.- 
Kuomet pilvas sotesnis, tai 
ir judrumo daiiuūan randa- 
si.. . . - •,

A'isi sako, kad šįmet it li
ti] daugiau atsirasią, nes bus . 
danu grūdu ir mėsos išveži- 
n’mi į užsienį. O kaip tik li
tu yra daugiau ir galvos dau-

JI

kad Bostone

ANGLIAKASIAI NENUSI- i 
LEIS j

Atlantic City. — Jeigu! 
rugsėjo 1 dieną angliaksiai i 
bus priversti paskelbti strei-L. .... ,. ,
ka. tai tam bus. kalti tik ka-|Z,aus,a ketu^ųanghakasm. 

sykiu savininkai, kurie at
kakliai užsispyrė neklausyti tlius. sako Grenfell, galima 
darbininkų reikalavimų. Sa
vo gyvybes statydami pavo
jum angliakasiai gauna la
bai menką atlyginimą. Sta
tistika parodė, kad kasmet 
kasyklose žūna 500 angliaka
siu. o apie 25,000 angliakasių 
sužeidžia. Angliakasių są
jungos pirmininkas Luis pa
reiškė, kad angliakasiai ne
nori perduoti kokiems nors 
tarpininkams spręsti apie 
tai, ar angliakasys turi gau-

■ ti $4.50 ar $5.00 už tai, kad 
jis kas minutę aukoja savo

’ gyvybę. Toliau pirminin- 
• kas Luis sako, kad kasyklų
■ savininkų pehias pilnai lei

džiąs patenkinti darbininkų 
reikalavimus.

tyta. kiek žmonių žuvo šie- įr apv]il)kėS(. esas kaikurių 
met per Liepos Ketvirtąja. 11)(1]i(.j’stii susitarimas praleis- 
Pasirodė keistas numeris.’inl-in;a]]iniklH jr kad i tą 
būtent žuvo nuo firevorks;ų;šajka in<.i!ia Bustouo daug 
111 žmonių, daugiausia vai 
kų. Sužeista buvo 1.030.

ristu susitarimas praleis- 
lūnšaininkus ir kad i tą

augštii policijos valdininkų. 
|Pavarytasis sakė, kjid kiti 
prieš jį es<\i susitarę jį ap- 

išmeiže. ,

Tu nelaimingoj įvykių skai-

būtų perpus sumažinti. Tam 
reikalinga esą padidinti ka
syklų inspektorių skaičių, 
nes kuomet 12,000 angliaka
sių bus tik vienas inspekto
rius, negalima geros tvarkos 
laukti. Taipogi reikalinga, 
kad valdžia rūpintus įyesti 
kasyklose tinkamus prietai
sus anglių sprogdinimui: ir 
priversti) savininkus p'rlšta- 
tyti pakankamai medžių ak
menims paremti. Pagaliaus, 
geriau išeitų, kad kasyklų 
darbi) prižiūrėtojai būtų ski
riami ir ne savininkų, bet 
valdžios, tuomet, nebijoda
mi iš savininkų pusės nema- 
ilortumų, daugiau rūpintųsi 
1 angliakasių sveikata.

dieną,

K. J. Kmšinskas,
Am. L. R.-K. Federacijos 

Sekretorius

NELAIME ANIFUELEŽIN 
) b. KELIO

* Francija. — Del
pergreito važiavimo ištiko 
nelaime mit geležinkelio. Va- 
-gonaii kiružtis į vieną 
krūvą g ir užsidegė. Vietoj 
žuvo 11 žmonių, f o sužeistų 
buvo 160.

PRIJUNGĖ SPITZBEKGENĄ

Norvegijos vyriausybė ofi- 
cijaliai prijungė Spitzberge- 
ną, šiaurės juroje gulinčią 
salą. Nuo tos salos yra pa
daryta daug kelionių į šiau
rinį žemgalį. Paskutiniu sy
kiu Amundsen nuo tos salos 
lėkė orlaivius i šiaurės aš įga
li-

Ikšiol salos prigulėjimas 
nebuvo valstybių .išspręstas.1 
>TĮk .vasario 9, 1920 didžio-* 
sįos tautos sutiko tą salą 
pažinti Norvegijai, oragpp“-V-Beiūk iiTtJijaTmtu 
U d. Norvegija su didelėmis s|įo)as m()k(-H ,lp o
iškilmėmis paskelbė salos prekSmis Federacijai Su- 
prijungimą. įprantama rūpi, kad tuo.bū-

?du mokant skolas nekiltų A- 
mranove l,write nedarbas; Tame da-

Sanford, Me. — Emiest lyke prezidentas Giveu nori 
Day. 40 m. amžiaus, šūviu iš surinkti žinias iš žinovų tų 
revolverio nusišovė. Paliko dalvkų, kad paskui žinųti, 
pačią ir. vieną, sūnų.

A. DARBO FEDERACIJA 
SUSIRŪPINO

Amerikos Darbo Federa- 
|cija nugirdo, kad kaikurios 
Kumpos skolininkės rengia
si mokėti Amerikai skolas 
prekėmis. Tai A. D. Fede
racija susiriųrino ir prezi

dentas Green atvyko į Ne\v 
|Yorką tartis su ekonomijos 
t profesoriais ir bankininkais 
'apie tai, kas būtų jei Frau-

l’oli1 ikoje -lieko nauja. Vi
si tvledaąni. dantis sukandę 
rengiasi prie aleinančio pa
vasario seimo rinkimų. Kaip 
kuris karštesnis agitatorius 
kiek biskį išsišoka, bet ben
drai imant dabar \n;a ranatC.

Visi vis daugiau ir dau
giau rūpinasi Vilniaus n&i- 
kala’s. Ypač- jaunuomene,ta
me darbuojasi ir net kąy- 
ščiuojasi. Tuo klausimu-vi-, 
sos srovės, net ir komunistaiy- 
eina išvien. Su rusais ir .vo
kiečiais lietuviai yra santi-j 
kiliose nebloguose. ’ Urt-

Amerikiečiai artistai, 
kailskaitū. S nleika labai^*3 
mini progresuoja. Jau

kaip nusistatyti.

Lietuvos operoje. Kipta^'^ 
Petrauskas skaitomas 
v£|s žvaigžde,- >

: I K*k< kad M i k ns I 
kas rengiasi v<>sti vieno 
nigo seserį Kaune. Ona 
gauskaitė ištekėjo už p. 
riukščio, ponios Tiuneirtf®^  ̂
brolio. Karosai dar neveiĮfgj^ 
turbūt davatkmv'’.
niūtv ištckrjūV už 
Noreika dar /nevedęs. 
kitus kita karta. ■

F, Vjrf|||

vieuo.s.be


by

Taip pat ir platesnė kopera-

Už^ieny

Bolševikų burbulai

einą eikštėn. Jau sandaria •, 
Čiams prijaučiantieji pikti- 
jiasi Tokiais dalykais.
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t i»ą pastebi
“Čia jąų .keli ..

Lietuvos yKraštų ■’lV'ak^ep 
' JKomitetąs
Jhyaoįąsį

kui atvadiviino reikalu. Šio 
komiteto veikimas plečiasi ir 
visuomenės pasitikėjimas 
bei rėmėjų skaičius auga.

Pradžioj šiame komitete 
sutilpo trys srovės: katalikų, 
laisvamanių ir' socialistųBet 
komiteto veikimas - neturėjo 
reikiamo pasisekimo, nes

y --- ---—---—i
«šii taąsĮfltesaiu * keliu, kad', 
prindytių-visuopaepei, kad 
nu tariam žodį, tiesos. Pa- 
wfžŪ»pviršminėtąBie išva
žiavime aš buvau ir aš esu 
tikras, kad ten publikos ne- 
hvo nei 1000, gal virš 400, 
o laikraštyje parašyta suvir
simi 4,000. Kodėl taip? Vy- 
jsi sandariečiai,-. nejaugi ir 
jūs pradėjote irielagystės ke
lia kovą vesti ? Jeigu šitaip 
visada neteisingai kalbėsit 
iirašysit, tad rimtesni žino-

Surasti ir prirengti Asmenis, įbui nepairengusiems asmenims, 
kurie galėtą b-vės reikalus ves
ti ir sutiktų būtų išrinkti į cijos propaganda mitinguos ir 
b-vės valdybą arba revizijos j šiaip susirinkimuose reikia me- 
komisiją, taj svarbiausias kiek- ' ’
vieno b-vės steigėjo bei inicia
toriaus uždavinys. Todėl ne
patartina skubėti b-vų steigti, 
jei dar nėra suorganizuotas ko- 
peratininkij branduolis, kuria
me rastus ne tik idealistai, bet 
ir asmenys, mokantieji vesti ti
kį, žmonės praktikos, kupini 
norų savo gabumais padėti vi
suomeninei organizacijai išsi
plėsti.

Todėl besirengiantiems var-
Hb Gaisrai, kartuvės, kalėjimai, sušaudymai, teroras, poraekioji- 
K- paleistuvystė, vergija ir kita tiek šieias paausių darbų puošia
į Bosijos valdonų viešpatavimo istorijos lapus. Vaisiai baisūs, bet 

tikri še jums ir laisvės šalis, darbininkų gerovė!

