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Žuvo daugiau negu 
pranešta

DAUG NUŠUTUSIŲJŲ 
MIRĖ

Neu-port, R. I. — Laivo 
Mackinac nelaimėje žmonių 
žuvo daugiau, negu iŠ pra
džios, pranešta. Tie, kurie 
baisiai apšilto nuo karštų ga
rų, ištrūkusių iš sprogusio 
boilerio, miršta vienas po ki
tam. Iš viso jau mirė apie 
50 nelaimingų nušutusių 
žmonelių. Apie 250 nušutu
sių žmonių dar kankinasi li
goninėse.

Nelaimės priežastis labai 
stropiai tyrinėjama. Iš 
Washingtono atvyko federa- 
lis tyrinėtojas George Uhler. 
Jis yra tyriausias laivų sau
gumo prižiūrėtojas.

Yra nurodinėjama, kad 
laivo boileris buvo nusenė- 
jęs, nusidėvėjęs. Buvo kele
tą sykių prakiuręs ir lopytas. 
Buvo lopytas prieš pat pas
kutinį nelaimingą atsitiki 
mą. Kaikurie susilaikę nuo 
važiavimo išgirdę apie boile
rio blogą stovį.

APRIMO
Kai Washingtone Belgi

jos misija susitarė su Ame
rikos valdžia dėl skolų mokė
jimo ir kai Amerika nusilei
do, tai Belgijos laikraščiai 
aprimo ir nustojo Ameriką 
kolioti. Belgija skolinosi iš 
Amerikos karui einant ir po 
karo. Tai Amerika sutiko, 
kad už karo laiku užtrauktą 
paskolą Belgija nemokės 
nuošimčių.

PASKYRĖ KOMISIJĄ
Franci jos vyriausybė pa

skyrė komisiją vykti i Ame
riką tartis apie skolų mokė
jimą Amerikai. Toji komi
sija iš Francijos išplauks

GIRTOS BYLOS
Aprokavimai parodė, kad 

Ne\v Jersey valstijoj girtos 
bylos sudaro 90 nuoš. visų 
bvlu.

į|K

NUŠOVĖ LEIDĖJA LAI
KRAŠČIO

___ HftvųntL.Kųba. — Apmau
do Andre Alvarado, 52 metų 
išbuvęs leidėju lakiraščio EI 
Dia. tapo nušautas. T jį šo
vė du vyrai prie jo namų.

NUSIŽUDĖ NUOTAKA
Philadelpliia, Pa. — Ant- 

oinette Conipana, 17 metų 
nuotaka, nusižudė po dvieju 
mėnesiu išgyvenimo su vy
ru. Sake ištekėjus kad tė
vams įtikti už nekenčiamo 
yyro. Ištekėjus, rado, kad 
gyvenimas nepakenčiamas ir 
nusišovė.

SEPTYNI UŽSIMUŠĖ 
ALFUOSE

Grendoble, Francija. — 
Pranešama, kad Alpuose, 
Ecrins tarpkainy, užsimušė, 
nukritę skradžion, septyni 
turistai. Nelaimė atsitiko 
nutrūkus virvei, kuri juos su 
kits kitu jungė lipant, skar
du.

BRITŲ KOMUNISTAI VĖL 
VEIKIA

Londo n.—Britui komunis
tų partija pasiuntė laiškus 
Darbo partijai ir generalei 
profesinių sąjungti kongreso 
tarybai, kviesdama jas “ben- 
dron kovon su reakcijos jė
gomis, pasiryžusiomis pa
vergti darbininkus su pagal
ba armijos ir laivyno." Ar
mijai ir laivynui reikią pa
sakyti. kad kai darbininkai 
— kareiviu ir jūreiviu tėvai, 
motinos, broliai ir seserys — 
badauja, tai jų išnaudotojai, 
kurie juos vartoja savo 
žmogžudingiems tikslams, 
eikvoja turtą visokios rūšies 
kvailybėms.

Komunistai ragina išleisti 
tam tikrą manifestą karei
viams ir jūreiviams, kuria
me būtų aiškiai parodyta jų 
pozicija.

ŠAUKIA KONFERENCIJĄ
Kinijos valdžia pakvietė 

didžiąsias valstybes į konfe
renciją muitų klausime. 
Ikšiol Kinijos muitus ir mui
tines valdė didžiosios valsty
bės. Dabar Kinija purtosi 
ir nori nusikratyti svetimų 
valstybių globos. Kad šito 
atsiekti Kinija šaukia konfe
renciją, į kurią ir Suv. Val
stijos yra pakviestos. Kon
ferencijai laikas nustatomas 
spalio 26 d. Ji turės įvykti 
kuriame nors Kinijos mies
te.

Šitai Kinijos sumanytai 
konferencijai pirmutinė pa
sipriešino Japonija.

REIKALAUJA VALDŽIOS 
KONTROLĖS

Streikuojantieji Francijos 
bankų darbininkai reikalau
ja, kad valdžia kontroliuotų 
bankus. Pareiškė, kad jie 
sugrįš darban tuoj kaip val
džios kontrole bus įvesta. Jei 
valdžios kontrolės nebus, tai 
algos turi būt pakeltos.

Jau penkta savaitė, kai 
Francijos bankų darbinin
kai streikuoja. "Pirmiausia 
sustreikavo Paryžiaus ban
kų darbininkai, o po to sekė 
kitų miestų bankui darbinin
ku streikai. Išviso streiku©-I . *■i ja 25.000 darbininkui.

PAGERĖJO DARBAI
HaverhilĄ Mass. — Čeve 

rykų pramonė per pastaruo
sius mėnesius buvo sumažė
jus. Dabarįtoji pramonė at
gijo. DabaAdarbai taip ėmė 
eiti, kad pridėta skelbti lai
kraščiuose, |<ad darbininkų 
reikia. Dirbtuvės prašo ad
resų bedarbi) ir gavę rašo 
kviesdamos | į darbą. Toks 
darbininkų- lįeikalavhnas yra 
nępaprastas.į Nuo pat 1919 
m. čia ant ižekvieno darbo 
buvo du darbininku.

TURĖS ĮSIGiABENTI DAUG 
MAISTO

Austrijoj ųžderėjimai bu 
vo vidutiniški. Bet kadan
gi Austrija turi daug mies
to gyventojtai prie tokio 
užderėjimo Austrija javų tu
rės dar Įgabenti 60 nuoš.

PRADĖJĘ DIRBTI
Pittsburg, Pa. — Pitrs- 

burg Coal CĄ susitarė su 
darbininkais flel algų. Kom
panija sutiki mokėti tokias 
algas, kokias mokėjo 1917 
metais. Streikas tęsėsi per 
20 mėnesių. .Streikavo 400 
darbininkų. Streikas baigė
si tada, kai tjam tikras dar
bininkų skaif^o^ raštu kom
panijai* pran 
kytomis išlvgomis.

NUŠOVĖ LEOPARDĄ
Paryžius. — Pereitą ne- 

dėlią pabėgęs iš klėtkos leo
pardas į miesto sodną per 
tris dienas jisai tame didžiu
liame sodne slapstėsi ir bau
gino žmones. Kai žvėris iš
alk©, tai ėjo peno ieškoti. Išė
jo iš sodno ir pateko į mo
kyklos kiemą,. Mokyklos di
rektorius pašaukė policiją ir 
25 žandarmai atpyškėjo su 
šautuvais. Kulkų parvertas 
žvėris krito vietoj negyvas.

Žinia apię_ leopardo nušo
vimą Paryžiaus laikraščiuo
se užtemdė žinias,apie karą 
Moroke ir apie derybas apie, 
skolų mokėjimą Amerikai.

ATLYGINO
"Roma, Italija. — Ginčas 

tarp Italijos ir Afgano val
džių dėl nužudymo Afganis
tane, birželio mėnesi, italų 
inžinieriaus Piperno išlygin
tas gražumu. Afgano val
džia sutiko nubausti Kabulo 
policijos viršininką, kurio 
kaičia buvo tas italas užmuš
tas. ir sumokėti italams 30 
tūkstančių doleriu atlygini
mo.

ė.*■ dirbsią sa-’^

NORĖJO 50,.ATSIŠAUKĖ 
4,000

Anglijos vyriausybė pa- 
__ . _ _ skelbė, kad reikia 50 malo-

■ ailfAC cii virioic tiofo inaus blldo moteni arba
1 dlA.Uv dU. i XJ.xCll.d 11 vi U i“queens of tact." Tai atsi

šaukė 4.900 moterį]. Valdžia 
norėjo tąs moteris pasiųsti 
po visą valstybę ir švelniu it 
maloniu būdu ištirti karo 
našlių ir invalidų reikalavi
mus pensijos bei apdraudos.

NENORĖJO TAIKYTIS ! KAIP MOKĖS SKOLAS
Francija ir Ispanija buvo Į Francijos finansų minis- 

pasiuntusios bendrą taikos!teris CaillaiiN pareiškė, kad 
misiją pas. Abd-Fl-Krimą.! skolų Amerikai Francija ga- 
riffii vadą, kurs kariauja i lės mokėti po $100.000.000 
prieš francūzus ir ispanus. Į kasmet. 
Toji misija atvyko į Maldos į 
miestą, Afrikoj. Davė žinią 
Abd-Fl-Ki iniui. kad siūlo 
taiką. Abd-El-Krim turbūt 
dažinojęs apie taikos išlygas 
nei nesiuntė savo delegacijos 
pas francūziĮ-ispanų misiją. 
Toji misija, tad. ir apleido 
Melilos miestą. Taikos 
Abd-El-Krimn nėra.

su

MIRĖ AUTOMOBILIŲ 
DRAIVYDAMAS

WareJiani. Mass. — Will- 
iam O. IVatters. protestan
tiškas kunigas, važiavo auto- 
mobiliumi į Onset. Vienas 
pėsčia einąs žmogus patėmi- 
jo, kad automobilius eina ne
kontroliuojamas. Tai jis 
pribėgo ir sulaikė automobi
lių prieš pat jo puolimą nuo 
pylimo.

DU DARBININKAI UŽMUŠ
TI KASYKLOSE

Petersburg, Ind. — Vietos 
;anglies kasyklose, nukritus 
iš viršaus uoloms, buvo du 
darbininkai užmušti, trečias 
pavojingai sužeistas. Už
muštieji yra: Harry Smith 
ir Orville Fritz, abudu 35 
metų. Williamui Lays su
triuškinta nugarkaulis.

KILO DIDELIS GAISRAS į
Paša d e na, Cal. — Kilo di-j 

džiulis gaisras, gresiantis su
naikinti visą apylinkę. Visi 
žmonės šoko i talką — 
minkams. Dega krūmai ir 
miškeliai. Prieš gaisrą ko
voja 1.400 vyri] ir moterų.

STREIKAS ŠANHAJUJ 
PASIBAIGĖ

SanJiajtt*, Kinija. — Paš
to komisarui prižadėjus jų 
reikalavimus persiųsti Peki- 
no-valdžiai su savo rekomen- 
dacijomis.streikavusiėji paš
to tarnautojai kiniečiai suti-

LAUKŲ DARBAI
Šakiai. Atšilus orui, visas 

vasarojus, bulvės, daržovės, 
pradėjo įgauti kitą išvaizdą.: 
Bendrai galima-tikėtis iš vasa
rojaus gero derlians. šieną- 
piūtė baigėsi, šienaujant pir
mutinėmis liepos uiėn. dieno
mis kiek papėdė dobilus ir šie
ną . Apie liepos 8 d. prasidėjo ; 
visuotinas šienavimas, ir dau-Į 
gu na patenkinti geru oru. nesi 
gidėj o suvw.fi sveikus dobilus 
ir šieną.

