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* AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ KOOPERATYVAS SĄJUNGOS ORGANAS

Irina antradieniais, ketvir^ 

TADIEbilAJSjLR ŠEŠTADIENIAIS į

Užsimušė Latvijos Premieras
GARSUS LATVIŲ VEIKĖ

JAS NEGYVAS
Latvijos užsienio reikalų 

ministeris ir kartu ministe- 
rių pirmininkas S. Maiero- 
vičius užsimušė pereitą ne- 
dėlią. Jis su savo šeimyna 
automobiliu j e už Rygos va
žinėjosi ir ant pylimo jo au
tomobilius paslydo ir nugar
mėjo nuo pylimo žemyn. Mi
nisteris vietoj žuvo. Apie 
šeimynos likimą nepraneša
ma.

S. Meieroviėius buvo vie
nas žymiausiu Latvijos poli
tikierių ir veikė nuo pat Lat
vijos atsteigimo. Jo klaida, 
vienok, buvo ta, kad jis Lat
viją kreipė Varšuvos link.

MIRĖ LAIKRAŠTININKAS
Chicago, III. — Mirė Tre- 

mont Lawson, leidėjas Chi- 
cago Daily Ne\vs. Jis bu
vo vienas žymiausių Ameri
kos laikraštininkų.

TIKISI GERŲ PASEKMIŲ
Vilnim, Austrija. Žydų 

sionistų suvažiavime žydų 
veikėjai Sprinzak pareiškė, 
kad per 20 metų žydų Pales
tinoj bus virš 2.000,000. Jis 
yra Palestinoj žydų ateivys- 
tės departmento perdėtinis. 
Dabar žydų į Palestiną kas 
mėnuo atvyksta 3.000. Per 
sekamus du metu tikisi turė
ti po 60,000. Nedarbo ten ne
są.

Belgija iš karo daugiau lai-, 
mėjusi, negu Italija. Galop 
nurodoma, kad Belgijoj tur
tų atseina ant žmogaus po .

j1! [$1,337, o Italijoj tesą po! 
$568.

Fašistų laikraštis “Tevere”

TIKISI NUOLAIDOS

Rymas. — Italijos vyriau
sybės atstovai pareiškė, kad į 
Italija norėsianti geresnių 
išlygų skolos Amerikai mo
kėjime, negu Belgija gavo. 
Apie tai rašo ir Italijos lai-[apgailestauja, kad skolinin- 
krašėiai. Nurodoma, kad I-!kų frontas tapo sulaužytas, 
talija yra biednesnė gamtos Girdi skolininkės Amerikai 
turtais, negu Belgija ir todėl turėję susitarti ir laikytis 
Amerika turėtų lengvesnes į bendrai, kad išsiderėjus iš 
išlygas Italijai duoti. Be to Amerikos geriausias išlygas.

LENKIJA NUSIGANDO
Lenkijos naujai išleistas 

zlotas ėmė pulti. Puola la
bai greitai. Puola greitai y- 
pač po to. kai Lenkija susi
kivirčijo su Vokietija ir kai 
užsienio reikalu ministerio 
Skšinskio atsilankvmas A- 
merike visiškai nepavyko. 
Tai Lenkijos vyriausybė bi
jo. . kad zlotas nenusilaužtų 
bepuldamas sprando. Pra
dėjo galvoti apie būdus zlotą 
gelbėti.

Lenkija įvedė zlotus daug 
vėliau, negu litai Lietuvoj 
buvo Įvesti. Lietuvos litai 
eina kaip Amerikos doleriai, 
o Lenkias zlotai eina po vel
niu.

Švedijos karalius Žinios iš Lietuvos^
i pas finus vinijjias taikomas tik savivalę 

dybėiii.- ir plentų valdybai. • .
Šis tarifas taikomas vėžaiti į 

žvyrio ne mažiau 21) vagoną ir k 
šlako ne mažiau vieno vagono, 1 
taisymui keliu ne Toliau 8 klm. ą 
nuo geležinkelio >tdėią. Tuo 2 
tarifu žvyrių ir šlaką galima,} 
pervežti n<- daugiau 120 klm.' 
Del ki-.-kvieno pervežimo turi 
būt geležinio Iii; valdybos pa- • 
rėdymą.', kuri ji duoda tik pa!- . 
sirėmu.' savivaldybių ar plem 
tą valdybos atatinkamu iludijf* 
inu.