Maskvos komisarai ir jų liokajai—visokių tautų išsigimėliai, vi- 
aomis išg'alėmis pučia svietui, kad plačioji Rusija—gražios tvarkos ir 

, tikros darbininkų demokratijos šalis.

Komunistų organizacijos užsieny išsijuosusies •rg'animoja, taip 
Hh- vadinamas, darbininkų delegacijas, ar ekskursijas į sovietizmo peklą

—Rusiją.
J Mūsų tautos išmatos, susispietusias apie Brooklyno “laisvę” ir

- Čikagos ‘ ‘ vilną ” (jei jie nesidrovi Dievą rašyti iš mažos raidės, tai man 
K' “ leistina bolševikų laikrašt palaikiam s tą patį padaryti) visa gerkle šau- 
B' Iria apie Rusijos gerybes, apie jos ■ saldų” gyvenimą. Šiandien visi 
L komunistų laikraščiai marguoja *apie ' darbininkų delegacijų” apsi- 

lankymą Rusijoje ir apie jos neapsakomas ir neaprašomas laisves 
II ■ "Heberasime tokios šalies, kuri nesiųstų panašių delegacijų i Maskvą. 
K'Į ^Selegąsijų tikslas savo akimis ir ausimis matytijr girdėti “laisvo.

proletariato apvenžaao sąlygas. Panašios dslegaeįjes karštligė 
B čpermmeW ir i Eaotuvą, bet vaidai ar iš Lietuves tekia deelgacija ten

te-

įgt

Niekam >epaslapWs—kas ir kam tekios delegacijos sudaromos. 
•Taikiausia delegacijas sudaro pačių bolševikų parinktieji arba jiems 
-prijaučiantieji žmonės, kurie išanksto nusistatę girti visa tai, kasj 
iW53 būtų Rusijoje parodoma. Tokioms delegacijoms leidimus duo- 
’da Sovietų atstovybės užsieniuose.

Kad patekus į "laimingųjų’' delegatų skaičių reikia turėti pa
kankamai komunistinio prityrijao, nes kitaip užsienių komisarai per- 
leidę per savo politini koštuvą kandidatūrą atmeta. Tokias delega- 
ctjafi paprastai veža, šeria, gardo ir užlaiko, suprantama, bolševikiš
koji valdžia.

Delegacijos dalyviai akyliai sekami tam tyčia pristatytųjų šnipų 
—čekistų, vertėju ir kitu jiems panašių "adjutantų.” Su bolševikų į 
komisarų pagalba delegacijos bando susipažinti su Rusijos gyvenimu. 
Ir aišku, kad boJševikų valdžios agentai tokioms delegacijoms parodo 
taktai tą, kas sudarė geresnio įspūdžio. Tankiausia parodoma geriau
sios dirbtuvės, sudaromi pasikalbėjimai su parinktais darbininkais, 
ir išrodinėjami suburžuazėjusiu, sukemisarėjusių darbininkų gyvena- j 
mieji butai.

Ir po panašių ekskursijų delegacijos tampa suklaidintos. Bol
ševikai perdaug gudrūs, kad jie rodytų blogąsias jų šeimininkavimo 
vietas.

Tikri] tikriausiai bolševikų valdžia neveda delegacijų į išardytus 
kaimus, i kalėjimus, į alkanas darbininku šeimynas, i kapines, kurio
se guli tūkstančiai jų pačių išskerstųjų darbininkų.

Mūsų “tavorš&ų’’ spauda džiūgauja, kad švedų, vokiečių ir ki
tų tautų darbininku partijų delegacijos labai patenkintos Rusijos 
tvarka. Rusų laikraščiuose dedami Sovietų fabrikų ir delegacijų pa- 

' įkalbėjimai Delegacijas sudaro tankiausia svetimtaučiai, kurie nei 
žddšio nežino rusiškai, ir jie su vertėjo pagelba patiria visas smulkme-: 

' nas. Visa tai atrodo labai keistai, vises žiniet taip ir dvelkia vienpu
siškumu—bolševikų gyrimu.

i
kiekvienos delegacijos atsilankymas užsibaigia posakiu: Kiek- 

’ vienas Rusijos darbininkas yra laisvas, gyvena labai gefai ir jaučia
si laimkigu.”

Jei iš tikrųjų tos laimės Sovietuose būtų tiek, kiek apie tai pri 
Šneka delegacijos, tai Rusijos ekonominis gyvenimas nedejuotų, tai 

J boHevikį komisarai su kapitalistiniu pasauliu neflirtuotų, tai Maskva
f-- tncržujanis koncesijų neduotų.

J J Visi tie bolševikų delegacijų burbulai negali suklaidinti susipra 
kttttų darbininkų. Bolševikams reikia atitaisyti nupuolusį savo vardą 
jttfeBenių. darbininkų tarpe. Bet nėra abejonės, kad užsienio darbiniu• 
kai tikrai įvertins panašių delegacijų tikslą, užsienių darbininkai ne- 
ptitUOS suviliojimui.
Į Pastaruoju laiku daug kalbama ir apie Amerikos darbininkų de- 

L ĮĮ^lcijos siuntimą Rusijon. Mes lietuviai jau turime prityrimo šiame 
tai-gi mes dar mažiau tikėsime bolševikiškai apgaulei. Juk ir 

„ AjDerikof lietuvių-darbininkų delegacija buvo nuvykusi Rusijon, bet 
ji atvežė? Tas pačias bolševikų pagiras. Taa lietuvių delegacijas

Ijt^ąnisavo lietuvių bolševikėliai, gi didesnes tarptautinio pobūdžio 
as organines ja ne kas batas, kai bolševikų papirktieji agentai.

Ū^|rįk>lieTikų delepaeijų išdaviniai ar peaeiUdsai yna tušti baiševi- 
jhi burbulai.

'▼argx> ptankna

kūjai, patekę į komitetą, pa ■ 
sirodė esą nenuoseklūs, ne
turį ganėtinai pilietinio su
brendimo ir valstybines 
orientacijos; jie dažnai 
^prausdavo komiteto darbų 
programai! tokius klausi
mus, kurie tikdavo vien gry
nai srovinei propagandai, 
kuri nieko bendro neturėda
vo su Komiteto pagrindiniu 
ir visoms srovėms priimtu 
nusistatymu. Iš tos priežas
ties komitetai! įsiskverbda
vo bereikalingi ginčai, kurie 
erzindavo lietuvių visuome
nę ir mažindavo jos pasiti
kėjimą.

Kai laisvamanių ir socia
listų veikėjai pasitraukė iš. 
to komiteto, tąsyk kdmite; 
fui pradėjo geriau sektis, nes 
išlaikydamas visiems bendrą 
Vilniaus; valavimo. liniją — 
kas kart daugiau ir daugiau 
susilaukia visuomenes pasi
tikėjimo ir paramos, štai 
šiemet parengtas išvažiavi- 
ma<. kuriame dalyvavo arti 
penkių tūkstančių žmonių, 
kurie parodė, jog Įvertina 
Lietuvos Kraštų Vaduotos 
Komiteto pastangas Vil
niaus vadavimui. Tkiškia. 
žnionūs jau moka Įsižiūrėti, 
kurie dirba sąžiningai visai 
tautai naudingą darbą, o ku 
rie ješko asmeninės garbūs ir 
savo srovei paramos. O kai 
pačioj visuomenėj reiškiasi 
pilietinis, susipratimas ir 
-veikas patriotinis nusista- 
tvmas. tai smagu ir malonu 
pašvęsti laiko ir energijos 

mkrrs. ku- 
tau’.os na-

Itneia krikščionių demokraT 
t nes žinos, kad ir jūs tik 
ubagystėmis norit pasaulį, 
įvaldyti.

Ten buvęs.”

Iš šio straipsniuko auto
rius žodžių sprendžiant, jis 
yra didelis sandariečių drau
gas, nes fanatiškai kalba a- 
pie krikščionis demokratus. 
Vifflok ir tas, laisvamanių 
sufanatizuotas žmogus, dar 
nevisai nustojo doros ir pik
tinasi savo sėbrų darbais. 
Iš rašto matome, kaip sanda-

PHtMOJI TOTORIŲ OPBRA
O. E. Rusų muzikos sfero

se labai susidomėję žadama 
pastatyti pirmąja totorių o- 
pera, nes tai yra pirmoji ir 
abelnai mahometonai šioj t 
srity nėra nieko dar darę. 
Totorių tarybų respublikos 
švietimo komisariatas pir
mas išjudino šį reikalą ir 
dabar totorių muzikos tonus 
komponuoja riša grupė mu-jtotojų b-vę steigti, reikia pir- 
zikininkų. Visa kompozici
ja statoma iš totorių ir baš- 
kirų liaudies dainų, tik abe
jojama ar pavyks tuos mono
toninius tonus-nuausti sulyg 
Europos operų tipo reikala
vimų. Opera bus pavadinta 
“Sania,” turės 3 aktus ir 
uvertriurą. Tekstas pasako
ja totorių senosios ir naujo
sios generącijos santykiavi
mą. Moterų roles vaidins 
moterys, kas šių'Azijos tau-įveda tvarkyti pripuolamai iš- 
tų gyvenime yra naujanybė. rinktiems ir koperatiniam dar-

mon eilėn sudaryti koperatinin- 
kų-veikėjų grupę, vadinas, to
kius veikėjus surasti, suorgani
zuoti ir prirengti koperatiniam 
darbui. Toks steigėjų darbas 
yra kur kas naudingesnis, kaip 
skubiai atliktas b-vės Įsteigi
mas ir jos krautuves atidengiu 
mas, nes be prirengiamojo dar
bo Įsteigta b-vė, neturėdama 
prityrusių koperatininkų. b-vės 
ir jos krautuvės reikalus pa

tams kitiems atidėti, kol susi
organizuos minėtas koperati- 
ninkų-veikėjų branduolis, nes 
po per ankstybos propagandos 
.seka apsivilrmas.