VARTOTI TIK LENKffigW
KALBĄ įįpi

Vilnius, V11-25 (Elta).
r soms Vilniaus krašto lietuy^^ 

ir gudų mokykloms išsmntiO‘S|| 
:tas rastas, kuriuo įsakoma
Įsirašinėjant su valdžios įstabu 
gomis vartoti lik lenku kalife.

, , ' . .--Į*, 'i®
I asai; gudų spaudos, taip 

sumanvta vvkdvti nesenai 
leisti Vilniaus krašte “mažu-' š|! 
mu kalbu" istatvmai. ’ T-ĮS

PAKLAUSIMŲ DĖŽUTĖ
Griškabūdis (šakiu apskr.) 

Vietos klebono .'Uinanymu prie- 
hažnytyje yra Įtaisytu taip va
dinama “paklausimų dėžutė." 
Į kurią kiekvienas pilietis ga
li įdėti laiške rašytą paklausi
mą. kitus abejojimus ar nesu
sipratimus su klebonu. Klebo
nas. gavęs tokius jjaklausimus. 
stengiasi išaiškinti juos pilie
čiams po pamokslui iš sakyk
los.

Panašiai buvo sekmadieni, 
liepos 19 dieną, kada klebonas, 
pabaigęs sakyti pamokslą, aiš
kino daug paklausimų.

baitijo>

h

‘f

JOKIOS LAISVĖS NEPRI
PAŽĮSTA

Itondon. —- Pasikalbėjime 
~ų -Dailykeympom- 
deritu Romoj, Italijos dikta
torius Mussolini jam pareiš
kęs, kad tokio daikto, kaip 
laisvė, pasauly visai nėšiu 
Laisvė esanti tik vaidentu
vėj filosofų, kurie savo ne- 
praktingą filosofiją dausose 
gundą. Masė negalinti val
dyti masės - kiekybė-negalin
ti valdyti kiekybės.

PASKAITOS
Lukšiai (šakių apskr.). Sek

madieni, liepos 19 d.. “Žibu
rio" draugijos salėje* buvo pa 
skaitos. Stul. A. Vasiliauskas

GRĮŽO MOKYTOJŲ 
EKSKURSIJA

Liej.-os uiėn..22 d. grįžo Kau
nan Lietuviu Katalikų Moky- 

’ ingo.' ekskursija Į Pą- 
valstybes. Kelionėj 

i> 'la'igiau kaip dvi sa
vaite*. Kelionėj, tiek Suomi
joj. liek Kstijoj ir Latvijoj eks- 
kursininkai rado didelio pa
lankumo ir malonumo. Paro
dyto' tų valstybių žymesnės' 
istorinės ar šiaip kuo susido?' 
mėtines vietos, muziejai, viso
kios mokslo į'taigos. knygynai 
ir t. t. Vi• y. ’ *ltų svečiams' 
pokyliai ir pasilirit'smininiai; 
Ek'kursininkai par>ivežė daug 
malonių atsiminimų apie savo 
profesijos draugus Suomijj^įf S 
Estijoj ir Latvijoj.

riti, kad laimėti-ateinančius į 
Seimą rinkimus. T. Strielčins 
kas ilgoje ir turiningoje kalbo- 
mrpasakojo ekonomini Lietu
vos stovį. “Žiburio.” draugi
jos salėje buvo gana daug klau
sytojų. Kai kurie net stobėjo- 
.'i. kai išgirdo, ką yra nuveiku
si atstatytoji: Lietuva. ’

IŠVARĖ MOKSLO VYRŲ 
EKSPEDICIJĄ

Mongolijos vyriausybė iš- 
ivarė Amerikos mokslo vyrų 
Į ekspediciją, kuri buvo po 
vadovyste Roy Chapnian 

ą gaisri - lAndreivs. Mongolijos val
džia prikiša amerikonams, 
kad nesilaiko taisyklių nu
statyti] Mongolijos mokslo 
draugijos ir kad amerikonai 
.kurstę Mongolijos 
prieš raudonuosius bolševi
kus.

Mongolija yra Kinijos da
lis. kuri susiduria su Rusija. 
Tos provincijos valdžia yra 
Urgojrir vra susidariusi įsi
kišimu Rusijos bolševiku 
agentų.

SUNAIKINSIANTI 45 KARO 
LAIVUS

London. — Britui laivyno 
laivyno vyriausybe pasiuntė 
į Portsmoutlią įsakymą, už- 
drausdama dokjardams var
toti bet kuriam tikslui ardo
muosius R klases laivus. Tų 
laivų yra keturiasdešimt 
penki, ir jie visi, sako būsią 
sunaikinti.

NET ŠNEKĖTIS LIETUVIŠ
KAI DRAUDŽIA

Paleidu> iŠ Vilniaus lietuvių 
mokyklų moksleivius, jų daug 
išsiskirstė pa.' tėvu.' ir gi m iriai-

važiuojantį geležinkeliu.

PAVOJUS VANDENPUO- 
LIUI

Suv. Valstijų komercijos 
sekretorius Hoover nurodė, 
kad Niagara Falls gali papil-

donių stoty ir ėmė kamantinė
ti. Ko! polieininkas kaman
tinėjo. traukinys nuėjo ir ini- 
s'v<‘ž‘' mokiniu daiktus, kurie 
buvo likę vagonuos*, nors apie 
tai moksleiviai pareiškė polici
jai. -Fie buvo 'ulaikyti už tai. 
kad traukiny sėdėdami šneke 
joj laisvai lietuviškai.

SĮiaudos nauja.' Žemės
Ministerijos leidžiamas^. jM- ri 
kraštis — “Ūkininko Patarė- \ 
jas" — nedidelio formato. Pir- ų 
mas numeris l(i juislapių. Šio. šį 
naujo lai k raščiu (t i kslas. y kaip . | 
-pasakyta Redakeijos žody, bus j 
rūpintis žemės ūkiu ir ūkio, 
kultūros kėlimu, nes rijusį^’ ri 
kraštas, būdamas grynai ūkiu j 
kraštas, reikalingas gausin-j .5 
gesnės ir ūkio literatūros. Že-; -j 
mė> Ūk'o M ini'terijė. afri- 1 
žvelgdama į vos bepradedan- į 
eių po karo taisytis ir naujaka-l 4 
rių ūkininkų nestiprų piniginį 2 
sto v į. žad a ’' K k i n i n k o Patarė- “ •- 
ją" leisti ūkininkams veltui.- u? 
Šį laikrašti galės įsigyti nemo- j 
kainai kiekvienas ūkininkas, 
nes laikui bėgant manoma*}© "į- 
spausdinimas pakelti iki ŽOOp -į 
(KK) egz. Turint mūsų kraStg J 
tokį laikraštį, o ypač ūkinm- '--į 
kai turėtų juo susirūpinti, pa- J 
mėgti, skaitvti ir traukti iš ten ,-i 
'Veikus pamokymus.

KOVA SU ALIGAT0RIUM
Houston, Tėvas. — Būriui 

i vietos piliečiui išvažiavus i 
Big Cypress paupį piknikau- 
ti. vienas jų. Dunk Camp
bell, atsiskyręs nuo kitų nu
ėjo toliaus žvejoti ir pasi
maudyti. Pabridęs iki krū
tinės vandenin, Campbell 
pajuto, kad kaž-kas skau
džiai sukando jam koją, 
bandė pasiliuosuoti. ir 
besitąsydamas kilstelėjo 
ją aukščiau i paviršių, 
matė, kad ją laiko sukandęs 
aligatorius. Jis bandė nu
spirti jį kaire koja, bet aliga
torius griebė už jos ir beveik 
visai sutriuškino.

Išgirdę Campbell’io riks
mą kiti piknikininkai atbėgo jganizacija, kurį ves kampa- kelti muitai ant vyno, 
ir jį išgelbėjo, bet abidvi jo biją valstijoj, idant gavusi

žmones vanduo vienoj vietoj di
lina briauną ir išvaizda gali 
gabi gale pasigadyti. Hoover 
sako, kad reikia inžinieriui 
komisija paskirti dalykui iš
tirti.

Ravas briaunoj didėja 
penkiomis pėdomis per me
tus.

PONIA PREZIDENTIENĖ 
KARIŠKAM ORLAIVY

Liepos m. 21 d. Vyr. štab. 
Viršininkui (>en. Lrit. Lady- 
gai tarnybos reikalais atskri
dus Į Palangą pas -J. E Res
publikos Prezidentą, p. Prezi • 
dentiEnč pareiškė norą pa
skraidyti orlaiviu. Ilgesni lai
ką skraidė Palangos anylinkė-

Jis 
kai 
ko- 
pa-

REMIA LA FOLLETTE O 
KANDIDATŪRA

Mndisan, Wis..— Gelžke-Į Vokietijos Reichstagas 
liečiu brolijos- indorsavo, (seimas) užgyrė naujus pa 
jaunojo Robertą M. La Foll-į didintus muitus. Muitai pa- 
ette’o kandidatūrą užimti‘keiti ant įgabenamų javui, 
mirusio jo tėvo vietai Jung-|miltų, cukraus, galvijų ir 
tinįųi Valstijų senate. šviežios mėsos. Tie muitai

Brolijų atstovų laikytame{mms galion rugsėjo 1 d. Nuo 
čia mitinge tapo sudaryta or- spalio 16 d. ineis galion pa

UŽGYRĖ PAKELTUS

SVARBU VISIEMS
Lietuvos Seimo- Atstovas Ap 

lankys Lietuviu Kolonijas

KAS TAI VĖL PER KOML 
SARAI

L>-nkų vidaus reikalų minis-' 
t- ri ja paruošė projektą, ku
riuo įve<lania rytui vaivadijose 
va ž i n ėja n t i e j i v aid ininkfiiL
Kiekviena' storastijai bus pa
skirtas vienas valdininkas, faa- 
ris apvažiuos apskritį. Jis tu
rės palaikyti kontaktą tarp gy-. 
ventojn ir <t®yi<to< ir priimi- :||| 
nėsiąs iš jo prašymus-. atlįi&A|| 
nūs tardymu.' vietoj ir 
smulkesniu' klausimus viet§j^j 
i«d^'*ipj's asmens liūdjmnfl^^ 
t i Eups policįjęs rgybį,

8

ų

to lainauTojai Kiniečiai suu- ir jį isgeioe.jo, oec auiuvi jo niją vaisrijuj, iijuain guvu.-': ------------------
ko baigti streiką ir grįžti (kojos buvo sutriuškintos.Ne-(La Foltettee’ui rnominaciją “Darbininko’’ skaitymas ir 
darban. Streike dalyvavo 2,-j laimingasis nugabenta ligo- republrkonų tikietti ir, piga- rčmimat, tai darbininko susi- 

'200 paštininkų. , l ninėn. liau, išrinkąs jį senatorium.' pratimas.

Rugpjūčio 23-čią dieną, 
Grand Rapids. Mich.

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

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

-A
LENKAMS VYSKUPAI

Lenki? spaudės žinidmu^l 
riausin kandalntn » Vifea 
vyskupus numatytas 
Lomžos vyskupą* kun. Jamį

Sekretorius kovskis.

suvw.fi


M

s

o*

Politine Koše

A?
ŠIUO 
ria^i tuomi,. kąd joskajbp y?

daro iš 430 pL ir tekamuoja 
2 doL ‘ >
. Pravartu .kiekvienam a- 
merikiečiui ją įsigyti ir pasi
skaityti.