I PARODA ...Į Šiauliai. S. m. rugpiūcio m. 
15 d. nuo 1 vai. p. p. iki G vai. 
30 min. vakato Šiaulių mokyto
jų seminarijos rūmuose bus- iš
statomi parodai Pedagoginių 

I Darbo Kursų dalyvių medžio. 
Jis išsirengė kelionėn ta- jn^talo, graiikos, kartonažo, 

da, kada dar nebuvo žinios Iknygrisystes. gamtos-tizikos. 
apie orlaiviu išlėkusi į šiau-jpynimo-mezgimo ir kiti darbai, 
rėš ašigalį norvegą Amund-'b va^- -’l) 111IIL Nyks parodos ir 
seną. McMillan žadėjo toĮklirskl uždarymo aktas, 
norvego ir jo sąkeleivių ieš-i 
koti aplink ašigalį. NursĮ 
Amundsen sugrįžo prieš Mc-, 
Millano išvykimą, ix't pasta- j 
rasis vis-gi išplaukė [su tiks 
lu tirinėti šiaurės kraštus 
Bet pasirodė, kad šiemet tei 
oras audringas ir nepatogus' 
tyrinėjimams. ~ 
1. S. ĮZ.K.IU Į7.H _v. ..
nešė bevieliu telegrafu. Rug-:1 ta< Domi 
sėjo 20 d. McMillan <n savo ■ 
laivu jau būsiąs Maine 
stijos pakrantėse.

—*--------  TURI GRĮŽTI j
ŠVEDIJOS KALALIUS | Pot-rland, Me.—-McMillan,; 

FINLANDIJDJ įkurs birželio 17 d. išplaukė iš ■ 
Švedijos karalius, karalie-Į Bostono į šiaurinius kraštus, Į 

nė ir sosto įpėdinis ant ka-[pranešė, kad priverstas grįž- 
ro laivo, kuris buvo lydimas ti. 
penkių kitų laivu atplaukė į 
Finlandijos sostinę Helsing- 
fors. Svečiai išbuvę ten as
tuonias dienas. Švedija ir 
Finlandija vra draugingos 
valstybės iri draugingumo 
ryšiams padidinti Finlandi
jos prezidentas buvo nuvy
kęs į Švediją pas karalių. 
Dabai- Švedijos karalius sa
vo keliu aplankė Finlandija. 
šis Švedijos karaliaus ap
lankymas Finlandijos yra 
pirmu kartu po 1809 m., 
kuomet Finlandija pagrobė 
Rusija.

GELVONYSE IR MUSNI- 
KUOSE PAŠTO-TELEGR.

ĮSTAIGOS
Ukmergė, VU 1-7(Elta). Nuo 

' rugĮiiūčio 1 dienos pašto agen- 
.tūros (jeivonyse ir Musnikuose

Todel imta-j 
rė grįžti. Aj>ie grįžimą pra-

PASIEK* ARGENTINĄ
Anglijos s|sto įpėdinis, 

Valijos princas kenarida^ 
mas aplink pasauli, pasiekė 
Argentiną. Jis svečiavosi

val-

VYKftĮ HiBUĄ
Belgijos karalius ir kara

lienė šio mėnesio pabaigoj 
pas Argentinos prezidentą. .vvks j Indiją. Tikisi Iridi- 
Princas ir prezidentas kai’- ;(>j rnsrsėjo 11 d. Jiedu 

I tu aplanke ūkio parodą. Po Vvks inkognito, tai vra 
to žvmūs Apgertuos sosti- kaipo p-Hvatiški a<menvs' 

Įneš piliečiai buvo surengę 
jpokilį pas turtitiinkąi Sag-MAGDELENA BAGDONIENĖ, 

pasižymėjusi Detroito, Mich. lietuvė. Ji per dvi žiemas mokino va- Į 
kariniuose kursuose gaspadorystės dalyką. Du sykiu pasižymėjo sve. [ 
timtaučių valgiu parodose. Ji laimėjo pirmą dovaną—deimantinį žie- ( 
dą. Pfrma paroda buvo žiemą, o antra liepos 20 d. Pirmoje parodo- , 
je sprendėja-mokytoja buvo iš Chicagos, antroje—iš New Yorko. Lie- i 
tuvė pasižymėjo tarpe viso Detroito moterų. Pastarojoj parodoj do. i 
vanos buvo grynais nuo $1.00 iki $25.00. Tai didžiausią dovaną lai i 
mėjo lietuvė. Parodoj buvo vien inteligentai. Ji vedė kursus tarpe I 
čekoslovaku. čekoslovakai ją laiko didžioje pagarboje. :vo grasinančiu laišku už tu atšalo.

komunistų galvas. 
jk>jo> vyriausybė i 
[mus neatsižvelgė.