Čia daug kalbama apie kope- 
ratininkų-veikėjų prirengimą. 
Kyla klausimas kaip tuos vei
kėjus prirengti ir kokiose mo
kyklose tas darbas gali būti at
liktas.

Tuo tarpu pas mus tas dar
bas atliekamas pačiu primity 
viu būdu.

Suradus koperacijos organi
zacijai vesti atatinkamus as
menis. reikia jų žinių gorizon- 
,tą praplėsti pasikalbėjimais, 
pasitarimais, skaitymais jiems 
prieinamų žinių iš koperatinės 
literatūros apie koperacijos už
davinius ir jos organizacijų 
naudingumą. Be to, būsian
čius koperatyvų vedėjus tenka 
arčiau supažindinti su kaimy
ninių b-vių ir jų krautuvių vei
kimu ir vietoje suteikti jiems 
praktiškų patarimų bei nuro-

Lietuvoskooperatininkų 
Skilimas.

ninkų, kurie nuoširdžiai laikėsi kooperacijos nepartingu- 
mo.

Tačiau kairiųjų politikieriai, pajutę savųjų persva
rą. ėmė išpalengva tempti ir bendrovių sąjungą ir su ja 
surištą Kooperacijos Banką į savo tikslų vykinimh. Ėmė 
visur, kur tik buvo galima sprausti savo žmones, ėmė 
skirti stipendijas tik ‘‘kairiesiems” studentams (nes ir šie 
čia pasiskirstę į kairiuosius ir dešiniuosius), ėmė nepriimi
nėti į ‘Sąjungą Ūkininkų Sąjungos kooperatyvų, nes, gir
di. Ūkininkų Sąjunga esanti katalikiška organizacija ir 
einanti į politikių o jie į politiką nesikiša. Kooperacijos 
bankas atidarė plačius kreditus Šiaulių “Kultūrai” ir 
Irto f. Mok. Sąjungos “Spaudos Fondui.”

Šiauliuose veikia antroji Sąjunga, jau seniau kairiu
oju kontroliuojama. Šių metų savo suvažiavime toji sąjun- 
jga jau-drąsiai išskirstė savo grynąjį pelną kairiųjų kultū
ros tikslams: Šiaulių “Kultūrai.” “Žiburėliui” ir net Ma
rijampolės Bulotos gimnazijai (vėliau valdžios uždarytai). 
Šių metų pradžioje kauniškiai kairieji kooperatininkai su
darė Kooperacijos Tarybą, vienijančią visus tris jų kon
troliuojamus centrus: Bendrovių Sujungiu Kooperacijos 

ralstvbčs kūrimo !^anką ir Žemės Ūkio Kooperatyvų Sąjungą. Be tų koope- 
Labjausia katalikų jaunimo krūtinėmis apginta i ia(B,,s_ cenriaĮ jie taip-pat pak^ ietė į Taijbą ir Šiaulių 

; laisvė. Reikėjo paskui užtikrinti kraštui krikščio- 
iricą konstituciją, paruošti tinkamų įstatymų, pravesti 
žnri's reformą. Tad kas gyvas metėsi į politiką, ėjo į 
loki irms.

Tuo tarpu—kairieji, likę politikoje mažumoje, nukrei- 
pvisą savo eneigiją i švietimo darbą ir Į kooperaciją. Jų 
.rietimo darbas turėjo ir telteturi vyriausi tikslą—Lietu
ms nukatalikinimą. jai materijalistinės. bedieviškos pa- 
suležiūro< įskiepijimą. To tikslo siekia ripač dvi organi
ni .!'o: Šiauliuose turinti centrą "Kultūros" Bendrovė/ 
r profesinė Mokytojų Sąjunga per savo “Spaudos Fon- 
ri.‘ ' Ypač šiauliųi "Kultūra” labai plačiai veikia. Lei- 
i./in mėnesinį iliustruotą žurnalą, kur populerioje formo 
j paduoda gamtos mokslų davinius; taip-pat leidžia daug 
irai riu brošiūrų ir knygių Leidiniai pigūs, labai lengvai 
kaitomi. Bot maistas paduodamas užnuodytas. Mokslo 
vardu prisidengiant peršama klaidos, jau sen^i mokslinin
ką atremtos. Dailiausiai verčiami dar prieš karą ėjusieji 
‘Viestnik Znanija" leidiniai. Visa tai platinama su di
dinusiu uolumu ir pasišventimu. Toji literatūra plečiasi 
ypač tarp gimnazistų, o tšlp-pat ir tarp prasišvietusio kai
mo jaunimo.

Apie pora metų atgal “kairieji” pasijuto, kad jie ne
dalomai valdo Lietuvos kooperariją. Narių ma-sė buvo ka
tuli kiška. Labai daugelyjedraugijų veikė kunigai, bet vir- 
Mi:iės<‘ nebuvo nei viedo inteligento kataliko fcooperatinin- 
U Argi nuostabu, kad juos tuomet užklupo pagunda pa- 
nandoti visą kooperacijos judėjimą savo numylėtos idėjos 
’ikslanps--Lietuvos subedievinimui. Juk jeigu tai įvyktų, 

Įi,ii kiekviena kooperatinė draugija būtų jųr spaudos agen- 
j'ira: šimtai t ūksiančių, o gal ir milijonai pelno galima 
liūtų skirti traukimui mūsųrtžmonių nuo tikėjimo.
| Pabunda buvo pėrdidelč ir jie neatsilaikė, pasidavė. 
Tik ėjo prie tikslo gąpa gudriai ir atsargiai. Prisidengė 
uepartinetumo skraiste. Girdi, jų Sąjunga esanti griežtai 
nepartinė, ji neleisianti kelti nei tikybos nei politikos klau-.

Čia reikia pažymėti, kad Bendrovių Sąjungos val
dyboje ištiktųjų buvo ir tebėra žmonių tikrų kooperati-

Jau pačiu šio straipsnio užvardijimu noriu nurodyti 
•labi nemalonų' faktąrEfettivbjė'įvykusį. Tie, kurie sura
dai krąjį kelią, vedantį į ekonominę laisvę, nebepajėgia 
eiti vienu keliu,■ bet pasirinko šalykeles ir nors eina prie 
tepaties tikslo, bet jau nė petys į petį surėmę, o vienas į 
kiia šnairuodami, o kartais ir apsišaudydarni. Atsitiko 
Ik šitokiu būdu.

.Lietuvoje žmones, nusistačiusius prieš Bažnyčią ir ti
kumą vadina kairiaisiais, gi stovinčius už tikėjimą-—de- 
Šiiiaisiais (skirstymas labai negudrus, neteisingas ir net 
pavojingas, nes čia maišoma amžinieji dalykai su labai že- 
niškais bizniais: bet kol kas toksai skirstymas jau įvykęs
ūktas ir tik žymesnis kultūrinis priaugimas galės atskir-į 
tiri mišką politiką nuo nusistatymo amžinaisiais klausi-! 
įkiš). Po karo t. v. dešinieji metėsi į v

Tip Į-Prifl 
rius."

Tuklu liūdnų pamkimų 
lietuviu tautinis darbas susi
lankė ne vien Brocklyne. 
bet ir garsiojoje Chicųgoje ir' 
visose kolonijose. Bostonie
čiai lietuviai pasiryžo rasti

Imlius bendram susitari
mui ir reikia pasakyti, kad 
jie vyksta. Tiesa ir pas mus 
buvo bandyta i< socialistų 
bei tauri ninku stovyklos 
brukti partvvumą. bet tų pa
čiu srovių vadams užkirtus 
kelia tokiems bandymams 
bendras, darbas tamfia gali
mu. Bmoklvno tautininkai 
ir kitos srovės turėtu pames
ti egoizmą ir stoti darban 
šiuo a t vėju Bostonas gali 
būti pavyzdžiu.^.

PIKTINASI MELAGYSTE

"Naujienose" 188 Kr. tel
pa tūlo sandariečių raštas, 
kuriame sakoma:

1 ‘Ir kam gi taip meluoti?
“Tėvynės" Nr. 30 skaitau 

protesto rezoliuciją, kuri ta-I 
po išnešta A. L. T. Sandaros 
Antro Apskričio išvažiavi
me. birželio 2 8d., Linden 
Parke, Union City. Conn.