Užsisakyti galima pas: 
Frank Valkauskas, 51, Cat- 
heart Road, Redcliffe Gard
elis, Lorulon, S. W. 10, Eng
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Burbos politinis ir ekonominis gyvenimas tiek susipainiojo, kad 
fy ĮperhuiRi diplomatai ir galvočiai neberanda kelių tas pinkles atpai- 

Tartangi ekonomija ankštai rišasi su politika, tai ir Euro- 
'jąa politika labai panaši jos ekonominei padėčiai. Mums labai svar- 
ĮĮį paiOlrti “mandriąją” Europos politiką ir ja susidomėti, nes nuo 

■(.- Jąp-ptriklauso ir mūsų respublikos likimas.
Vilniaus klausymą berisant, svarbu tėmiti visus politinius apsi- 

TėiitkiTmis, dėka kuriems galėtume to klausymo issprentfcną pagrei
tinti

” Europos politika šiandien centralizuojami apie didžiąsias Euro- 
valstijas. Karą laimėjusios tautos dar nespėjo atsistatyti ii po 

griuvėsių, kai vėl pradėta kalbėti apie naujo karo galimybes.
^Midieu karo bijosi vsios tautos, nes kartą jo “malonumi; ’ para- 

> antru kartu Į jį veltis nebenorėtų.
;|| Kąd nuo karo šmėklos geriau apsisaugojus, sumanyta išdirbti 
’ Sš' tąm tikrą .apsidraudimo nuo karo pavojaus sutartį—saugumo paktą.

samumo paktą pagimdė Genevoj, daugiausia tuomi susirūpinusi, 
"segių valdžia, kurios pastangomis tasai paktas pasiekė Tąutų Są- 

■ įtUgį ti ten įvyko jo “krikštynos,” jis tapo užgirtas, tik, žinoma, 
Ar nepasirašytas.

Pakte mintys labai gražios. Svarbiausia jo užduotis saugoti tau
tai Bito karo pavojaus ir keliančią karo smurtą tautą priskirti prie 
ĮgiĮįinnTintĮĮ skaičia-ns ir su ja kovoti panaudojant net ir karinę pa-

r Bodas, .jau ti metai praslinko, kai apie tą paktą kalbama, raae- 
xąa, e dar galutinų išvadų neprieinama. Giliau tą klausymą apsvars- 
rata, kyla abejonė ar toks saugumo paktas įstengs apsaugoti pasaulį 
n** karo pavojaus. Kas gali garantuoti, kad ir tą paktą pasirasiu- 
sfes valstybės nedarys slaptų karo sutarčių, ar sąjungų kokio nors 
B^aimyno puolimui? Į tą klausymą buvo sunku atsakyti, todėl tdk- 

saugumo paktas, po kuriuo norėta padėti visų Europos valstybių 
parašai, atpuolė.

Aiandien jaa kalbama apie tam tikros valstybių grupės saugu- 
ž^k-.p^ą* i M turėtų įeiti Prancūzija, Anglija, Italija, Vb- 

ti Belgija. Anglų politikų nuomone čia suminėtos valstijos 
didesniam karo pavojuje, nei kitos valstijos. Bet ti šio saugn- 

grupė dar nepriėjo galutino sutarimo, šiandien tuo rei- 
lai* eina karštos derybos ir diplomatinė kova. Svarbu juk, kad tą 
jMJrtą' paatiasytų visos čion suminėtos valstijos, o tą tik galim pasiek- 

||l' iTaptarus visas sutarties smulkmenas.
^o|įetija sutinkanti stoti į tą grupę tik vakaru sienų apsaugą 

g^rsuKtuejant, gi rytuose pasiliekant laisvas rankas. -
5"' Anglai norėdami vokiečiams prisigerinti nuolat darosi nuolaides- 

Vokiečiams, bet prancūzai vis dar pasilieka užsispyrėliais.
Lenkai nugirdę apie vokiečių nusistatymą dėl rytų sienų, ėmė 

rėkti ti reikalauti, kad ir ją ton kompanijon priimtų. It. 
H^fna, prancūzai lenkų užgaidas palaiko. Čekoslovakija taip-pat 

ir prie saugumo pakto prisidėti panoro. Tai-gi da- 
Mr nfridarė naujos apystores, kurios trukdo g-alutiną klausymo li-
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?? Kitos, ■ didesnės, bei mažesnės, valstybės taip-pat tuomi labai 
SUfripino ir ėmė kelti kitokių sąjungų kūrymo reikalingumą.

Neseniai prancūzai apleido kucbrą, dabar laukiama Pareinio sri- 
^^hsosąvime. Tuomet Vokietija dar daugiau sustpirčs ir taps 

^MRpjiageanė. Anglija ir Prancūzija tą nujaučia, todėl vėl klibina 
'StiEtetiją dėl to paties pakto. Pastaroji pasisakė, kad sutinkanti riš- 
ti tolduos klausymus, kurie saugotų ne tik Europos taiką, bet ir riš- 

kylančius nesusipratimus. Vokietija nusistačiusi priimti saugu- 
Bib pftktą, bet pirmiausia norėtų nekuriu taikos sutarties punktų re- 

Urba kitaip sakant, pakeitime. Be to vokiečiai nesutinka pri- 
ittti tokio pakto, kad būtų vartojama karo jėga prieš valstybę, kuri

HĮ įftįbariiaiytų tokių sutarčių.
Įliu T”- Vizas saugumo pakto politikos ratas sukasi apie Vokietiją, kuri 

it ifyattį Sąjungon žada Įeiti tik tuomet, kai ir ten bus padaryti keli

Vokietija «ūvo užsispyrimus vis atkakliau gina, nes mato, kad 
TrtnėūzijOe santykiai su kolonijomis labai Įtempti, o Anglijos politi- 

Sovietais pakripusi. Kaip bus prieta prie susitarimo nelengva 
bet gulima pranašauti, jog labai galimai daiktas, kid Lenki- 

jtt;*tena* laukia aštrių vokiečiu žirkliu.
-'.JME&žmščmi tautoms toksai saugumo paktas, apie kuri koncemtruo- 

jaflt Įtik' didelės, savo grobimais pasižymėjusios, valstijos nieko gero

Sąjunga daug blogo padarė, bet ir toksai saugumo paktas

J. D.

Bįaivininkų Seimas
periodas dar nesibaigė. “Garsas” praneša, kad rugsėjo 
Dfcy), Athol, Mass., 105 Maiu St. Įvyks Pilnųjų Blaiviam-

». Nors gyvename ‘ ‘ sausoje ’ ’ Amerikoje, bet blaivybės or- 
laiMi esame reikalingi. Šiandien mūsų išeivija mirksta 

■”‘tjrvoaoo. Jeigu prieš besiplatinančią girtuoklybę neke
ltai mūsų lieirija, mūsų gražus jaunimas, taps degeneratais.

giHaa iftautijbną ir žudo tttaų taftą, lodei su girtuokly.
* bedame prieš ižtautejimą ir ui darbiątakijo<<erovę. 

Blaivybės Seimas svarbu įvyki* mūsą sutrtnyjusism gpn.
Į todel mes jį pasitiksime su džiaugimn.

'* .& Y“.

susdaųkę -didęHų ir svarbių 
politiniųsusirėmimu.-

Po Lenkijos užsienių rei
kalų ministerio Skršinskio 
politikių kalbų pasipylė-tau- 
linių mažumų protestai 
Spauda talpino įvairias, re
zoliucijas, o visuomenė la
bai neprielankiai -pasitiko 
Skršinskio pasakojimus. Bet 
ir Skršinskiui išvaižayus tas 
ūpas neatslūgo. Dabar vo
kiečiai ėmė vanoti lenkų .kai
lį iš viešos tribūnos. Lenkų 
dienraštis “Kuryer Codzien- 
ny” sielvartauja, kad dabar 
Williamstowne kai nelaimei 
nėra kam ginti Lenkijos.

Lenkijos politinė padėtis 
Amerikoje nepagerėjo ir po 

’ Skršinakio misijos.

NAUJA KNYGA z
. Nesenai pasirodė iš spau
dos nauja Kazio Gineičio 
knyga “Amerika ir Ameri
kos lietuviai.” Pačios kny
gos vardas pasako kam ji 
skiriama.

Kad davus pilną tos kny
gos įvertinimo peržvalgą, 
įeikūtij daug laiko tam pa
švęsti. bet čia pasitenkinsi
me bendrais bruožais.

Kalbamasis leidinys, daro 
malonaus įspūdžio, nesgfana 
vykusiai sutvarkytas. Kny
gos turinys paįvairintas 15?

PRIEŠTARAUJA
“Sandara” apsiputodama 

keikia Lietuvą primesdama 
jai carizmo, despotizmo, bar
barizmo ir kitus epitetus, o 
jos pirmininkas Dr. Drauge
lis, parvažiavęs iš Lietuvos, 
uos pačios “Sandaros” skil
tyse sako:

“Dr. Draugelis parsivežė 
geni Įspūdžių iš Lietuvos, 
kur jį labai gražiai priėmė 
Valstiečiai liaudininkai fr 
kiti. Lietuvoje esą jau jau
kiau, negu buvo caro lai
kais.”

Vadinasi, nusįšpicavę .san- 
jlarokai nesusitarė su savo 
pirmininku vienodai meluo
ti.

DEMORALIZATORIAI
Sandariečių-' šulas, buv. 

“Varpo” leidėjas N. Kruko- 
nis. “Varpo” skiltyse rašo: 

paveikslais ir gana gražiais į Aš patarčiau Sandaros
pasiskaitymeliais. į Centro Valdybai prisakyti

Šiuo leidiniu autoriaus no-1 visoms kuopoms ir visiems 
rūta atpasakoti Amerikos' nariams, kad jie negaišintų
liet aviu istoriją ir reikia pri-

| Ii d I Jduhxf l\«d.Ll J IV lxv^clioixl.tll ■ DU-OLI

t bereikalingai laikd tuščioms sai išnykti.

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES I
DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS į

SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE
Dzūkas Miičteikėtis J. M. iLaisvai iwerte

(Tęsinys)
— Tai bravoras—sakau.
— O kas>
— Tai žmonių nelaimių, vargų bravoras.
— Kaip,'tai.'
— Ot taip. Žmonės dirba, kaip vabalai po 

žemę knisasi ir vistiek. kaip buvo pavargę taip ir 
yra. Todėl, kad degtinė viską pražudo., Nuo 
girtuokliavimo visos nelaimės, visoks vargingu
mas. Ar tu geri degtinę Antanai .'

— Geriu. O kas ?
— O aš negeriu. Ir žinai delko aš negeriu ?
— Delko'
— Dėlto, kad aš neapkenčiu jos. kad visur 

sutinku, tuos nelaimingus girtuoklių vaikus— 
alkanus, basus ir nešvariai aprengtus: dėl to, 
kad ne vieną našlaiti mačiau vargstant prie sve
timi], todėl kati tėte, arba mama viską pragėrė 
ir patys pirma laiko nuėjo į aną pasauli. Todėl 
aš jos neapkenčiu ir nė į rankas neimu.—mano 
kūnas jos neprima.

— Aleksandrai.—sakau.—kad tu negeri tai 
ir-aš nuo šios dienos negersiu.

— Negersi ? pamesi ?
— Ne, negersiu.
— Tu tikras mano draugas! Pasižiūrėk, ko

kia graži mėlyna gėlelė, su geltona taurele ir gels
vomis dulkėmis! Kokia ji graži, sveika, švari 
—todėl, kad iš motinos žemės čiulpia švarų, 
sveiką maistą, geria tyrą raselę! Taip ir tar
pe žmonių: gražūs ir skaistūs prieš Dievo aki
vaizdą tie. kurie turi dovaną—išminties, gryną 
sąžinę ir užlaiką skaisčią siela. Negersi degti
nės daugiau Antanhi ?—kiauše jis manęs dar kar
tą, pakėlęs galvą, pažiūrėjo į mane meiliai ir su
spaudė man ranką.