ATŠALO
Kuomet Botsone

PASMERKĖ MIRIOP stijų gubernatoriai ir kito-j Panevėžys.
enki jos v-vriausybė pa- kie veikėjai suvažiavę tart

[smerkė miriot> tmkornuni

Angliakasių strei 
kas čia pat

apie ateinančios žiemos ku-(sę v* žikž! 
Prieš pasmerkimą, Len- ną. tai oras buvęs labai karš-' t;ž nr.vcž 

abski ga- 1as, visa*i netikėtai pėtnvčioj i vienos vi
ėmė linoti ir termoįįdei ko to nematyti Panevėžio; 

"Bet Len- metras nukrito iki 55 laips- mieste . •)<■: nori Kur bofs v.-i-i 
grasini-nių. Bet subatoj jau užstojo žinoti, mokėk vežikui kiek

prašo; jei tau atrodys per hran-1 
gti i r

; gird ra ir šilta.

RŪPINASI, KAD NEBŪTŲ APSVARSTĖ KURO 
STREIKO KT. AURIMĄ

SVilkes-Barre, Pa. — Biz-1 šešių valstijų Naujosios 
nierių Sąjunga ėmė rūpintis,1 Anglijos gubernatoriai turė- 
kad neįvyktų angliakasių jo pėtnyėioj Bostone pdsita- 
streikas. Biznieriai turėjo (rimą dėl kuro ateinančią žie- 
susirinkimą ir priėmė tanuvmą. Kadangi Naujoji Ang- 
klausime rezoliuciją. Sako-Uija daug vartoja kietųjų 
ma toje rezoliucijoje, kad;anglių ir kadangi kietųjų 
derybos anksčiau ar vėliau |anglių kasėjai rengiasi strei- 
turės būt atnaujintos. TaLkdĄ' tai reikėjo apsižiūrėti, 
kodėl tuoj neatnaujinti de-ikad streikui kilus ir anglių 
rybas? Kietųjų anglių ka-j pritrūkus, žiemą žmonės De
gyklų distrikto žmonių gyve-'sušaltų. Gubernatoriai ir 
nimas ir gerovė, sakoma re- kiti konferencijoj dalvvavu- 
zoliucijoj. priklauso nuo- >deji veikėjai nurodė, kad ne 
nuolatinio kasyklose darbo, vien kiet^į^. anglim i s, gali-

KIEK ŽMONIŲ APLANKE 
CHICAGĄ

Chicagos Associafion o f 
Commorce apskaičiavo, kad 
pernai Chieagą aplankė 16.- 
000,000 žmonių. Traukiniais 
i Chicago buvo atvažiavę 8 
338,607 žmonių. Automobi-Į Darbams sustojus, kentės tos rna naud 
liais atvyko veik antra tiek. (apygardos visuomene.
Visokių suvažiavimų 
metais ten buvo 762.

Ang- 
taisllių negavimas reikštų vargą 

{apskritai visuomenei ir dar- 
Įbininkijai. Todėl abi pusi, 
angliakasiai ir kompanijos, 

Iprivalo, sako rezoliucija, žiū- 
Vatikano atstovas mon-'rėti, kad darbu sutrukdymas 

signoras Bonco apleido Ar
gentiną. Argentinos vvriau- 
sybė yra pareiškusi, kad šis 
Vatikano atstovas nėra Ar
gentinai pageidaujamas.

VATIKANO ATSTOVAS 
IŠVAŽIAVO

Nurodyta, kad 
kitur tik * mmkštos anglys 
t4?artojanadi^Kadangi min
kytųjų angnį' kasėjai jtari 
skirtingą*aptartj su skiHfrn- 
gttfnis jtonafianijomi.% <tai 
idinkštruMiaiglin kasykįpse

būtu išvengtas.
Kol kas apie derybų at

naujinimą nesigirdi, o jau 
nei savaitės laiko neliko iki 
senas kontraktas baigsis.