' Kas link prote-to neturiu 
nieko tokio sakyti: nr jie ką 
gelbės, ar j»e. Bet mes turi
me pareikšti savo nppaslten-

" Kultūros" ir "Spaudos Fondo” atstovus, taigi organi
zacijų. neturinčių nieko bendra su ekonomine kooperacija, 
o siekiančių savo kultūrinių tikslų. Buvo aišku, kad tie 
laisvamanybės apaštalai ima jau anuos kooperacijos cent
rus savo globon ir vadovybėm Jie loš dar kuri laiką ne- 
partingumo komediją. gi kada pasijus ganėtinai stiprūs, 
jie tada atidarys kortas.

Ką gi Lietuvos katalikai i Jau porą metų atgal jie 
rimtai susirūpino naujai susidariusia problema. Tik iš
mušti tą svarbų ginklą iš rankų kairiųjų nepajėgė. Netu
rėjo tam tikrų žmonių. Visi gabieji nuėjo į politiką. Visi 
vidutinieji ir menkesnieji inteligentai susirišę su Vailokai
čiais. Romanais ir kitais mūsų jaunučio kapitalizmo atsto
vais. Tiems kooperacija nebebuvo galvoje. Ūkininkų Są
jungą sudarė Vailokaičiai visų-pirma savo reikalams. Tie
sa, jie ją netrukus iš savo globos turėjo paliuosuoti, bet jų 
kai-kurie pastatytieji žmonės dar ir šiandien yra linkę Ū- 
kininkų Sąjungą naudoti savo asmeniškiems bizniams, ir 
trukdo kiek galėdami josios pilną susikooperatinimą.

Kol kiti tarėsi'ir nerimavo atsirado energingas vyras 
D. Trimakas (seniau tarnavęs Kooperacijos Banke), kurs 
užmezgė prie Ūkininkų Sąjungos naują KoojieratinĮ Ban
ką, t. v. Ūkininkų Centųalį Banką. Pradėjęs su 150 litų, 
šiandien išaugino banko balansą jau per 3 milijonus litų. 
Pelnais viršija kairiųjų Kooperacijos Banką, gi apyvarta 
baigia jį pasivyti.

Pernai vasarą kun. Vilimas su savo draugais padarė 
nevykusi bandymą Bendrovių Sąjungos suvažiavime pa
imti Sąjungą į savo rankas. Kairieji jį lengvai nugalėjo 
ir ėmė dar labiau stiprinti savo pozicijas.

Šių metų vasario mėnesi katalikai užmezgė savo ant
rąjį Kooperacijos Centrą—Vartotojų Kooperatyvų Cent
rą.

Nuo to laiko ir aš ėmiau vėl aktyviai dalyvauti Lietu
vos kooperacijos'judėjime. ‘(.Prieš karą toje dirvoje dar
bavaus dar nuo 1903 metų, kuomet suorganizavau Varto
tojų Draugiją Tauragėje). Visuomet buvau ir tebesu ša
lininku nepartiiiėS'kooperacijos. Juk kooperačijos judė-

vL



taipogi gražus, nebus bėdoti j-i

Tiesa, kai kuriuose rajonuo
se esti surengti trumpalaikiai 
koperacijos kursai, bet juos 
mažai kas lanko, dažniausia, 
dėl laiko ir lėšų stdkos. Mat, 
sumanus ūkininkas turi daug 
darbo savo ūky ir negali iš jo 

, nors ir trumpam laikui pasiša
linti." O eilinis darbininkas, 
nors jis ir kupinas gerų norų 
— kuo daugian praktiškų žinių 
įgj’ti, bet negali pasitraukti iš 
savo tarnystės, nes, baigęs 
kursus, gali ir - senos vietosi 
netekti ir Į naujai Įsteigtos] 
b-vės vedėjus gali būti ne iš
rinktas.

Gabesni vietos veikėjai, Įpra
tę knygų pasiskaityti, veika 
lingu žinią apie koperacijos or- į galais gyvuoja ir esti panaši į 
ganizacija: 
peratinės literatūro> 
įima gauti Lietuvos Koperaci
jos Bendrovių Sąjungoje. Įgy
tos teoretinės žinios dažnai pa- į ją ir jo;
deda b-vės steigėjams ir ją rei- organizacija.- 
kalu vedėjams apsisaugoti nuo 
nepataisomą ir skaudžią pra
sižengimu. dėl kuriu ne viena 
b-vū turėjo likviduotis.

kant prirengiamąjį b-vės d*r 
bą, peužtektų, tai kažin ar ji* 
-r ateity galėtų būti tvirtas ir 
■štvermingas b-vės veikėjas.

Reikia kiekvienam b-vės stei
gėjui ir vedėju i 'įkalti sau į gal
vų’neginčijamą taisyklę,^ kad 
negalima imtis maž daug sudė- 
tinesnio darbo, jei nėra pas jį' 
atatinkamų žinių ir tvirto pa
siryžimo, kaip-negalima imtis 
visuomenės darbo, turint vien 
tik gerus norus.

Vartotojų b-vė be tvarkyto
jų. neturinti savo narių tarpe 
koperatininkų-veikėjų bran
duolio, dažniausia esti pusgy
vė organizacija, ji vargais ne

pakelti T” buvę d*«g sykijj užs 
MausUs Moterų ladaotrijo* 
Biure*. KTt—imifl pakeltas 
todėl, kad darbdaviai Biren
ta, kad kėlimas snukių 4aik7 
tų atsiliepia ant moterų svrika-

• tos.

<e. ^*aritttil

pavydūs; - samneilingi, maty
dami irdidindantf kitų žmonių 
klaidas, ir užsimerkdami į sa-

ali Įgyti ir iš ko-j blogiausios rūšies pajinę krau-1 
kurią ga- tuvę. Tokia b-vė arba greit 

likviduojasi, arba visoje apy
linkėje žemina koperacijos idė- 

pagrindais Įsteigtas

Todėl naujų b-vių steigėjai, 
(,: ėdanii. kad jų Įsteigta b-vė 
igai gyvuotų, turėtų gerą pa- 
’sekimą ir gr’ventojų pasitikė- 

Tik norint šiuo būdu Įgyti ži- j jimą, privalo griežtai laikytis
nių, reikalingas yra iš norinčio koperatininkų praktikų taisyk- 
pusės pasišventimas ir daros-T<’>: “Pirma sudaryk koperati- 
tumas. ninku-veikėjų branduolį, o pas-

Todvl sakoma, jog .larbštu-J k"‘ steiSk koperatyvą.” 
mas ir kantrumas yra būtina (“Talka”)būtina

tinkamo ir teisingo nesiataty- 
mo tame klausime. Amerike, . 
penkios valstijos bandė įstaty
mais reguliuoti kiek tnoterys 
gali p&kelti.

Califoraia draudžia mote
rims kelti 75 svarus arba dau
ginus. Ohio draudžia samdy
mą moterų, kur reikia kelti 23 
svarus arba daugiaus. Penu- 
sylvania draudžia kėlimą virš 
15 svarų. Bet sunku reguliuo
ti kiek svarų galima pakelti, 
nes tas priguli kaip tię svarai 
keliami.-

Parodyti svarbumą to klausi
mo, Moterų Industrijos Biu: 
ras prašė New York’o Statisti
kų Biuro pagaminti skaičius 
moterų kurios gavo kompensa
cijas nuo New York’o valstijos 
dėl išsisukimo kūno sąnarių ar
ba patrūkimo.
. Skaitlinės rodo kad 100 to
kių moterų gavo kompensaei- 

Į jas-

Neetamda nei vieno tarpe 
mūsų, kuri* būtų tobulai Vi
si esame nusidėjūtiai Tadgi, 
pridera .mums kalbėti meilin-

s*

vairi*, prot rašt., Stasys Jaauttevičia*, pirm., Ant. Knuju-

atsimenant, kad, jeigu esame , 
meilingi ir mandagūs kitiems, 
tai jie atsimokėdami parodys 1 
kad jie mūsų draugai.

. Kaip tankiai sueiname su 
žmonėmis kurie nuolatos skun
džiasi, visados murma, atsisa
kydami žiūrėti į gerus gyveni
mo dalykus, neturėdami nėr 
vieno malonaus linksminančio 
žodžio. Šie žmonės padaro vi
sus, kurie yra arti susirišę su 
jais, nelaimingais. Daug ge
riau būtų, jei jie būtų Imks- 
mūs ir geros širdies, suteikda
mi šypsą kiekvienam kurį su
tinka.

Malonus žodis ir Šypsą reiš
kia daug tam žmogui, kuris 
nesti taip laimingas šio gyveni
mo-turtais. Visi galime sulyg

savo gabumų padaryti ką nors 
gero tiems, kurie yra mažiau 
laimingi už mus. Galime pa
dėti savo sąjausmu ir maloniais 
žodžiais praplatinti džiaugs
mą.

Būti tikrai linksmiu, vietoje 
būti nelaimingais, darykime 
visą, idant padėjus per savo są- 
jausmą kitiems būti linksmiais, 
tokiu būdu pritraukdami prie 
savęs skaičių prietelių.

Samuolytė (Lukšių vai., ša
kių apskr.). Šioje apylinkėje 
pastaruoju metu atsirado vil
kų, kurie naktį suka pas gy
ventojus, ar neras ką nors į sa
vo nagelius pasigauti. Yra jau 
ir nuostolių ūkininkams.

jimas iš savo esmės yra nepartinis, vienijantis visų tautų 
ir tikybų žmones Į vieną Dievo vaikelių šeimyną. Tame 
mano nusistatyme dar labjau sutvirtino manę pavyzdžiai 
tokių kultūringų tautų, kaip anglų ir amerikonų, kur ko
operacijos dirvoje katalikų kunigai gražiausioje sutartyje 
moka dirbti išvien su kultūringais socijalistais.