— Ne, negersiu: sakiau tau—ir negersiu; 
mano žodžiai tvirti. * 1

— O delko ? Pirmutinė tau nepatiko.'
— Man visur patinka, bet neduoda ąvven- 

iti ten kur patinka, varinėja i< vietos į vietą. 
Alat. parapijos priklauso nuo dvarponiu: o aš

'. Kai pas bu-, 
tai Dieve din»k

riu aš didelių turtui: aš noriu gyventi tikuti dėl 
žmonių. kad duoti jiems gerą pa vyzdį, kad nu
rodyti kas yra gera ir bloga: tas sklepelis že
mės. mano t ri ūkiamas. išmaitino mane. Nuėjau 
pas dvarponį, kad susipažinti ir su juo. Jis 
mane priėmė kai]) tikrą broli ir liepė man viso
kiais reikalais kreiptis prie jo. Tuojaus Įsake 
girininkui duoti medžiu malkoms ir namų pa
taisymui. o gi žiūrau dvaro darbininkai mano 
žemę vieni aria kiti akėja.
ju DieAUii.su ašaromis, kad jis mane atsiuntė į to
kius gerus žmones.'' Po kiek laiko dvarponis 
atvažiavo manęs atlankyti, pasėdėjo, pasikal
bėjo ir sužinojęs ko man trūksta prisižadėjo vis
kuo aprūpinti. atsisveikindamas suspaudė man 
ranką ir Tarė: “ranka ranką prausia.” Pasku
tiniu jo-žodžių aš gerai nesupratau ir nesučiupau, 
jų tikros reikšmės. Kitą dieną ateina pas mane 
staljus. Apžiūrėjo mano namus ir pradėjo dirb- 
ti; pertaisė kambarius kuogeriausiai, viską pa
dirbo ko tiktai reikėjo!

Mano gyvuliai kuriuos turėjau ganėsi dva
ro Jaukuose. Ko man trūko? Ne gyvenimas, 
bet tikras rojus! Nesusjiėjau gerai apsižiūrėti, 
— o gi jau žiūrau nelaimė! Kad mano parapi
jiečiai nei vienas nemoka persi žegnoti, nei Tėve 
mūsų, o apie Dievo įsakymus ir girdėti negir

iu manai, dėjo. Ateina'sekmadienis, bažnyčioj beveik nei

-A

— Na, tave vilios—tarė jis. , ,
— Ne, aš neklausysiu.
— O jeigu tave veržte verstų!
— Na, rankų vis jau nesuriš ir į burną prie-

Antanas. Kas buvo toliau Atsiskyrėm 
mudu kas sau. kaip paprastai žmonės atsiskiria. 
—vięnas vienam krašte apsigyvena kitas kitam: 
bet mudu draugautis nustojo va. Mudviejų šir
dys buvo kartu: ir nebuvo tos dienos, kad aš jo 
neprisiminčiau. Paskui jis jau gavo parapiją. 
Jis buvo nelaimingas žmogus, todėl kad mylėjo 
teisybę ir jokia jėga jo negalėjo nuo teisingumo 
atitraukti. Jis mirė jaunatvėje. Jo sveikatą; 
suėdė nedori žmonės: mirė neturte. Taip. už 
gerus jo darbus užmokės jam vienas Dievas. 
IVieš mirtį jis parašė man laišką, kurį aš ir da
bar laikausi kaipo atmintį. Kaip pabaigsima šią 
kalbą, duosiu tau perskaityti.

Mikas. Ar seniai jis mirė ?
Antanas. 1836 m. Po to kaip jis išvažiavo 

į skiriamą parapiją, tai mudu nesimatėva gal 6 
metus: bet tuo laiku jo tėviškėj buvo vestuvės, 
sesuo tekėjo, tai ir jis buvo parvažiavęs. Tuo
met‘buvo ankstyvas ruduo, liet—nešaltas. Lai-i 
ke vestuvių jis atėjo pas mane ir mudu išėjova 
pasivaikščioti: paėję kalneliu susėdova.
< — Vos. vos tave Aleksandrai pažinau—ta
riau jam. Gal sergi, ar sirgai kada*neseniai?
• , — Sirgau sako broli ir dabar ne visai svei
kas. Šiandien toks pasaulis, toki žmonės, kad 
iik tas gali gyventi kas šaltą širdį turi, o man 
Dievas davė jautrią širdį, tai sunku... Vargin
gai gyvenu, labai vargingai...

— Vargingai? O aš maniau, kad Tamsta 
gerai sau gyveni, kaip pas Dievą už pečiaus. Ten 
pas jus už Vilniaus, taip linksma, žemė derlin
ga, kaip-gi atsitiko, kad tu vargsti? /

— Paklausyk—papasakosiu. l._

■S.?..

dyteib atžvilgiais.
Pirmu atžvilgiu, turint gal

voj visos visuomenės, tautoš ir 
valstybės gerovę. Čia matome, 
kad .niekas- tiek rūpesčio, nere
tai ir nusiminimo visuomenei 
neįvaro, kaip įvairūs darbinin
kų sujudimai, “bruzdėjimai,” 
revoliucijos. Jų bijo pilietis ir 
vyriausybė lygiai kaip karo: 
nes jie ne tik viena akimirka 
gali sustabdyti krašto ekono
minio gyvenimo bėgį, bet ir vi
sos valstybės pamatus pajudin
ti Be žmonių aukų, be krau
jo," tokiais atsitikimais retai 
kada ąpseinama.

Svarbesnė yra kita klausimo 
pusė, būtent: kokią naudą turi 
patsai darbininkas iš bruzdėji
mų, streikų ir revoliucijų kėli
nio ? Ar jis negali be jų apsei- 
ti? Tai viena. O antra kaip 
į šiuos dalykus turi žiūrėti dar-

ir demoralizuojančioms savo 
partiją kalboms ir stotų prie 
alrbo, užmiršdami, kad kitos 
partijos egzistuoja, o pasek
mės bus geros.”

N ors kartą sandariečiai 
prisipažino, kad jų kalbos 
“tuščios ir demoralizuojan
čios. ? ’ Čia j au paaiškė j a ko
kį judošišką darbą prieš 
Lietuvą sandariečiai dirba 
kartu su socialistais susidėję. 
Krukonio pasiūlymas sanda- 
riečiams stoti prie darbo la
bai sveikas, nes iki šiol san
dariečiai tik blevyzgomis te- 
užsiimdavo. Laikas-gi pa
galiau susitvarkyti, arba vi-

JoŽitt^j^Mndytojas, fabrikan- 
taį ^i^kas, trumpai sakant, 
bi^pįiCriUs. Nes juk, pirmiau
sia, nei visuomenė, nei valsty
be, o jis su darbininkais turi 
reikalo. Valstybė ir visuome
nė viską vėliau pamato ir pa
junta.

Ką mano darbininkas apie 
biznierių? Pirmiausia ir be
veik visuomet darbininkas yra 
įsitikinęs, kad biznierius nie
ko nedirbdamas labai gerai gy
vena. Darbininkai, paprastai, 
nevertina arba labai mažai ver
tina proto darbą. Kad tas y- 
ra klaidinga, galima matyti ir 
iš labai paprastų pavyzdžių. 
Leiskim, reikėtų pastatyti di
delį tiltą per Nemuną. Yra 
daugybė darbininkų, daug me
džiagos; geležies, medžio. Ar 
pastatyti] jie tiltą? Žinoma, 
ne. Tik tuomet, kai ateina in- 

ižinierius, parodo, pasako — 
išauga milžiniškas tiltas. Taip 
pat fabrike, žemės ūky ir ki
tur. Vien rankų darbo, fizines 
jėgos, niekur neužtenka. Vi
sur reikalingas galvojimas, iš
radimas, organizacijos gabu
mai. ■' —

Iš kitos puses, inžinierius, 
biznierius, fabrikantas be dar
bininkų negalėtų nieko pada
ryti.

Žodžiu, abiejii darbas viens 
kitą jiapil.do, viens be kito nė
ra galima. Užtat tiek rankų 
darbininkas, tiek proto (biznie
rius) yra abu reikalingi ir nau- 
lingi.

Ko nori darbininkas? Ka
dangi paprastai darbininkas 
neturi galimumo naudotis sa-jninkas 
vo darbo vaisiais (tas pats pa-iprieš į 
vvzdvs

Dabar pažiūrėkime:
Ko nori biznierius? Jis gal

voja taip. Viską, ką aš dirbu, 
ar tai fabrike, dirbtuvėj, ar 
žemės ūky, turi padaryti kuo 
geriausiai ir kuo pigiausiai. 
Tik tuo būdu aš turėsiu kuo 
daugiausia pelno. Bet man rei
kalinga prie mano biznio dar 
pirkti j vairios medžiagos: me
džio, geležies, anglių ir kitko. 
Maų reikia pirkti, samdyti 
rankų darbą. 0 darbininkai, 
— jų algos sudaro, dažnai di
džiausią dalį mano biznio išlai
dų,“ ir nuo darbininkų gerumo • 
pareina mano pagamintų daik
tų (stalų, ratų) gerumas ir pa- 
sisekimas, tai aš turiu labai 
žiūrėti, kad kuo mažiausia 
darbininkui algos mokėti ir 
kuo daugiausia darbo iš jo su
silaukti.

Be to, biznierius visumet 
piktinasi, kodėl valdžia kiša- 

į si į jo santykius su darbinin- 
įkais, ar tai leisdama darbinin- 
|kaiu> palankius įstatymus, ar 
i tiesiai nustatydama darbo lai- 
Įką ir t. t. Jis sako: aš ir dar
niau dirba, aš jam moku pini- 
ir galime laisvai susitarti Jis 
bininkas esame laisvi piliečiai 
gus. Kode! aš turiu žiūrėti 
valdžios parėdymui ar Įstaty
mų ir neleisti darbininkui, pa
vyzdžiui. 10 vai. dirbti, pi pats 

i darbininkas už gerus pinigus 
mielai sutinka tiek valandų

Kodėl valstybė kišasi į dar
bininkų ir darbdavių kovą? 
Valstybė sako taip: norsdarbi- 

r darbdavys yra lygūs 
atynius ir formaliai, 

tilto statymas), o už darbininkų kova su čarbda-

J vaite, nepils. Ir ne apgavau savo draugą: iš tos .kad nėr laimingesnio žmogaus, kaip ’kunięas.. . 
įdienos nei į burną neėmiau, o kaip pradėjau ū- I Aš pats taip maniau, kol nežinojau gyvenimo, 
Ikininkauti. tai ją visai iš namų išvariau. Aš Į nei žmonių, bet dabar tai jau viską žinau. Tu 
'taipogi skaitau degtinę priešu ir neapkenčiu, Ižinai aš jau ne toj parapijoj.
kaip neapkentė jos mano buvusia draugas kun. i
Aleksandras.

Mikas. Kas buvo toliau ? Papasakok sc 
neli.

Tai už k a gi t

‘ Viešpatie.—dėkuo-

,-e

į

DieAUii.su


vogus dąro y J rtug su:

A

"y įdėtus bįzzuyi ękų- 
k gus___________ .tiek ir tiek
Mano darbas------„tiek ir tiek

i

||£|įšvo's£ 
bįjupkas šioj kųyoj y 
jiipusė ir? iš tikrųjų nuo darb
davio parėkiąs.