PATI SAVOMIS LĖŠOMIS 
LAIKOSI į' 

‘‘Lietuvos Žinių” 172 No. Ži- 
i l'kinergės apskrity, pakeistos į nioj apie ”Lietuvos’’ priedu 
Įiašto-teeigrafo įstaigas su visų "Krivuly'' tarp kita ko pažįf- • 

mė: “Lietuva.” pradėdama 
leisti šį priedeli, aimanuoja

DAUG VAIKŲ MIRŠTA lėšų. Berei k alinga aimana,• 
Vevirženai. čia šiais metais padengs valsty]>ė,< suma 

[labai daug miršta mažų vaikų. Da.’ Del šios pastobos 
slaugiausią .nuo jadros ir nuopu įgaliota jrranešti, katfrrt* 
skarlatino. 1924 pi. iš viso h- /’ Lietuva ”. verčiasi operacinė' I 
mirė tik 81 žmogus, daugiausia sąmata, visiškai išsiverčia tų.- 
seniai. O šiemet per 7 mene- rmioniis pajamomis. rieko 
sius jau mirė iš viso Gžmogus, bendra su valstvbim- sąmatų 
o tarpe jų 37 maži vaikai, (ii- irefir: :r ;,oi<iij pęsalpų $ vy- 
n'iusių iš viso per s<*ptyniu< riausybės negauna. "Krivtp 
mėnesius yra 90. _ ’ !ė<“ priedą taip pat pradėjp-

__________  'J'ū'ti savo lėšomis, negaudanJH ..
ĮMETĄS TUO MIESTO GAL-pam tikdųi jok’ų vyriausybes į 
I VOMS SUSIRŪPINTI [-ub-idijų. J

Jau kuone vi-'  į
Val> ; bvtrmmTo ■1 VIEKOVAS I MŪSŲ OPERĄ' 1 

mistatvtos takso-' .- .. - v J
k..|..iviu miertr. iŠ J
; L-if., n- -antylsrs. Ra.žarijos valrtr- i

J'-riri p. Vie- 1
i.-’: pakviesti j

[Kaunan : mūsų operos režisiė-.' J
, riaus vakuojančią vietą. Iš su- J

..•ik-iam.wm'''aJyni‘> kad p-v»- i 
kova- -ut ikt ų pas mus i opetų. s 

ipmriti. Teatro d i rėkei ja s van^-;
Jo patiektąja' p. Viekovo sfd- 3 
pimo i mūsų operą sąlygas, sifi- ;j 
'vdama iam iš <avo pusės K 
kontr-ahgas. P. ViekoriSe 3 

■ * [anksčiau. pri"š karą daug metjj j 
vra darbavęsis Odesos operoj^ 1 

Ivėliau Kijeve vyriausiu režisifs- / JĮ 
riu. Karo metu likimo buvo iŠ* [1 
Hok-tas užsienin ir bulgtarty ji 
valstybinė ojiera pakvietė jį 
pas save, kur taip ėjo vyriai!* a 
šio relisioriaus pareigas. Žfe- M 
met p. Viekovas gavo pakvietė M 
mą iš nmiurni karališkos' 

iros užimti operos režisieri«®( M 
[vietai, bet .iis pats danfętaK 
Įlinksta pereiti ton. 
1 nės opom
i medžiagos, nes jis

pal-
tok; triukšmą. 1- 
juo turėsi at-id 

ko! i.

IŠVYKO ATOSTOGŲ
žsmnių reikalų ministerijos! 

Politikos Ekonomijos D-to di-[ 
rektorius p. Balutis išvyko 10-1

utostogų. -Ji pava-
duos ministerijos direktorius p. 
Jgn. -Jonynas.

j Ministeriu Kabinetas savo 
.posėdy priėmė žemės ūkio d-pto 
i papildomą sąmatą 244.240 lit. 
'sumai. Pinigai skiriami Kauno 
ir Šiaulių elevatoriui statybai, 

[baigti. IJovatoriai greitu lai 
i ku bus v:.-iškai pabaigti ir dar

■ :ši rudenį pradės pilna) veikti.
1 I Taip pat priimtas karo Įsta- 

jtu rinkinio 19 knygos papildo
mas įstatomas, liečiąs sudary- 
|mą komisijų, kurios pirks ka
riuomenės reikalams arklius 
taikos metn.