BeĮvykstantis Lietuvos kooperatininkų skilimas neža
dėjo nieko gera Lietuvos koopm'acijai. Priešakis šmėkšo
jo savytarpe kova su visomis pražūtingomis jos pasekmė
mis. Iš gilumos širdies buvau priešingas tariamųjų “kai
riųjų” pasikėsinimui panaudoti kooperaciją kovai prieš 
krikščionystę. Tad Įiadariau p. Petrui šalčiui. Bendro
vių Sąjungos pirmininkui mintĮ griebties mu š abiems ini- 
cijatyvos sutaikinimui ir suderinimui darb* ūsų koope- 

ivga bendro darbo buvo- absoliutusratiuinL

Įvyko keli

vilnas vi

siiDei mri

T:m

.1

sako: verčiau mirt, O M 
lenkais gyvent. Moka«ty*4^ 
kijoj uždėtos didelės, kady 
kiu būdu negalima išsimdfi

Lietuvoje rugiai neprasčžj 
pi, duonos bus. V

Lietuvoje laisvamanių 
I laš ir darbai 1 aliai eina 
| ir vaisius jau dabar galima 

tyt. Štai faktas. Alytaus 
krity, Daugų vai., > SkabeiAdų 3 
kaime buvo vestuvės pas And- * 
rių Baliukonį, kuris bažnyčią 
ktūkia. Per tas vestuves pa
pjovė Domininką Kairį, nieku : 
nekaltą žmogų. Vienas iš anų. 
buvo Amerikoj, visuomet pri- ji 
įklausė prie bedieviškų orgaffl- 
Įzacijų. Štai anų pavardės: Si- < 
jlajė. Narkevičia, Kazakevičius ■ 
įir Kazlauskas. Nužudyto Do- 
Imininko Kairio liko žmona ir 
ketvertas vaikučių. Aiškiai ; 
matvt. kad bedievybės vaisiai ;?

Kada žmogus aplan-įjau matyt. Galima daug tokių 
..... „d..'. 1....?.... į atsitikimų aprašyti. Žmogžu-ri
jauties nauju žmogum, palieki į džiai yra suimti ir pasodinti j 

šaltąją. Nekuriuos nori išųnti. 
bet ne maža suma reikia uždė* . į 
ti. Valdžia reikalauja po 
(MX) litų ir kad dar 3 stambūs 
ūkininkai pasirašytų, bet kai

LIETUVĄ APLANKIUS
Aplankyt savo brangią tėviš

kę Lietuvoje yra labai malonu: 
gegutė kukuoja, jaunimas dai
nuoja. Ištiesų sakant tik ge
rėki* paukščių ir jaunimo dai
nomis. Saulutė savo malonia 
šviesa šviečia ir gaivina žalias 
lankas. 1 
kai savo gimtini kraštą, tada

daug linksmesnis ir žodžiu sa
kant gyvesni* protu ir kūnu, 
'nes Lietuvoje oras yra malo
nesnis negu kur kitur. Teko 
daug aplankyt mūsų brolių ū- ------- . - -
kininkų. Visi jk linksmus teko girdėti, tai žmogžudžių 
kad gyvena po Lietuvos savo,niekūs negelbsti. .
tėviškės valdžia, o ne po kokio

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES 
DIEVOTOM^, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS 

į \ SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE

Laisvai išverti Dzūkas MusteikStis J. M. ,

(TęsijiyB)
išvalyti gyvuliai, kaip reikią; Dabčir mudu pa- 
kalbėsime kas- link kiaulių, žmonės sako, kad 
kiaulės mėgsta nesvarumą, o velionis diedukas 
sakė: “netiesa, jos mėgsta švarumą daugiau ne- 

; gu kiti gyvuliai.' ’ Jo ūkyje kartą į savaitę kiau-

■-5 
j*

Antanas. Kam eįti taip toli? Pasižiūnėk 
Vokietijoje: mamas dar nepastatytas, išeinaajo- 
ji vietą jau stori! Pas vokiečius taipogi nieks 
nepražūna K naudos. Ką darytų vokiečiai ka
dangi kai kur pas juos žemė nederlinga, bet jie 
juoką ją pataisyti visokiais, būdais. Todėl vo
kiečiai ir turtingi. Ar gi 
pakankamai derlinga. J 
ir apsiuvirtę. kad nesakytų: “Taip gyveno mūsų. J 
tėvai, taip ir mes pragyvensime!” Daug ko ne- J

giau užaugs grūdų. Gera gyvulius ganyti, .bet 
geriau laikyti tvarte išleidžiant tiktai pasivaik
ščioti. Tada gyvuliai neišmėto po laukus išma- , 
tų, bet visas palieka tvarte, vasarinės išmatos 
daug geresnės žemei tręšti negu žieminės. Kada < 
pas tave užsiliks pernykščio pašaro, tai sumai
šyk su nevisai išdžiūvusiais dobilais ir duok gy<ė 
valiams: gyvuliai bus sotūs ir sveiki ir mūrio 
daug pasidarys. O mėšlas ūkyje—tikras tur
tas.. . Gerai sakė, velionis kunigas L., jis tai
pogi turėjo ūkį. net dvarponiai važiavo pas ji pa
sižiūrėti ir mokytis ūkininkauti. Atvažiavę kar
tą dvarponiai ir klausia: kaip gi tu sako, turė
damas 50 dešimtinių žemės Įtaisiai tokį ūki ? Jis 
nusivedė prie tvartų, kur buvo iškasta gili duobė 
dėl mėšlo ir išmūiyta akmeniais, parodė jiems ir j 
sako: “Žiūrėkit iš kur aš imu tikra auksu!" i i

Tai aš tau sakau, kad mėšlas tai auksas!, 
Saugok jį daugiau kiek galėdamas, bot nemėtyk., jums)

Mikas. Tas tiesa, mėšlas—pirmoji jėga ū-1 
kyje, aš skaičiau apie ji knygose.

Antanas. Taip, mėšlas ūkyje didelė jėga. 
Knygose viskas smulkiai aprašyta, kaip iš ko jį 
padaryti. Tai verta ne tik gyvulių mėšlą rinkti, 
bet ir visokias liekanas, kurios metamos yra už-. 
nieką,, būtent: sąšlavos, visokius paplautų gy-j 
vių kaulus, vištų vidurius, kraujus, žmonių iš
matas ir t. t.. . Viskas turi būti sumesta į vie
ną vietą, paskui reikia sumaišyti -su gyvulių iš
matomis. o tas visa duos gerą pelną. Gyveno 
pas mus žmogus labai neturtingas, kuris vadi
nosi Petras Benamis, jis turėjo menką pirkele 
ir 1Į4 margo žemės, bet akip žmonis sumanus 
tai prasigyveno. įspėk iš ko? Iš mėšlo. Padir
bo jis savo vaikams tokius krepšius žievinius ir 
siuntinėjo juos po turgatvietę rinkti arklių mėš
lus ir taip visokias liekanas. Būdavo mugės die
noje prineša jam vaikai didžiausią krūvą mėšlo, 
taip kad per ištisą žiemą jis padaro mėšlo 40 ve
žimų. Jis pataisė savo žemę taip, kad visą 
margo galima daržovėmis užsodinti. Pradėjo 
javai augti kuogeriausiai, jis susirinko pinigų ir 
pirko dar 2 margu žemės, du arkliu ir pradėjo, 
mėšlą vežimais vežti.

Dabar vienas Petro sūnus išsimokino moky
toju, dukterį išleido už kalvio, o antras sūnus 

: šeimininkauja namie. Žmonės kada tai juokė
si iš jo vaikų net “šūdvabaliais” praminė, kaip 
jie maži būdami rankiojo po iurgavie^ea mėšlą, 

■■ bet, bis juos ant kojų postai^.« Dabar pas Bena - 
litgų s^M jfeajifalęlĮftsasųkis-kuogėriau- 

sioje i«vai*<oje. nuo jo pavyzdį.