Darbininkas, gyvendamas 
diena iš dienos vien iš savo 
rankų uždarinė ' nėra laisvas 
pasirinkti tokį darbą ir tokias 
■sąlygas, kokių norėtų. Jis tu
ri sutikti su tuo, ką jam siūlo 
darbdavys, nes kitaip, neturė
damas darbo užtrauks bado 
šmėklą sau ir savo seimai.

Todėl valstybė, manydama^ 
kad jos užduotis yra globoti vi
sus savo piliečius ir rūpintis'jų 
gerove, randa reikalą užsistoti 
už darbininkus, leidžiant jiems 
palankius įstatymus ir stropiai 
prižiūrint, kad darbdaviai juos 
pildytų.

Darbininku prof. sąjungos. 
Bet seniau darbininkai buvo 
bejėgiai prieg darbdavius. Da
bar kultūringose valstybėse 
jie turi savo organizacijas, va
dinamas profesinėmis sąjungo- 

• mis, kurios sudaro ne tik, ne 
mažesnę, bet kartais, net di- į 
desnę jėgą, už darbdavio arba t 
visų darbdavių kartu paėmus. ( 
Šitos organizacijos, kurias ve- į 
da gerai apmokami, bet už tai 1 
prityrę ir gabūs savo darbo ži- j 
novai bei politikai, kurios ne- Į 
retai turi savo kasoj milžiniš- . 
kas suma;
savo rankose. Jei darbdavys ; ta. Tat reikalinga panagrinė- 
nenori nusileisti, darbininkai Ji paėmus konkretų pavyzdi, 
skelbia streiką. O streikuiti 
jie gali, nes turi kasoj pinigų, 
iš kurių moka nedirbantiems 
darbininkams.

pesy kaip visuotini streikai it 
£it. Net Rusijoj, kur darbi
ninkai prie politinio vairo sto
vi, kur “išnaudotojas” (su
prask, biznierius) buvo taip 
triukšmingai išvytas-ir panie
kintas (dabar jau vėl atgal biz
nieriai į ten mielai kviečiami) 
darbininkai kentė ir daug blo
giau gyveno ir gyvena, kaip di
džiausiose biznierių valstybėse: 
Amerikoj, Anglijoj.

Tat vargu ar būtų galima pa
sakyti, kad darbininkų blogp 
gyvenimo priežastis yra vien, 
ar bent svarbiausia, biznieriai. 
Čia matyt kas tai galingesnio, 
kas nei darbininkų organizaci
jų, nei darbininkų valdžios ne
klauso.

“Kas jis? tas nuo kurio dar. 
liniukų algos ir darbas parei
na ?

Atsakymas vienas: kaina tos 
prekės, kuri tame fabrike ga
minama, kurią darbininkas' 
dirba.

Nors šis atsakymas teisingas, 
liet perdaug bendras ir beveik 
nieko nepasako. Juk. žinome, 
kad esti kainos kuobrangiau- 
sios, pilietis nieko nusipirkti 
negali, biznierių kišenių pripil-

laiko darbdavius , do. o darbininkas vis tik skurs- 
Jei darbdavys į ta.

j Leiskim. Jonas Ropė atva- 
ižiavo iš Amerikos Į Lietuvą ir 
įsteigia biznįs būtent įteigia 
batų fabriką, priperka odos.x

• Kur priežastis? Tie'sa, kad i prisamdo darbininkų, užmoka 
ne visur valstybė lygiai dar- Į jiems genas amerikoniškas ai-, 
Liniukams užjaučia, ne vistir ’gas ir pridirba batų. Lieka 
darbininkui palaukit] įstatymų tik parduoti. Bet už kiek par^ 
(socialių) užtenkamai yra. o'duoti pora batų?
taip pat ne visur darbininkai. Kaip nustatyti kainą? Jo- 
organizuoti ir pinigų turi, bet Vas Ropė ima pieštuką ir pra
ris tik net ten, kur tas yra.1 deda skaičiuoti

g

.tiek ir tiek,

Pasiūtų batą yra tiek ir tiek. 
Dabar jis padalina gautąją 
skaitlinę iš batų porų skaičiaus 
ir gauna, leiskim, 90 litu. Da 
bar viskas tvarkoj, Ropė neša 
batus parduoti.' Bet koks 'esti 
Rūpės nusiminimas, kad jis iš 
visų pusių išgirsta.

— Tamsta, tokius batus vi
soj Lietuvoj tik po 70 litų par
davinėja.

— Bet, juk aš nesu joks suk
čius - 
mokėjau darbininkams bran
giai, oda taip pat brangiai kai
navo,' tat ir išėjo pora 90 litų. 
Žinoma, tokių pasiaiškinimų 
niekas neklauso, batų niekas 
neperka. Suprato Ropė da
bar, kad kainą išskaičiavo 
klaidingai. Dabar ima paišiu
ką ir

Skaičiuoja bizniškai jis rašo; 
tokie batai, kaip mano fabrike 
pagaminti, Lietuvoje parduo
dami po 70 litų.

Tat ką daryti ? Ddos pigiau 
negausi pirkti, prietaisai, ma
šinos taip pat brangiai kainuo
ja. Žodžiu viskas, be savo pel
no ir darbininkams algų jam 
atsęina 60 lt. Reiškia lieka 
dar 10 litų, kuriuos jis su dar
bininkais turi dalintis.

Žinoma, Ropė stengiasi da
bar kuodaugiausia sau pelno 
užsirašyti, o kuomažiausia dar
bininkams duoti. Bet visoms 
varžytinėms riba — 10 ■ litų. 
Leiskim, kad darbininkai ima 
ir sustreikuoja ir pareikalauja, rija -pelnė duotų.

Viso~_.
’ M pbiteųs-

Ką daro Ropė! Žinoma, jis
• mėgiųą ilgiau odą pirkti, įtai-

_____ __________ _____—____syti geresnes mašinas, mėgina 
paspausti darbininkus, kad jie 
geriau dirbtų, kad tuo būdu ge7 
riau publikai įtikti. Bet jei 
niekas nepasiseka, o darbinin
kai visą 10 It. nuo jo atima, tat 
viena kas lieka, — tai parduoti 
visas mašinas ir fabriką, ir vėl 
atgal į Ameriką dumti.

Iš šito paprasto, gal ir nai
vaus pavyzdžio matyti, kadjun. ao ou.a- yaus pavyzdžio matyti, Kacii

— teisinasi Ropė — aš su-1 tiek biznieriaus pelnui tiek j- 
darbininkų reikalavimams yra 
ribos, kurias peržengus Ropės 
likimas laukia.

Darbininkai kovoti turi, ir 
iki tam tikro laipsnio laimėti 
gali. Biznierius verčiamas, ga
li nuo pelno dalies darbininkų 
naudai atsisakyti, jis g<ali ge
rinti įmonę, darytį geresnius 
biznius. Bet jeigu visi šitie 
keliai išmėginti ir priėjo ribų, 
ir darbininkai reikalauja vis. 
dar algas didinti ir darbo laiką 
trumpinti, tai lieka tik du ke
liu: arba, uždaryti biznį, dar
bininkus visai be darbo palikti 
ir, žinoma, pačiam didžiausius 
nuostolius turėti, arba mokant 
didesnes algas ir darbo laiką 
trumpinant kel^i

darbo našumą.
Kaip tą padaryt — kitą kar- 

,tą teks kalbėti.
Dabar pabrėžtina tik tiek, 

kad darbininkas ir biznierius 
abu juodu lygiai suinteresuoti, 
kad įmonės biznis kuodaugiau-

Tik tuomet,

. Bet pix^ąianshv turi būt pel
nas^-nes °iš pliko ųėrko peš-- 
ti.” Todėl darbininką organi
zacijos, pirma, negu skelbti 
streiką ir mokėti pinigus nieko 
nedirbantiems darbininkams, 
privalo vien bizniškais sumeti
mais skaičiuoti, aY galima dar 
ko iš darbdavio išspausti, ar 
ne. Jei galima, tai gerai, o jei 
ne, tai nėra ko leisti savo pa
čių sunkiai uždirbtus pinigus, 
kad paskui jau su tuščia kišene 
vėl grįžti' senomis sąlygomis 
dirbti. Tik šio klausimo iš- 

Įsprendimas yra sunkus. Jjs 
1 reikalauja būti biznierium.
technikos specialistu ir vidaus 
bei užsienio rinkos žinovu. Iš 
čia suprantama, kode! rimtos 
darbininkų organizacijos -laiko 
gerai apmokamus specialistus 
sekretorius, kurie ne tiek gra
sinimu streikų, kiek savo pa
grįstais ekonominiais bei tek- 
nikiniais įrodymais tūlą fabri
kantą prie dorybės stalo į ožio 
ragą Įvaro.

Iš sakyto matyti, kad be po
litiniai — partinių samprotavi
mų, darbo klausimo rišime, 
daug, gal būt, daugiausia sve- 

, ria grynai ekonominės sulygęs, 
. kurių nepažinimas arba- nemo- 
, kėjimas įvertinti, gali, daug 

karčių apsivylimų tiek rankų 
darbininkui tiek biznieriui su
teikti. —“T.”

rai naudoja plirhifeną 'irMfetfflHKį 
kalbą. • feĮĮĮISi

Pirmiausiai buvo J j. M 
vairių komisijų raportai, kaip 
iš šeimyrųąko išyą|ĮAvimn, Ji 
<Uv$t> vienas komisijos 
išvažUvipiu visi nariai 
patenkinti Už tokį 
žiavimo surengimą buvo įšreįjd&fc‘W 
rengimo komisijai didžiausią 
dėka, net su atsistojimu, o ypač jsž 
vytei V. Simonaitei (dabar 
kp. Įžymiausiai veikėjai) ir vyžei 

. A. Zitkintei, kuriodvi-r prisidėjo

j 
-Rugpj. 10 3.- L. Vytinį 25 kp.

laikė mėnesinį susirinkinią, kur 
buvo išduota ir pusmetinė kuopos 
atsakįta.

Kuopos pirm. P. Bertnikas susi
rinkimą atidarė malda ir jį tvar
kingai vedė.

Pirmutinė nut. rašt. nepribuvo.
Jau kelintas susirinkimas kaip ji.
neatsilanko. Girdėti, kad p-lė A. 
Baltrušaitč sirguliuoja, gal užtai 
ir negali atsilankyti Į susirinki
mus. Ja? vietą užėmė ąptra rą£t.
— p-lė P. Urbšaitė, kuri-gana ge> paruošdainds Įvairią “keiksą’’ ir ! i

gg JONAS MIŠEIKIS paleškau savo 
buvusių gerų drau<tj. Leono.VASAUS-i 
KO ir Jono DE3IKAUS. Abu var- 
gonlnkais lietuvių §v. Kazimiero parap. 
New Haven, Con. ' . Meldžiu ktsiilepti 
šiuo antrašu : . JONAS MIŠEIKIS, 283 
St Jelin 8t, New Haven, Ct. (TR.-20)

vieno žmogaus jiė^a>„..k.ąrciamos pilnos. JŠtišą į išmokusi tai jie nėi^>nU, riėi kunigij-neklattšis 
dienų geria, šoka,’ įarasi, ūnušasi. ’ anūko kis’ir dirbti neajorėš^ "’^pi^aš lįalbėjoĮį 

—žydas su ilga barzda vaikščioja kaip ponas j '.-p 
si puošęs: visur kambariuos^, auksas, sidabrą.. į g* 
sėda pietų valgyti sriuba, mėsa, į 
mynai, žmones srebia prastus barščius su cibu
liais. Žydo klėtis pilna pridėta viso gero, viso
kių daiktų kuriuos žmonės paliko už degtinę už
statę. Ir kiekvienas taip protauja, kad taip tu
ri būti, kitaip negalima.