kur <’miriau žaifc* J

giart darbo, ir at>idė.K‘s dir^dL; j 
ž.mTft.' Būt ii g<*rai tokį 
rią pas mns turėti.
priturima savo nasiulytomS
Ivsroms teatro direkcija
rys su n. Viokovu sutartį žfjBfcg 
sezoną ja-i galėjime •’Ml 
dar viena mūsą Huno Mgfi 
iegn *

Be to liripisterių Kabinetas 
į nutarė leisti vežti kelty taisy- 
Įmni žvyrių ir šlakų papigintu 

z,iiioi.r.n« nu.v-. .. . u 50 proc. važtapinigių, tarifu., t
<ivti kaip apseiti be kietuiu [palinoroai.nt taip ta P-yS

i Ji * *• «11” ir “ICia Kartule.” Ji dabar aalyTaa»Atlaatia(»yOaraitsL, ,i tovįo blakių ir DABKNINKAB yra tava■anghuir kaip vartoti »jmilBta. km ’l
tasias anglis. ■.***■< mam*xsvėneao mokesnių. Ta. pa g |

jų nepritruks. Gubernato
riai nutarė žmonėms' rftrro-

j
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ifTautų Sąjungos Suvažiavimas
O Kada politikų akys nukreiptos į bėgančiuosius įvykius, tai nm 

kalbėti apie tokiuos dalykus-kai Tautų Sąjunga. Ir tikrai, da- 
Itar Apie ją mažai kalbama, bet. tas dar nereiškia, kad toji tarptau 

įH’ įstaigą jau būtų visai užmigusi. Rugsėjo pradžioje prasidės Vi- 
L? Buotiitasai Tautų Sąjungos Suvažiavimas, vadinamas Plenumu. Tuoin 

tarpu to Plenumo dienotvarkė pilnai dar nėra žinoma, bet reikia ti-
. kėtis, kad jo dienotvarkėje bus pašvęsta vietos ir Lietuvai.

Lenkai, kaip paprastai pasižymi niekšiškumu, tai-gi ir ši kartį, 
žada kaltinti Lietuvą dėl lenkti mažumų persekiojimo Lietuvoje. Tai 
vaidui ai n i ai! Mūų brolius smaugia okupuotose žemėse, o jie mus kal- 

z tina jų mažumų persekiojimu. ’
I Lenkų mažumos Lietuvoje, dar nesulaukusios tų skundų išdavi- 
j yiių, jau stato dideliausius ragus, triumfuoja, o lietuviai tiktai rauniai 
I tam prisižiūri. Bet iš tų lenkų skundų lietuviams nėra mažiausio pa- 
f Tojaus, nes juo toliau—juo labiau pasaulys pradeda lenku intrigas į- 
f vertinti Vienok, pasyvumo negana, reikia ir mums prieš lenkus 

protestuoti ir veikti. Dabartiniai Neivarko ir Bostono skriaudžiam;- 
jų tautų protestai prieš Lenkiją kaip tik suruošti laiku, tik gaila, kad 
jų daugiau nesusilaukėme iš didesnių lietuvių kolonijų, kaip mūsų 
išeivijos sostinės Chicagos, ir kitos didelės kolonijos Brooklyno.

T. enki j a, norėdama praryti Lietuvą, bando visomis išgalėmis dis
kredituoti jos vardą, bet tas jai nelabai vyksta. Ačių toms Lenki 
jos pastangoms, Lietuvos vardas garsinamas viso pasaulio akyse, o 
Šiandien reklama svarbus alykas ne tik biznį e, bet ir politikoje.

BOSAiNr. 
pų»ia Lietums į^ui^į 
Bizauską. 'Š&ic:

"LietuVcš3 '*pasiuntinys 
AVasbingtone, K. Bizauskas, 
nors nesmagu, bet reikia pa
sakyti, rūpinasi tik- klerika-' 
lą partijos išsilaikymu, pa
miršdamas Lietuvos reika
lus.