1i
---------- —------- - ■> 

r gi nebūtų ir mūsų žemę' - 
kad žmonės būtų darbšti |

' ^®Rant i les prausdavo net su muilu, ir kokios kiaulės už-
■■ad1] is abiejų. liogerių, 'augdavo! Pamėgyk ir tu taip daryti kai ūky- 
ai dirbti. Tik Įvykęs je gyvensi, pamatysi, kad prausiamosios kiau- 

Są jungos Įgaliotinių Suvažia- 'dės praaugs neprausiamąsias, nes bus mairina- 
pijos vienodai. Jau aš šitą išmėginau ir žinau, 
j Kada šeria kiaules skersti, tai netik reikia žiū
rėti, kad gautų gerą maistą, bet turi ir tvartus 
prižiūrėti. kad būtų sausi, švarūs, tuomet jos 
greičiau tunka ir suėda mažiau grūdų. Visus gy 

į valius reikia gerai prižiūrėti. Gyvulys kalbėti 
! negali, bet supranta, viską —-kas jam drau
gas ir kas jam priešas.- Gerą šeimininką gyvu
liai myli ir ištikimai'jam tarnauja, blogo žmo
gaus bijosi ir klausyti nenori,—žiūri į jį piktai 
rodos norėdamas sakyti: “Koks tu žmogus ir ko
kia tavo siela!" Teisingai-sakau tau sūneli, aš 
žiūrėti negaliu, kai koks piktas žmogus blogai 
elgiasi su gyvuliais,—nesirūpina jiems duoti ge
rą maistą, niekada jo nevalo, o darbo užkrauja

. per daug, muša kankina be reikalo. Tokie žmo
nės greičiausia įvaro gyvuliams užsispyrimą 

. •' ožį), sustoja ir nė iš vietos, vėl rodos nori sa
kyti : “mušk mane kiek nori, geriKu užmušk iš 
karto negu taipJ<ankindamas!” Bet tokius žmo-

1 nes tankiausia Dievas nubaudžia: dirbti jie ne
turi kuo.—priseina jiems skolinti arba nuomo-

1 t i. gyvulius ir įrankius. Tn sūneli mylėk ir už- 
! laikyk gerai gyvulius, kaip savo padėjėjus dar

ine Kiekvieną dieną peržiūrėk visus ar sveiki, 
paglostyk juos, nors jie nesupras tavo kalbos, 
bet jie supras tavo gerumą, prisiglaus prie ta
vęs. ir pradės laižyti,—reiškia bučiuoti. Bota
gas tegul bus rankoje tavo darbininko, bet ne dėl 
to, kad kiekviename žigsnyje gyvulį kapoti, bet 
tik reikalui užėjus. Aš daug važinėju, visada 
be liotago. kaip noriu: greit—tai greit, išlėto— 
tai išlėto, mano arkliai supranta balsą, kaip aš 
noriu važiuoti, o mušti gyvulį botagu negaliu. 
Prieš kalną važiuojant išlipu is vežimo, leidžiu 
arklį eiti kaip jis gali; užvažiavęs ant kalno, duo
du arkliui pasilsėti, lygiame kelyje paveju grei
čiau ; todėl pa* mane arkliai neturėjo už
sispyrimo (ožio) Atsiranda ir pas mane netikęs 
arklys, bet aš tokį nelaikau, parduedų, bet par
duodamas neapgauna kito,. pasakau. kad jis tea
ri tokį ir tokį negerumą, atiduodu pigmu. .

Daugiausia rūpinuosi apie mmstų gyvu
liams, daugiau negu apjg savodLudnų: nes kuo-

kooperacijos

K' >< merai

•įimtas
L. Ko< Centrą.

idir.ink’

punK‘<) :

Uždarę mums burinis, pab 
T* i-minis -.u katalikais k<><merai'

i eini

Ats

trns ir n>k 
p ri pažinių

sarde.

asitarę reikalauti pu-
ir jei tas reikalą-
senai sukurtąjį ir J
ehau gi eiti prie,vuiįus reikia gerai prižiūrėti.

idžinma kairiųjų atsto- 
p« il.it i kieriai. vadovau- 
ivieskai ir socijaldemo- 
apie susitarimą, nesu- 

motvarkę apie susitari- 
į dedasi. Jokio Koopp- 
. girdi, pirma pasim-

• bendru darb'? lygiomis 
akais, jie tuo pačiu pa 
krenybrję ir kas jiems

;s k'>opm-a‘irriikams daugiau 
ti savuosius, khoperacijos cen- 
mu ir kairiniu kooperatininkų 
-kiięi palys kairieji prašysis į

Dabar prieš tris kairiąją kooperarijos centrus: Bend
rovių Sąjungą. K <>n po rūdijos Banką ir Žemės Vkio Ko- 
oprratvvn Sąjungą—stovi trys katalikui kooperacijos cen
trai: Lietuvos Kooperatyvą Centras < jau gana smarkiai 
veikiąs), Ckininku Ccntralis Bankas ir Ūkininkų Sąjun
ga. šioji pastaroji baigia snsikoopcjatinfi. Arą tai di
džiausi Lietuvoje ekonominė pajėga. Turi arti 100 sky
rių. daio -imtus milijonų Ji’n apyvartos i metus.

Priešais kairiųjų K<»o|HU aci jos Tarvbą. turime Vy- 
jii organą “Tal- 
irie “Ūkininko”

Ilgainiui gal paversime tą priedą

riaiisį Kooperacija Komitetą.

•atskiru laikraščiu.
Amerikiečių prašome mus remti: siųskite savo sutau

pąs Į Cmitralį Banką .'Laisvės Alėja 31 B), liepkite savo 
giminėms stoti nariais į t<> banko skyrius, t. v. Smulkaus 
Kredito Bankus. (Kmiriuu i'ira i/Ih'je sti Ceniralimu Dan
iu. b jei jie tam tikslui neturi 2 iii .ar 50 litų—tai užfun- 
dykite jiems tą pajų (amerikietiškai—šėrą).

Kun. F. Kemėšis laikysi gyvulių, daugiau paari* m

T'dri kalba, kad nenori dirbtu tik suka gai- 
• ą. k;dą čir padarius, kad mažai būtų darbo, o 
daug naudos: "Pas mus iŠ senovės taip jau į- 
prastą." Dauc ko buvo įprasta, gero, bet ba
so ir bb>go. O kas tik laikosi tų įpročių tai taip 
nusigyvena, kad galu gale ir iš namų išsikrausto.

Mikas. AŠ būtinai pirksiu geni knygų ir 
jsim-s fikūnnkauti; ir ką supratęs stengi

is įvykini taip, kaip knygoje nurodyta.
Antanas. Iki mirties kiekvienas žmogus 

i privalo mokytis ir praktikuotis. ,Todėl ir priey 
!žodi- sak<>:“ Amžių gyvenk, amžių mokinkiK?.’ 
■O kas iink mūsų žemės, tai pasakysiu k^ pats 
e<u ištyręs. Pirmiausia reikia nesigailėti dar- 

įbo. Visada reikia gerai įdirbti žemę, tai ji ir iš
duos givą derlių. O antra, duok žemei kas jai 
priguli, tai ji tau atiduos su priedu. Pasigailė
si jai. lai ir ji nieko neduos. “Neatsidėk per 
daug Dievui" ir nesakyk: “Kad Dievas duos tfti 
ii-užaugs. " Dievas duos, bet Jis nori, kad žuo 
gus dirbti! netmginiautų. nes tingimams nenori, 
duoti. Dievas duoda tiems kas dirba ir prašo£e 
pagelbės. Taij> pat pasirūpink apie savo 
Jos geros, bet neprižiūrimos. Jos perdnaČ 
drėgnos, apie jas būtinai reikia apvesti grabi/TĮ 
ateii* pavasaris, paimk grėblį, špatą ir eik į ,? 
vas. kur rasi samanų išdraskyk, kur įtikės gra
butės p ra kask. Nes samanos pievai labai ken-ri 
ksmingos per jas neprieina saulės spinduliai fffe 
šaknų, ir žolė neauga. Aš taip ištaisiau UfCUf'į 
pievas: palaistau trąšomis ir dar kiekvieną 
tą išdeginu negeras piktžoles, o užsėja 
ir šiaip naudingomis žolėmis. AtražiOMl . _ 
noi’s vasarą pas mane, išeisim kartu į
aš tau visk? ] m rodysiu ir papasakosiu atn*MMg 
apie viską kaip aš dariam

Mikas. O pas Baus žmonės uei ae&BO, 
jiievą galima pataisj’tL

Antakis. Nežino dėlto, kad lyg Žioi 
ganjek^s. ‘Komisija nubežiuo<W* ifcęcfl 
nykias paliko taip, tai dabar juo* įj 
išmokinti. Greitai žmonm susipras, 
pievas taisyti geriau pęgu dirva*. Apie tai d
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jūčio 30,1925, visrį Vy- 
parką, LoweU’in, Mass. 

ĮK Bostoniečių kas norit va- 
$Š$oti busais, pasipirkit tikie- 

išanksto iki rugpjūčio 23 š. 
nes vėliaus negausite, Bu- 

W išeis 10 vai. ryte nuo haž- 
/ nytinės svetainės, Fifth - St. 

JBlrietus galima gaut pas K. 
Kiškį, V. Tamuliūną, Gazevi- 
čių, M. Šeikį, “Darbininke” ir 
pas kitus LDKS. narius. Ti- 
kieto kaina $L75 ypatai.

Kviečia Bušą Komisija.

i-

š

L

£,

šiųomi L- Vyčių 13-io Seimo

MOKSLO UŽBAIGTUVĖS
Lietuvių parapinė vasaros 

mokykla rugpiūčio 14 d., už
baigi savo mokslą. Alokslo 
užbaigtuvėms, mokytojų per
sonalas paruošė inuzikališką 
programą, kurią pildė visų 
klasių mokyklos vaikučiai. 
Vakaras prasidėjo 8 vai. vak. 
klieriko Stepo Kneižio trumpa 
įžanga. Programą vesti pa
kviestas artistas J. Bikinis.