Po pamaldų paskelbiau, kad bus susirinki
mas. “Kam jums dar bereikalingai skelbti"— 
sako zakristijonas. “Čia žmones prie to nepra
tę. Juk čia kiekvieną sekmadieni karčiame j gro

miliuką. -Jjr galų gtile’aiuspikiidSiiip, IkaMsfeii 
. goninkas kunigui viską pasakyti! ir kad papra- 

įvairūs satdu-įšytų kunigą sekantį sekmadienįf į dvarą pąvfe- 

šūti.
Parėjęs vargonininkas namo ir viską man 

papasakojo. “Na, tai kaip ?—klausia,—ar eisi 
į dvarą paviešėti

— Ne,—atsakiau—negaliu eiti.
— Eisi i bažnyčią mokyti žmones ?
— Taip eisiu i bažnyčią.
Bet ar žinai kuo tas viskas gali baigtis ?
Žinau: gali baigtis pono malonių nustojimu.

ZmyKA pasakysi gero^^-paklžitikidii.
L| — Js id,. aš^sii V A iųUn

DVIGUBAS

PIKNIKAS;
ĮVTKS SUBATQJ IR NEDĖLIOJ '

Rugpj-Aug. 29 ir 30 dd. 191$
Rengia Lietuvių Darbininkų Sąjungos N. A. Apskritys

D. L. K. Vytauto Parke. Lowell, Mass. ;
.Sabaloj bus jaunimo linksmybių, šokių, žaislų.dieną.'.;
Nedėlia — bendra visiems, su puikiausiu progrąių-ų.. į

Vieta knopuikiausia, priruošimąs kuogeriausia*. . Iš visai* su
važiuokite būrių, būriais. Svečiams nakvynė DYKĄ!-

Programą išpildys: M. KAŠĖTAITĖ, operos dainininkė; ?M. 
GRYBAITĘ, garsi Bostono dainininkė;. J. N'AJMNKAITĖ,*gar
si-Loveli’įo dainininkė; J. KRIVIUTĖ, iš Lavrenee’o žymi so
listė; M.. ARLAUSKAITĖ, .garsi Haverliill’io drinininkė;
KAZLAUSKAS iš HaverfailUjo; ŠV. JUOZAPO CHORAS;Js 
LoweR’ių; ŠV. KAZIMIERO CHORAS, iš Nashuos; NEMUM0 
CHORAS, įš. HsverlniDio kartu sn Lomeli Jo efeom..

' . • - '' ■ ' • V; -.

Kelrodis: Lovellyje imti Lakeview Park karą. Išlipti, ąpi
nėr, Eiti Į kaięę, ;į kalną, kur yra parkas. ... , . 'J '.9
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ja muzika, ir ten visi seni ir jauni dieną pralei- Tiesa, gera man čia gyventi su pono malonėmis, 
džia." Kitą sekmadieni po mišių pranešiau, kad Bet pasakyk man, kam aš čia ? Ar tam mane 
po mišparų bažnyčioj susirinkimas,—vėl bažny-įčia prisiuntė, kad aš laikyčiau žmones tamsybė

je. degtinėj paskendusius ir kartu su jais tar
naučiau dvarponiui ir žydui ? Ne, nedelto; ma
ne atsiuntė, kad aš žmones mokvčiau, kad aš y
jiems prirūdyčiau, kad ir jie žmonės tokie kaip 
visi, kad ir jie turi sielą.. .

Antru žodžiu jis man pareiškė: neilgai bu
vai laimingas. Bet aš neskaičiau laime tą. ką 
jis manė, mantas nebuvo laime? Nors ištiesų 
mano širdis jautė ką tai nepaprasto. Bet ką gi 
aš galėjau daryti ? Kitaip manyti ir daryti ne
negalėjau. Matau, kad jau man čia negyveni
mas; bet juk ponai ne visi toki kaip Čia, yra, 
dvarponių žmoniškesnių: gausi vietą kur nors 
kitur. ■> <

— O kaip kiti kunigai su dvarponiais gerai 
gyvena ?—tarė vargonininkas.

— Aš taipogi noriu gyventi; bet jeigu aš ne- 
sikišiu i jo tvarką dvare, taip jis tegul nesikiša 
į mano tvarką bažnyčioj. Aš taip ir maniau: 
kad iš didelės draugystės bus nesusipratimų. Tu 
imskausi save, nuskausi! Ponas apgarsins, kad 
čia'reikia kunigo, o tave nusiųs į kokius netur
tingus žmones. \

— Aš taip pats manau, kad taip bus. Bet 
kaip gi aš galiu kitoniškai daryti, nejaugi aš ir 
tie visi žmonės yra vieniems ponams ir žydams 
vergauti, nežinodami to kad ir jie tokie pat žmdv 
nės, kad tie nelaimingi žmonės neišgirstų iš nie
kur gero žodžio. Ir kaip gi aš galiu į tai ramiai 
žiūrėti: “Taip jūs ne žmonės, nereikia jums ir 
žinoti, kad jūs žmonės.”

Kitą dieną pas mane atėjo pats Jankelis. 
Atsistojo prie slenksčio, nusilenkė, apžiūrėjo

čia tuščia: tik atėjo kokia liirota bobelė. Moki
nu ją vieną. Išmokinau žegnotis ir kalbėti trum
pą maldelę Dangiškam Tėvui. Trečią sekmadie
ni atvyko G žmonės, ketvritą—12 žmonių, penk
tą pusė bažnyčios. Mokinu iš visos širdies, žmo
nės klauso su noru. Džiaugiuosi lengva man da
rosi ant Širdies.-—labiau negu kad būtų kas man 
davęs pinigų. Bet neilgai tęsėsi mano džiaugs
mas. Tą pati sekmadienį vargonininkas buvo 
dvare. Ten buvo atbėgęs smukiininkas-žydas pas 
poną: “Gerbiamasis pone! Jūs nežinot kas pas 
mus darosi!. . Darosi tas. kas niekada nebuvo’ 
Ai. vai! Taip negalima! Aš moku nuomą, o vi
si žmones bažnyčioj ! Taip niekada nebuvo ir jei
gu taip bus. tai aš tik pusę nuomos mokėsiu ir 
mudu iiksivą kvailiais! Ai, vai! Kam žmones

• mokyti Kam to reik ?
— Klausyk ajnkol 7 d. savaitėj, tai jeigu 

dvi ar tris valandas žmonių nebus, tai tau nuos
tolio didelio nepadaris.

Gerbiamasis pone.—atsako Jankelis,—tu iš
mintingas. tu pats žinai, kad viena valanda'sek- 
madieny brangesnė už keletą dięnų! Ir jeigu 
nuo manęs atims tą valandą, tai aš nuomos nei 
per pus negaliu mokėti!

— Na. gerai—nusiramink Jankeli padary
sim, kaip nors, aš pakalbėsiu su kunigu.

— Niu. tai prašau poną pakalbėti! Aš ne
turtingas žydelis, taip negalima!

Žydas išėjo, o ponas i vargonininką sako. 
Jankelis teisingai kalba: žydui kaip nebus, bet 
dvarui karčiama duoda jielno 1.500 rublių (7l5OO 
litų). Ką mokyti prastus žmones ? Jei iki šiol 
nebuvo mokyti tegul taip pasilieka. Kaip juos mane nuo galvos ligi kojų.

Iep4 
jums nusilenkti ir paprašyti, kad jūs neardytu; 
įnėt^enosios tvarkus, ir lieįvesiįmAt- naiųos. ;

— Kokios naujos tvariuos? ’ r
— Kaslink mokinimo žmonių sekmadieniais j 

Delei to aš turiu didelį nuostoli ir ne tiekas kiek 
ponas. * -M'srt, aš jam moku nuomds 1506'rub
lių (7,500 litų), o jeigu žmonės neis gerti sekma
dieniais, tai iš kur aš surinksiu tuos pinigus.

— O jūs žydai, ką darote šeštadieniais ? 
Taipogi nesėdite smuklėse, bet skaitote knygas, 
mokinatės. ’

— Ai-vai! Jūs, kunigas, toks išmintingas 
žmogus, o sulyginai mus žydelius, suprastais 
kaimiečiais! Žydai—žinoma—visada žydai—
mandagūs sutvėrimai, o kaimietis—nu. kas kai
mietis ? 
Jūs 
vas

vam pas*penąv jis

Reikale kreiptis: R. Ainoris. 31-8 High St.; Lovvell, Mass. arija ‘V. FAtf- /-fh 
lauskas, 725 Lawrence St., Lowell, Mass. J '■ •'
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; DARBO ŽMOGAU, atmiokr
į ’DARBININRĄS” yra tarapnę-
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Kaimietis, taip lygiai kaip gyvulys ’ 
jų vistiek neišmokysit, todėl kad pats Die- 
juos taip sutvėrė.
— Delko-gi juos Diėvas sutvėrė ?
— Dėlto kad jie dirbtų dėl pono ir dėl mū- 
Ui. tas velionis kunigas, kuris pirmiau čiasiu 

buvo niekada nemokino, ir koks turtingas buvo, 
kaip gerai gyveno!

— Niu, o kam jums turtingai kalniečių ? Ai, 
vai. Saugok Dieve mus ir jus nuo turtingų, kai
miečių. Kaimiečiai, tik tuomet geri, kuomet 
jie neturtingi.

Kuomet kaimietis neturtingas, tai prieš 
kiekvieną lenkiasi ir gali su juo ką nori daryti. 
O jeigu jis būtų turtingas, ar jis eitu pas mus 
dirbti ? Tas jum ir patinka, kad^kalniečiai ne
turtingi ir dar girtuokliai. Už vieną degtinę, 
kaimietis jums, ir užartai ir užakeja, nupiauja, 
^suvežą ir viską apdirba.

Ir taip pakalbėjom, pakalbėjom irlankelis 
išėjo.

Tą pačią dieną .atėjo pas mane jauna pora 
užsirašyti. Aš liepiau jiems atlikti išpažinti ir 
atnešti raštelį iš dvaro (pirmiau be pono žinios 
nieks negalėjo vesti).

Vakare-atėjo jaunojo tėvas ir sako: '
— Aš atėjau kunigėli jums pasakyti, kad tų 

vestuvių gal ir nebus; su Jankeliu nesusitaikom.
— Garp nesūsitaikot ?
— Kas link degtinės, kunigėli!
— Pabrango ar ką?

; '(Bus daugiau);

Nupiginta Raina

$203
Iš NEW YORK’O į 
KAUNĄ ir ATGAL 
(Karės taksai ekstra)

Puikiausia proga aplankyti 
savo tėvynę už numažintas 3 
klesos kainas ten ir atgal. Iš 
Hamburgo keleiviai yra prl- 
stastatomi specialiais trauki
niais f vietas po prižiūra pa
tyrusių konduktorių.

Išplaukia Kiekvieną 
Savaite

Sugrįiimui leidimu ir kitu in- 
fw~nMxijų. kre*i>kitfg pas bite 

OM American Lines

ĮSI Stete St. Boston, Mana.

GUNARO
I LIETUVĄ

X (»r Anglija)
«umailata kaina 3 Umm aQgr<*Uniq 

laivą koraij
i Kauna ir atgal ant
-------- ARIA ir

42U

NORTHSfcRMAN 
™LLOYD^

TEN IR ATGAL
Nužeminta Kaina
ĮLIETUVĄ

PER BREMENĄ
8-čioJ k!«w,J tikta! stateroomaf ’ '■

Apsigyvenę ateiviai grįstan- 
tlėjl Wcy m ■
Joklij sngrtžlmni trukdymu.

192 WasWngtoa Street, 
Boston, Mas*. -1

■JŽ

W=W*

'3
3

1 
:fi

i

■s

\tul' vfeMtSne linija kurios laitai
Uarlžukal per lėtins metus guslslekla JlĮjĮfeJja 
etai su laisvosios Danaigo
tu. TAIP ARTI KLATP«DOS, tal4 W 
vas ant kurto sMot New Tarta
TjfltjiKS IžflBn

tiktai vfeeos nakties IreMoM
. ...___

įtekant? (Įplaukimai ii Tfev>

f

LAirar— hm. 
II Bostono: 

Samana—Rųgpj. 27v Ru^s. 24 
Colųmbia__ ___ :__ Rūgs? jo
SėftMa—Rugsėjo 8, Spalio 4

U. KefelviuJ p.
M k*o«M 
eM*L tvH N*

tvaruffiąs. ni&l- 
prie vietaB Kente Laivas J'UTU ARIA“ 13||

- Kainos lalvakortSų:

BALTOJ AMW01
9 Brotdvv

ar prie tavo vietinių agente’riČ
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NAUJAS IŠRADIMAS
• DEKSN1O GALINGA MOSTIS

ANTANAS P, KNEIŽYS 
kari* lanko Snffolk Teisią mokyk 
lą ir uisite* Re*! Estate pardavi- 
nijlmu, būna mano ofise kasdien* 
<iu« S Iki 5 valandos po pietą Uaky- 
rns Šventadienius, Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
manę. A_ P. Kneižio adresas yra 
toks :,308 E. Nlnth Street. Tek So. 
Boston 1096.

S Išegzaminuoju akla priskiriu aki- 
nius, kreivas akis atitieslnu ir 

'® amblijonfškose (aklose) akyse au- 
1grąžinu Avies* tinkamu laiku.

J, L. Pašakarnis, 0. D.
447 Broidway, So. Boston.

RAST . BOSTON OFHCB 
147 Mavarick Si, Bart Borto

TetapbMM Būt Boston 1490

OR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
r*L 9 Ud 11 ryte. 1 iki 3 po pietš 

mm 7 Al 9 v*k.
389 Broadway, So, Bostoa. 
_______ TeL 8o. Boatoo 2831.

Siuvėja.
Siuvu visokias moterų drapana*. 

•Kurios nori įtarios sinties, sukerpa’ 
• audeklą ir |H*trinas. Atdara vuka- 
: r.-ti.s ligi astuonių.

P. STANCELAITŠ
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

i Prie Flod Sųuare Uoom 4

komisjoą Bariais bu- 
fasmenys!;P. št&upienS, A 

V. Simonaiti, A. žitkiu- 
t Bęrtnikas ir J. Sadauskas, 

įtarimas kp. nepadarė nei 
b nei išlaidų.

UBiatrališkos komisijos raportas 
įtbuvo išklausytas. Iš komisi- 

SrtiJHnnešimo paaiškėjo, kad ji 
Aih' smarkiai darbuojasi.

.Įjjteebolo raportą išdavg gerb, J. 
oras, tymo menadžeris. - Iš 

pranešimo paaiškėjo, kad vy- 
‘• įšhl tymas gerai pliekia kitataučių 

1 Agnaus. Bravo, už tai!
r Velkančio ji komisija ir-gi rat>or-
- Savo, kad jau rengia vieną biznia

utą vakarą. Labai puiku.
i ’ X$ finansinės kp. atskaitos pasi-
• rodi, jog kp. fin. nepergeriausiai 

’Btovi. Nors kp. ižde pinigų nesi-
• nnda, bet pas kitus skolininkus 

.įjhl yra', iš kurių kp. nutarė reika
lauti atsiteisimo su ja.
' Nutarta dėl parap. busimojo ba- 
Baro paukoti $10 ir visi nariai pa- 
sąžadėjo daugiau prisidėti su dah- 
bu.

Nutarta pasiųsti pasveikinimas 
. R. K. Federacijos 14-tam seimui.

Kalba
• ' E. Vyčių 25 kp. Įvedė madon. 

kas susirinkimas vieną iš narių 
perstatyti už “spykeri” antrame

; susirinkime. Taigi jam yra duo- 
clama čielas mėnuo prisirengti prie

'• “spyčiuko.” Šiame susirinkime 
kalbėjo gerb. M. Ardzijauskas. Jo 
kalba buvo daugiausiai surišta su 
praeities jaunimo darbuote ir da- 

‘ kartine. Kalba visiems patiko, 
f 1 Kitame susirinkime likosi per- 
į. Statytas už “spykeri” J. Sadaus- 
if "kas. Šis pasižadėjo kalbėti iš et- 

apologijos. Tokiu būdu visiems 
; nariams vertėtų kitame snsirinki- 

skaitlingai atsilankyti.
i Ir v6I “nelaimė Vyčių 25 kp.
į._ Girdėjau, kad viena iš Įžymiau- 
s. shj L'.- V. 25 kp. narių darbuotojų 

žada stoti Į stoną moterystės — 
į Jurgis Kuzas ir Alena Simonaitė.
I. .Jęuriuodu daug yra pasidarbavę 
fc Šoje kuopoje. Vytis J. Kuzas 
F Sau ešimti metai kaip nenuilstan-1 
I 56ai darbuojasi šioje kuopoje, ku- 
t ris už asvo didelius pasidarbavi- 

inus kp. dešimt metų jos gyvavimo 
!! hpvaikŠčiojime likosi pagerbtas ir 

apdovanotas gražia dovana.
’ Vytė A. Simonaitė nuo savo at-

. .vykimo Į Clevelandą f apie 4 me
tai kaip ji atvyko čionai' kuouo- 
liausiai darbuojasi L. Vyčių 25 
kp.; ji buvo vienus metus antra 
kp. nutarimų rašt. Ši didelė vei
kėja' yra žymi choristė ir scenos 
vienS iš Įžymiausiu artistė, kuri 
yra užsitarnavusi daug didelės pa
garbos tarpe Clevelando lietuvių 

g. Linkime šiai 'annai įžymiu dar- 
| buotojų porelei laimingiausios
g- ateities ir šviesia’!siu dienelių 5ų-
e ju busimajame gyvenime’ 
it Barabelninkas

t’

LAKAS MOTINAI
Šią saviitį So, Bostono 3v. 

Petro panpijos kadetai leidžia 
vakaci jas Palangoje, Methaen, 
Nass.

Vienas kadetas siunčia šito
kį laišku motinai:

Rugpj. 19,1925 
Šv. Petro Parapijos 
Kadetu Vasarnamis, 

Methuen, Mass.
Alano Brangi Motute:—

Laimingai pribuvome į va
sarnamį. Namas arti didelio, 
gražaus ežero. Kasdiena eina
me maudytis tris sykius. Ke
liamės 6:45 vai. ryte. Prie eže
ro per 15 minučių mankština- 
mės. Paskui einame pasimau
dyti. Viskas taip Čia gera ir 
gražu, kad nežinau nei k$ ra
šyti. Beje, būčiau ir pamiršęs 
pasakyti apie valgius. Hm! 
Turim visokių ir gardžiausių. 
Gaspadinės Mizgirdienė ir Pa- 
janjūtė kiekvieną sykį paduo
da ką nors naujo, gąrdaus.

Gaila kad turėsime grįžti na
mo šeštadienį. Ak! nenoriu nei 
pamislyti apie grįžimą atgal. 
Vakar rytą vienas berniukas 
pagavo didelį ungurį. Grybų 
čia girioje yra laabi daug, pri
rinkčiau ir tau, brangi mamy
te. tik bėda kad nepažįstu ge
rai grybų, nežinodamas galiu 
pririnkti Šungrybių. Rytoj lau
kiame gerb. mūsų klebono kun. 
K. Urbanavyčiaus. Kun. P. 
Strakauskas prižadėjo paliuo- 
suoti iš pamokų, kuomet klebo
nas bus. Viskas gerai, kad tik 
nereikėtą eiti į pamokas. Gai
la. kad klebonas neatvažiuoja 
aplankyti mus kasdiena.

Pamatysi mamyte kaip par
važiuosiu kokis skirtumas bus 
manyje. Dabar išmokau bul
ves lupti ir lėkštės plauti.

Pasimatysime šeštadienio ry
te.

Su gilia pagarba,
Tavo mylimas,

Antanukas

SPORTAS
tr. Prtro 6, Sv, Praacižkaus R

Rugpj. 18, Methuen bąli field 
parke buvo seniai laukiamas 
base bąli žaidimas tarpe šv. 
Petro parapijos ir So. Bostono 
ratelio ir šv. Pranciškaus rate 
lio iš Lavvrence’o. Vienas ir 
antras ratelis lošimuose gerai 
stovi. Šis lošimas buvo Įdo
mus. Vieni 'ir antri dėjo pa
stangas išlaimėti, galutinai 
trečioje permainoje šv. Petro 
ratelis gaudamas 3 bėgimus, 
taip nugųzdino Lawrenciečius. 
kad jie negalėjo gauti drąsos 
pasivyti.

Rezultatai:

1
Šv. Prancišk. O 
Šv. Petro .. . .0 
Šv. Petro: 
Lukas P...........
Sanda J............
Jakunskas B. ..

0

3 
O
3

4
O 
O

Viso 
6 
0 
0

. .P.
1 b.

Valentas A................ ........ 2 b.
Lesčinskas J.......... ........... S. S.
Sabas VI.................... ............. 3 b.
Rakauskas P.............................1 f.
Vengras B. ’............................. c. f.
Jakimavičius P....................... r. f.

Šv. Pranciškaus: 
Koli’okas J..............
Janulevičius J. . . 
Mikulis J................
Prilikas J. ...... 
Janulevičius P. . . 
Baronas V. ...... 
Lansbergas J. ... 
Balinas J................
Masonis J...............

Home runs šiame lošime ne
buvo. Kadangi diena buvo la
bai šilta ir saulės spinduliai 
kaitinanti tai mūsiškiams bu
vo sunku pataikyti Į kamuolį.

Dėdė Antanas
LAVBŠENCE, MASS.

LDKS. 70-ta kuopa laikis mėne
sinį susirinkimą nedėld^nyj, 23 
rugpjūčio, tuojaus po paskutinių 
šv. mišių, šv. Pranciškaus bažny
čios svetainėj, prie Bradford gat
vės. Nariai ir narės šiuomi nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti Į šĮ 
susirinkimą, nes turime 
rūkalų aptarimui.

Reporterių

” NAKE

LDKS. 103 kp. t •.irėjo išvažiavi
mą rugpj. 10 d. Išvažiavimas: la
bai gerai pavyko. Žmonių buvo 
apie 300. Nusisekė gerai gerb. 
kun. Čepukaičin dėka, nes Jis ima- 

• Joniai paragino žmones vykti į 
! pikniką. Pusė pikniko pelno skir

to mokyklos baigimui. Buvo do
vanų už pasižymėjimus. Virvę 
traukiant, ėjo moterys su vyrais. 
Ir ką? Moterys laimėjo. P. Sta- 
nSOria Halyvavo su savo choru. Su- 

; Sanavo keletą puikių cfainų.
Taig piknikas buvo tikrai pui-

UO. ŠALNA (SHALNA)

P.

1 b.
2 b.

... .SS. 

........ 1 f. 

........ c f. 
.... r. f.