Vakaro ir mokyklos ūpui 
pritaikytas prakalbėles pasa
kė: mokyklos siela kun. Urbo- 

' navičius, nuolatinis mokyklos 
bendradarbis kun. Strakaus
kas, artistas J. Bikinis, mo
kyklos vedėjas A. Kneižys ir 
adv. Shields. Programo daly
viai gražitii atliko savo užduo
tis. Mažų vaikučių interpre
tuota operete “Mažoji Čigo- 
naitė,” p. M. Karbausko vado
vaujama padare gražaus Įspū
džio. Pažymėtina jauna šoki
kė Elena Taraškintė su savo 
gražiais šokių gabalėliais. Va
karo ūpas labai geras, nes pro- 
grame juoko netrūko. Kad ir 
'Šiltas vakaras, bet žmonių tiek 
prisirinko, kad daugumai teko 
sienas paremti. Vakaras baig
tas su Lietuvos Himnu, kuri 
sugiedojo vaikučių choras ir 
visa publika. Dėka gerb. kum 
Urbanavičiaus rūpesniui, kun. 
Strakausko nenuilstamam triū
sui, mokytoju uolumui visų 
parapijonų duosnumui. mūsų 
jaunimas dorinamas ir tėvy
nės meilės dvasioje ugdomas.

rie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie pasekmingame Vyčiu 
Seimo ir šeiminių P^ūbgų-*

Padėka priklauso: visiems, 
kurie priėmė pas save delegv 
tus(es) seimo laike; automobi
listams, kurie savo automobi
liais seimo delegatus pavaži
nėjo; visiems biznieriams dėju
siems savo skelbiu^® koncerto 
programuosna; artistams daly
vavusiems programose; kal
bėtojams; salės puošėjoms; 
pramogų darbininkams (ėms); 
laikraščiams, ‘ ‘ Darbininkui, ’ ’ 
“Draugui,” “Garsui” skelbu
siems seimą ir jo pramogas ir 
galop visuomenei kuri Vyčių 
Šeimines pramogas parėmė sa
vo atsilankymu. Visiems iš
vardintiems ir neišvardintiems 
bet pri sėdėjusiems prie šio dar
bo reiškiame širdingą ačiū!

L. Vyčiu Seimo Rengimo Ko. 
misijos

Pirmininkas V. T. Savickas,
Raštininkės: A. SaviUoniutė,

J.Babmikhrtfe

Jau prasidėjo darbuotė. 9 rug
pjūčio buvo statyta “Fariziejai” . 
dėl parapijos labo. * Dieną buvo 
piknikas, o vakare buvo sakytas 
vaidinimas. Šie aktoriai vaidino .- 
J. §virskas, P. Mankus, A. Kun- 
drotavičius, J. Tatulis, V. Blavee- 
kas, P. Morkūnas, V. Liutkienė, A. 
Stoškūs, K. Lekeckas, J. Stašaitis. 
S. Cilinskas, A. Mačiuliukė, P. 
Stoškienė. Juškienė. Užburtos 
varlės rolę turėjo p-lė Leonaitė.; 
Labai gerai atliko. Iš muitininkų j 
geriausia atsižymėjo Stoškienė. Iš: 
fariziejų geriausia lošė p. Monkus ( 
ir Svirskas. Teatro mokytojas; 
buvo gerb. kun. Vasys.

Žmonių prisirinko pilna salė, j 
Parapijai liks gražaus pelno.

Kaplys

t ■ ■ 
T—•

's '■ H $1,000. Kg ėdOSbą žmogui $1.0$0, 
fi jei jis sveikatos neturėtą 1 Bfftų 

JB. visai tuš&aa daiktas tokiam žnjO- 
^(gui. Mūsą žolės yra kas kita. Su

su ' teikė sveikatą tūkstančiams, sn- 
! teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 

uu ! vidurius;, prašalina strėną skaus-

jos tui-čs pt*o*ą pas^natyti 
gerb. kun. \*Irinausk*iu, kuris 
važiavo pirmiaus Eimhurst, Pa. imą; kosulį, dusulį, patrūkimą, 
pamatyt šventinant Marijos Kle-1 skausmas po krutinėk nervą suga-

. ? ! dnaąs, ir tt Atsiąsk 10c., gauait
poniutes. į žolių ir knygą katalio^ą.

' T- J i' M. ZVKAITIS
125 Gil’et Ėd., Spencerpo-t, N. Y.

8 kranteris ir 6 Žemynos, rici
noj iž: geriausią apie linkių, artį 
Broadiray, So. Bostone, gera pro^ 
ga dėl biznio, rendą $2,616 j me
tus, prekė $16,000. $‘5.000 įnešti ir 
lengvos išlygos ant likusių pinigu

Ant 6th Street o, Su. Bostone, :: 
šeimynų, 14 kambarių, geram pa 
taisyme, vendų $42 Į mėnvsĮ, gali 
pirkti už $2,500, $50u Į:>eš'.i.

Puikus 3 šeini.' nų. 15 kambarių 
namas su visais inipruveim-ntais. 
geriausioj vietoj Cite Pointe, nr<- 
kė $11,000.

A. IVAS,
361 Broadway, So. Boston, Mass

' DAHTIfTAR

BR. A. J. GORMA

TEL. So. Boston 0GO6— W.
LIETU VYS DANTISTAS’

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston 

(“Keleivio” name) .
■ Valandos; nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 8 ir nuo 6:30 Iki 9 vakarei 
SeredomU nuo 9 Iki 12 va L dieną 
izobatomis nno 9 iki 6 vak. Ned4 
idotnls nno 9 iki 12 (pagal sutarti;

jc* ’Ktz^a'i^* Htiuplyi

DVIGUBAS

PIKNIKAS
ĮVYKS SUBATOJ IR NEDĖLTOJ

D. L K. VYTAUTO PARKE

dykai

KELRODIS: LowtH*yj« imti Lakeview Perk karą. Iš-

purkas.
908 K. Brm«way, *a Beatai.

ro aftnealntm rarirta^lmoa tai

t M vaL P® P»*tą-

ŠV. JUOZAPO CHORAS iš Izmuflio 
ŠV. KAZDUSRO CHORAS iš Nnhuoa 
NEMUNO CHORAS iš HaraririU’io 

kMtti m LotmUlo choru

aęytė įtukauskąūė, tiūsu kolonijai 
pązptąm na-šląitč, taipjgi Anta-

Rugpj-Aug. 2 9 ir 30 
1925

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITYS

Vieta knopnikiatuda, primosimas kuogeriansias. Iš 
visur suvažiuokite būrių būriais. Svečiams nakvy
nė

18 METŲ SOUTH BOSTONE

D R, H. S. STONE
AKI C SPECIALISTAS

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

^na-AAšiejūtėj JcprinĮftveliai gy-' 
<e»a! int&ą tarpi, abi jedvi taps 
šventvtos ir apturės velionus šv.

\ ne. Tikiu, kad 
,■ T. 1- -4—Ut-------

*w

Asiru

.U-> 1-

S. G’nvrjte Washtn~tofl

SU-

B. Ainorb 
318 HigfaKnrt

galite padaryti %ma- 
-n. Erdvūs, trečios 
ati yieta. patojT’* ir

OFISUOSE 
SOUTH BOSTON, MASS 

414 W. Broadway
Tel. S. R. 0948

BROCKTON, MASS.: 
684 No. Main Street 

Tel. Broekton 7180
TtESlDE.XCT.TOS Tel. S. B. 2,429-1

SOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PASELR 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
kaio iretlii’bti :r ruiėii. jei v::ru>- Š
si: L'yiluo'.es remre-.ro. į

GEO. W. GALVIN, M. D. 1

JUOZASM.VERMi
(VERACKA) į

LIETUVIS ADVOKATAS

S. S.
LEVIATHAN

išplaukia
rugsėjo 5

PARDAVIMUI
LDKS. sekretoriui P. Dauž- 

vardžiui apleidus Bostoną, pa
siliko jo namų reikmenos, ku
rios yra parduodamos prieina- 
miausiomis sąlygomis. Kas 
nori pasipirkti šeimyninių 
daiktų tesikreipia Į “Darbi
ninką.”

ATIDARYMAS NAUJOS~~ 
BUČERNĖS

pėtnyčioje rugpiūčio 14 d., 
1925, 7 v. ryte ant karato 
Pourth ir D Sts., popurei 
Visus lietuvius kvitam

LAWRENCE, MASS.
Rugpj. 2 d. “Palangoje' 

ko Piln. Blaiv. apsk. išvažiavimas, 
kur dalyvavo gražus ir doras ka
taliką būrys. Kalbėjo gerb. kun.' 
Urbonavičius, kun. Strakauskas, į 
kler. Zabalionis; programų vedė-į 
ju buvo apskr. pirm. J. Svirskas. į

Pastarisiais laikais Sodalicijos 
vasarnamyje vakacijas praleido i 
Altoriaus Dr-jos nariai po vad. Į 
.gerb. kun. Juro. Ju buvęs pirm, j 
Julius Jeskelevičius vieši “Palan-J 
goj” .pas savo tėvelius ir neužilgo ' 
grįš Į Hely Cross College.