DORCHESTER’Y
Pigiai ir Skubiai Parsi- • 
duoda 5-6-6 kambariu »

svarbiu

M. V.

CAMBEIDGE, MASS.
,omi kviečiamas L. D. K. S. 
kuopos ekstra susirinkimas

3 seimvnų namas rtaissmais. 
Skubiai parduodam kaina 87.800. 
inešt $2,000. SavininKė mergina 
ir važiuoja už dvieju <a-vai'-ių i 
Westus. Kreipkitės uas SO. BOS- 
0N REALTY ( O.. 414 Brnad’vav 
Tel. 3240 S. B.

TURIM ANT PARDAVIMO

t-os
šio rugpiūėio 25 d., antradieny, 
bažnytinėje svetainėje, 7:30 vai. 
vak.

Visi kviečiami būtina: atsilan
kyti svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba

geru farmu apie Nashua, N. H. 
Kas norite pirkt, prašom atsi
šaukti Į Lithuaniau Real Estate 
Agency, 50 High St., Nashua, 
N. H. (Rp. 15-22-29)

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS f
Rengia D. L. K. Keistučio 

Draugiją So. Boston, Mass. 
ant savo daržo East Dedham. 
Mass. Piknikas bus (Labor 
Day), rugsėjo 7 d., 1925.

Pranešame visuomenei kad 
bus geriausi muzikantai, galės 
visi pasišokti. Taipgi bus vi
sokių lenktynių, virvės trauki
mas, žaislai ir t. t Visiems į- 
žanga bus dykai, todėl nepra
leiskite šitos geros progos pasi
linksminti.

Pastabai Važiuokite iki 
Forest Hills ir nuo to daikto 
imkite karą Wa8hington St. 
iki G rovė St. Tenai kaip iš
lipsite tai bus žmogus ir paro- 
dis keli$. Važiuojant trekais 
malonėkite susirinkti ant Lie
tuvių Salės, kampas E ir Silver 
St. 9:30 vai. ryte. Tikietus ga
lima gauti pas narius. Tikio-

F. J. KAUNAUSKAS
ADVOKATAS 

<14 Ifroachray, So. Boston 
(Antro* lobo*)

PASIAUKAVIMAS i
Parduodu 2 šeimynų namą. į 

vertės $8,500. Bet. kas užmokės ! 
(casb) $7,000. tas laimės lik u- j v 
sius. Nesivūluokite. kreipkitės: ; $ 
1782 Dorchester Avė., 1>1. Dor- ! t 
chester 5601. j $

BARGENAS J
mas. 19 Athen': St. Yra ensai ir 
tlnių skalbykla. Del platesnilj žinių 
kreiptis: EL. PLEVOKAS. 948 Rroad- 
way. So. Boston, Mass. ( Rp.

bnl-

$1000 TIK Už 60 GENIU
Atsiųsk 6Oc., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000, 
jei iia sveikatos neturėtų ? Būtų | 
visu tuščias daiktas tokiam Žmo
gui Mūsų žolės yra kas kita. Su
teiki sveikatą tūkstančiams, su 
teUv ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. BUKAITIS

EXTRA!

fr ♦ feimynos, vi^ 
Mnrių* apielinkių, arti 

**o*iway, So. Bostone, gera pro
gą dėl biūuo, rendų $2,676 į me. 
t*,'pr$kė *16,000, $5,000 įnešti it 
hjngvoa išlygos ant likusių pinigų 

Ant 6th Streeto, So. Bostone, 5 
šČMnyną, 14 kambarių, geram )ia 
taisyme, rendų $42 į mėnesi, "gal 
pirkti už $2,500, $500 Įnešti.

Puikus 3 šeimynų, 15 kambarių 
namas su visais improvenientais. 
geriausioj vietoj Citv Pointe pre
kė $11,000.

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

BilTKTAI

M. A. J. GUMA 
KGVMAŪBKĄg)

[LIETUVIS 

! 0PT6NETRISTAS KlauMdt* pa» aptiekoriu* teip 
DEKETCS NEW DLSCOVERY 

OiNTMENT.

Deksais Ointaunt Co.
• 18 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. S. A.

WILLIAM H. 0’BRIEN
205 Hiiiitington Avenue. Bosini-..

EXTRA!
klasėj ntaminkais 
Asmeniškom pnir.ol 
iki 10 vakaro.
York' ) mados .’<>

St
I

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

j;

dsiYa. i Kp.
§Į

Specialistai Receptų Išpildyme
Del Susipaž’iiiitio Su Kosiuuieriais Parduodame 

Visl:ą Žemiausiomis Kainomis.

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti Į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikust cold 
f'i’eam'us jp visokius t<-nikus dėl niaukų. Taip-gi 
nirime gailiausio išradime molio dėl veido.

i

Ui.ive.-slry šš.3’. Pr?>si>e<-’ >-U5-M »

D. A. ZALETSKAS [
Graboriu.s ir Balsamtiotojas
983 Cambridge St., Cambridge |

£ s.

TKL. So. Boston 0606—W.

UETUVY8 DANTISTAI 

A. L. KAPGČIUS 
251 Broadway, So. Boston

.(“KaleivioM narna) 
i^°<iXAitNDOe: 8 iki 12, nuo
l»0 iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 vakare, 
seredomls nuo 9 iki 12 vai. diena 
Subatomte nuo 9 iki 6 vak. Ned« 
do«sU nuo 9 iki 12 (pagal sutarti

TeL So. Bo«rton 270

J. MACDONELL, M. D. 
GoUma nuilcalbįti ir lietuvUkai 

orao TMAKDoe: Rytate iki 9 rei
Po pietų nuo 1—> 
Vakarai* nao6—9 

5M R. Broadway, So. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIAEISTAS

• 309& W. Broadway, 8o. Bortoe 
j| VA-LANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 ▼. rak.

Jut sut

*

J. KASPARAVIČIUS (CASPER'*

J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G.

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S 0INTMENT

T>'jx niux galima gaut’ ir Srrero* raistu, nes 
mn esama agentai Sereros Kompanijos.

dalis svieto. Pini gi 
i'loja us sekančiu ai

£ Turintiems ivunmtą nebus rei- 
k:ii<i ’K-Mlirbti Ii”knieti, jei verbi- 

A šit gyduoles nuo- reuuiuto.
GEO. W. GALVIN, M. D.

Ghi-sus reumato gydytojus’
180 Huntington Avė., Boston

Tel. Back Buy 5G47
< Rji.-29'i

innmarr. i

JUOZAS M. VERVEGKA

DAKTARAS J. LANDŽIUS

dnkfprims.

su

TeL So. Botiem 0823 
LiirrūVIS DANTISTAS 

įOR. M. V. GASPEB 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway< South Bostoa 
Ofiso valandos:

nuo 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 <at vakare. 
Ofisas uždarytas subado* vakarais

30 metų 
Nujuokiąs 'iindyma?

ALBERT G. GR0BLEWSKI 2; C
DepC. 30, Plymouth, Pa.

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydo aštrias Ir kronikas užsisonė- 
įusias Ilgas vyrų, moterų Ir valkų. 
p»i£>il valiausiu* metodus, kaip tai: 
ultra-violetfnlai.c spinduliais, kvartf 
žiburiu, thermo therepa. ir kl’nte 
elektrn medikaiHknis bndate. Ecpta- 
minuoju krauju. Slapumų, Ir spiau- 
<inlus aavo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray p*retkslw<. Teipjfl 
telkiu patarimus laiškai*.

Ofiso valandos 
ano 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos) 
Telefoną*—------------------ S. R. 4P0C

FLOOD ŠOU A RE PHARMACY

617 E. Broadway So. Boston, Mass
<Po Imperial Teatru).

GR0BLAUSK0 GUMBALASAI
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B.

BROOKTON, MASS.:
684 No. Main Street

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

pripuola? 

uJsikimSimri.

JOSTON’O DRAUGUI!
VALDYBŲ ADRESAI

V. JONO EV. BL. PAŠELP, 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI
:rir.įninkąs — M. Zoba.
539 E. Seventh St., So. Boston, Mn* 
Telephone South Boston 1816—6. 
ice-I'Irmininkas — J. Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Mare.

’rot. Ra.štininkax — P. Tamošiūnas, 
161 IV. 7-th kr.. So. Boston, kfass. . 
iu. Kaltininkas — M. fieikis,
40 Marine Road, So. Boston, M*** 

Uisierius — A. Xau<BMunas,
885 E. Broadvay, So. Boston, Ma* 

vr.rkdarrs — T. ZafMs,
7 IVlnfleld St, So. Boston, Mass?

laiko susirinkimus kas W»-

tR-STfi LIETUVOS DU^EEV 
PO GLOBA MOTINOS tVfc

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’lrm. — Z. Zlčkienft,
61 Story S'.. So. Boston. 'Masg.

■?v-P:rm. — A. .Tunųšonienė,
1426 Columbia Rd.. So. Boston, l£a*

Raš”. — O. SlaurienS,
44.3 E. 7-th St., So. Boston, Ma**,

’in. RaS-. — .7. Key?,
115 G Street, So. Boston, M**

— f). Smuiuliu'ė.
105 8-th St., So. Boeton, M***, 
varkdarf — O. iltzglrdlenė,
184 8-th St., So. Boston, Mas*.

>r«t'g1jos reikalais krolpMtjs rlsajos I 
protokolu rafitininkę. Draūilj* EHIH 
savo suslrtntenus tes aOlf* Otomto- 
ką Mckvteno 7, W j^kar*.
parėptas «nt PeRnEl gat>
vSs, Socth Bo<on, Mite.

IV. KAZnOKtO B. K. DW0i
VALDYBG8 ANTRA1AI

’trminlnkM — J. Jkrtjkt,
225 L Street. So. Bostoa, Ifaao 

'tee-plrm. — J. Grabutei**,
157 M Street, 80. Boston. Ma*

8 H*teh Stoeet, 8*. B«*ton, Ma* 
3kBnInkM — L. traąŪte,

UI Boina PU Stoto*, Ma* 
rvarkdary* — P. L*na*.

896 E. rtftti 8h, 8a Boate*. Mla* 
Dratų " 

«oa j pi
Draugija aąyp nM

«d6ldfenl ttefcvttD 
o pietą parapija*

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAB — V. Z*ltocte*.

514 E. Bro*dw*y, So. Bocton. Ma* 
viCE-Ftanr — R«ta.

95 C Street, So. Boaton, Maaa.
PROT. RAST. — Antena* Mateth**

258 W. Broodw*yOFISO rit GYVENIMO ANTBA1AS:
Avenne(50c.)

1BE. 22-29aRgs. 3-5)

P. J. Akunevičius 
LIETUVIS GRABORIUS 

•otafldo gąriaasį paskutinį patarnavimą, todal verte pu jj

Rekidencijoa Telephonaa: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boaton 4589-W

S. BARUSE»S
tai bus visiems po pusę doltrio RE! KALINGAS DU0NKUMS 

(Skelb.) •Stetanaal atlikti tą dar
' 7 bą. Makteftft* kreipti* itno antrakn •

16 Sbamnnt 8t- Prortotoc*, R. I.

PERSIKĖLE Į NAUJĄ VIETĄ
906 E. Bro*dw*y. So. BoMoa, Ma* 

KARTERIUS — Andr. B*lleckaa,
611 R. Flftb St., 8*. Boston. Ma* 

MARtAUKA—Koralo™ Mltalltoota.
906 R Bro*<to*y. Be.'Boston. Ma*
D. L. K. Dranjrlj* laiko M>

>"0 tn*n*«1nfM andrtnktaus te* ptTteą 
ktokrtono ra&Msto. po ate 

04 \V««h!n<tou St, Boston, liete.

R**J<iencU*