Malonią žibią gavo N. P. Dr-ja 
p^r gąrb. kiųt Jur^kad p-lė Ju-

voro ir už prieinamą kainą. 
Prašome atsilankyti pėiiĮtĄ 
rint. Savj|li$įaLS

CHORAS LINKSMINOSI
Lietuviu šv. Petro parapijos 

choras vakar, rugp. 16 d.. 10 
vai. ryto išdūmė Į ^ledvay 
miestelį sale Bostono. Ten 
gražioje pievutėje, tyro oro ir 
gamtos prieglobstyje atlaikė 
savo tradicinę šventę. Besi
linksminančių būrį sudarė 60 ‘ 
choro dalyvių ir svečių. Val
gyta. gerta (tiktai minkšti 
gėrimai) ir žaista. Svečių tar
pe buvo ir gerb. kun. T rbona- 
vičius ir knn. Strakauskas. 
Gražus oras padvigubino, ir be 
to smagu, išvažiavimo malonu
mą, Per lankau per kalnus 
aidėjo lietuvių sielos melodijos. 
Tik dar lakštutės reikėjo, ge
gutės nebuvo. Daug padirbė
ta tam išvažiavimui choro “ge
nerolo” Valatkos ir ri.oro ma- 
jestros M- Karbausko.

Pasilinksminimas baigta 
prietemoje. Surūkusį Bostoną 
nenoromis išvydome apie 11 
vaL vak. Kaip gera’ laisvose 
pievose, kaip liūdna tvankia
me mieste! Buvęs nebuvėlis

PADĖKA
Nesenai Įvykęs So. Bostone 

U Vyčių Seimas ir germinės 
„ pramogos apsivainikavo pifrrn

- So. bostomeciffma teko pri- 
apie 70 svečių — seimo de- 

ką jie ir padarė su rrao- 
vaSingumiL

£*. Seimo Ir šeiminių pramogų 
tiesa, buvo sukrau- 

$mtt pečių nedidelio būrelio 
^jBeimo Rengimo Komisijos, 
^Komisiją be pažibos kitų 

jų ir palankiosios vi- 
paramos nebūtų |-

WILLIAM H. O’BRIEN 
295 Hiintin

šokiu Salė

Lowell, Mass.
SUBATA BUS JAUNIMO LINKSMYBIŲ, ŠOKIŲ, 

ŽAISLŲ DIENA

NEDĖLIA—BENDRA VISIEMS, SU PUIKIAU
SIU PROGRAMŲ

Programą Išpildys

M. KlšRTAITR, operos dainininkė
M. GBYBAITt, gani Bostono dainininkė
J. NARUNKim garsi LoweD*io dainininkė
J. KRIVI UTĮ iš lavrrence’o žymi solistė
M. A1LAUSKATTR, gani Haverhill’io dainininkė

Sesio s
TIKRO PJAUSTYTO STIKLO STIKLINĖS 

UŽ 35 LEIBELIUS 
STANDARD IR CHALLENGE PIENO

Nepraleiskite progos gauti šitas šešias puikias 
stiklines, kuriasmatote ant paveikslo, už 35 leis 
helius Standard ar Challenge Pieno.
Pradėkite leibelius taupyti šiandien ir kada prirink
site užtektinai nuneškite į arčiausią Premiją Krau
tuvę, kurią adresai žemiau, ir pasiimkite savo setą 
šešią stiklinių. Tą dovaną galite gauti tik msūą 
krautuvėse. Paštu nesiunčiame. Apsimoka taupy
ti leibelius nuo keną.
Standard ir Challenge turi tik tiek pieno ir cukraus 
kiek reikia, kad. padarius jūsų pudingus, so- 
sus, keksus, pajus, ir užsigardavimus skanius. Jie 
tinka visur kur reikia cukraus ir pieno kartu. Jie 
kavai sąteikia maloną skanumą. Užsisakykit savo 
dali pas krautuvininką šiandien. Nevilkinkite.

Mūsų Bostono Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., netoli Haymarket Sq.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

ŠIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TIK IKI 
RUGSĖJO (SEPTEMBER) 30, 1925 

TIK VIENAS SETAS YPATAI 
“APSIMOKA TAUPYT LEIBELIUS

LIETUVĄ
k 5203.0C ir brangiau per Bremen ar Cfrerbourg

United States Lines
45 BroedwTV Kew York City
75 State Str^t Beeton. Man

P. J. Akunevičius

D. A. ZALETSKAS ’ 
(Graborius ir Balsamuotojas \ 
| 983 Cambridge St., Cambridge t

180 Huntington Avė., Boston
Tel. B:;ek Buy 5'147

| Tel. So. Eosio’i 0623
I - LEBTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPEF
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadwąy, South Bortor.
O/i*o ralaHdoa:

“ nuo 9 ik! 12:00 ryte ir nuo 1:30 
į Iki 5 ir nuo 8:00 Ud 8 tuL. vakare. 
! Ofisas uždarytas subatoa vakarais

ĮįDR. PUSKUNIGIS
IL GYDYTOJAS
•VIDURINIŲ LIGŲ

;| raL 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po Diet
Į 7 iki 9 vak.
j 389 Broadway, So. Borto*.
1_____ TeL So. Boston 288L

1AKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMDUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gy<Io aštrias ir kroniškas užslsenG- 
jusias ligas vyrą, motery Ir vaiky, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
nltra-vioietinials spinduliais, kvvaru 
žiburiu, thermo therepa. ir kirais 
elektro medi kai iškals budais. Egza
minuoju kraują. Vapamą. Ir cplau- 
dnlus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu N-Rar paveikslus. Telpa* 
teikiu patarimus laiškais.

Ofi»o wtUnulo»
nuo 9 ryte Ik! 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros loboa)
Telefoną*----------------------S. R. 400< •

Resldencljoe Telepbonas: 0779-M.
Ofiso Telefonas So. Boaton 4589-TV

■ i®S. BA
268 W. Broadway

Arenu*

Į

TaL So. Boston 270

i. MAGDONELL, M. D.
Galima autikalbni Ir Uetuviikai 

amo TAiajrooa: Rytais iki & *<i.
Po pletij nno J—I
Vakarai* nao6—0

516 B. Broadway, 8o. Bartos

539 E. Seventh St., So. Boston, Maa^ 
Telephone South Boston Iftl6—ą.

. — .T. Petrauskas,
250 Gold St., So. Boston, M*M.

-’rot. Riišpiiinkns — p. THmoiHunaj, 
1C>1 \V. 7-rh St.. S<i. Boston, IMfcs.

Raštiniu kas — M. šelkis,
40 Marine Road, So. Boston, MaM, 

C:;sier?:s — A. Nat’.džiiinas,
885 E. Broadtvay, So. Boston, Ui*.

i varkdarys — T. Zr.Ikls,
7 tVlnfield St., So. Boston, Man. 

laiko susirinki mus kas tre
čią neduldienl kiekvleao maneaio, 
valandą po pietą, paauMos saifl, 40J 
E. Seventh So. MaM.

□R-STfi LIETUVOS DUKTRBŲ 
PO GLOBA MOTINOS KVČ,

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Urm. — Z. Zlčkienį,
61 Story S*.. So. P.ocou. Mass.

1426 Columbia Rd.. So. Boston, Maafc 
’ror. R.-išt. — (). SiaurienS.
443 E. 7-th St.. So. Boston, 14aMb 

’ln. Raš:. — .T. Keys.
115 G Street. So. Boston, Man,

;.ų. -- <’>. stuLia’.iim*.
105 6-th St-. So. Boston, Msm, 

•”vnrkd:ir6 — O. iffzglrdleoi.
164 6-th St.. So. Boston, M&m.

'draugijos reikalais visados l
protokolu raStlnlnkę. braOgU* ĮMĮba 
savo sosMnMknus kas antrą Q{0*Dtoi 
kę Mekrleno mSnCtfa jįlfatfe, 
parapijos eygtJKitį ant PSNrt&l gat* 
vės. South Boston, Man.

VALDVCfB ANTBA1AI
Urmininkas — J. Jarota,

225 L Street. So. Boatoa. Maa*, . 
'Ice-plrm. — J. Grobinrtaa,

157 M Street, So. Boaton. Maa*, 
»rot Raitininkas — A. Jandfoaia,

1428Columbia Rd.. S.taęto&lfM* 
■'InfnsŲ RaflttntnkM — K

8 Hatch Staeet. S*. Boatan, M<* 
Mlnlnkas — L tvagMyi,

111 Boww f t.. *a ANto*. 
Cvarkdarya — P- Taučka,

395 E. nrth St, 8a Boataa. SM* 
Draugijos reikaBSa traukit* vlM» 

<* | protokolą raMniaM.
Draugija savo auMmnga laiko S* 

>ed«ldienl kiekvieno 1-gĮ*
•o pietą parapija* aaMįa. 4f

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zallectaaa,

514 E. Broądsray. So. Boiton, MaM, 
VICE-PIRM. — Povilai Raka.

95 C S^eet 8o. Boftoa, Maaa. 
PROT. RAST. — An*raas

450 E. Seventh St, So. Berta*. Iflpą 
riN. įurr. — JnoaapM Vla*aeflNU 

906 K. Bmadway. So. Boaton. Maa* 
KASIKRIUS — And r, Zalleckaa, 'r

811 K. Fiftb St. 8* Boatnn. HM