Kadą atvažiavo i Ameriką 
Lenkijos užsienių ministeris 

. Skrzynskis klaidingai infor
muoti amerikiečius apie Len
kiją ir jos paglemžtas mažu
mas, ] 
kraštai 
nys Bizauskas ne žodelio ne
tarė prieš Skrzynskio mela
gystes, kuriomis lietuviai 
taip pasipiktino, kad net at
skiros kolionijos pradėjo 
šaukti masinius mitingus už- 
protestavintui, kaip pavyz
džiui Bostonas padarė.

.Gal p. Bizauskas neturi 
‘laiko tokiems protestams, 
nes jam reikia dalyvauti ku
nigų federacijos kongresuo
se ir panašiuose klerikalų 
mitinguose.”

Kadangi “S-rai” dabarti
niu laiku ne tik labai rūpi, 
bet ir sapnuojasi klerikalai, 
tai “S-ra” ir p. Bizauską ap
kaltina partyviškumu, dar 
to maža, net inkriminuoja

rolę lįšįft lie vajOfl®, 
' Kad ųžme- Įįgfe visuonwa|^ opinųą."Val-
timuš padariusį reikia tui-ėi džips lūppjnį kalbėdi^ni bti- 
tį pagrindo^ bet įtik Įlętuyps

to apsmoa, jai gana o fražfci
šmeižti ir išniekinti kiekvie
ną Lietuvos valdžios žmogų 
niekšingiausiais būdais. Jei
gu jau kalbėti apie p. Bi
zausko rūpinimosi bei nesi
rūpinimu Lietuvos reikalais, 
tai reiktii pasakyti, kad vi
si jūs, "Sandaros” vaikeliai, 
dar po stalu bėgiojote, kai p. 
Bizauskas dirbo tėvynės la
bui. Jums nespėjo pienas 
nuo lūpų nudžiūti ir jau jūs 

. . . . TT., .. įbandote šmėižti senus, užsi-kur įeina ir Vilnijos , , , ,'. _ . .. tarnavusius- tautos vetera-i$. tai musu pasiunti-* H (nūs.

“S-ra” ląbai piktinasi, 
kad p. Bizauskas nėjo peštis 
su Skršinskiu. K

Čia jau. vyručiai/jū£ pa
rodote visišką smegenų 
minkštumą. Kaip oficialus 
žmogus, diplomatas, tokias 
nesąmones galętų damTi?

Juk visiems žinoma, kad 
Lietuva su Lenkija karo sto
vyje. tad aišku, kad Lietu
vos valdžios atstovas tiktai 
ir galėti] smerkti Lenki ją.

• Jau ir be to pasaulis žino, 
, kad Lietuvos ir Lenkijos 

santykiai įtempti.
• Vokiečiai, čekoslovakai ir 
kitos tautos, ypatingai vo
kiečiai, nemažiau už mus

tumg parįĮ^ tik Lietuvos 

tmj vardupasaKėme Ameri-i 
kos žmonių valią? į kurią 
Lietuvos pasiuntinys negali 
kištis.

Kai dėl p. Bizausko lan
kymosi L. R. K. Federacijos 
kongrese, tai reikia pasaky
ti, kad ir tame pasielgime 
nėra mažiausio partyvumo.

,-P. Bizauskas puikiausiai 
žino, kad amerikiečių išeivi
ja susidaro ne vien iš sanda- 

. riečių, todėl laikė sau už pa
reigą pasveikinti L. R. K- 
Federaciją, kurioje susispie
tė visos katalikiškos organi
zacijos. . Tame Federacijos 
kongrese, tarp kitko, p. Bi
zauskas pasakė: “jei tauti
ninkų draugijų Federacijoj 
jam tektų kalpėti, tai linkė
tų,. kad visos tautininkų dr- 
’jos susiburtų Į vieną kūną, 
nes tas būtų lietuvių tautos! 
labui.” Lš tų žodžių galime 
spręsti, kad p. Bizauskui 
kaip tik. rūpi visi Amerikos 
lietuviai. Jeigu sandarie- 
čiai būtų kvietę p. Bizauską 
savo seiman, tai veikiausiai 
p. Bizauskas būt atvykęs ir 
juos pasveikinęs.

Bet jums, matomai. tas 
j buvo nesvarbu, tai ko dabar

kiĮpgu&
jau peraugote, bet dar ne- 

suvyrėjote!

"SANDARA” SPEKULIUO- < 
JA

Spekulianto vardas, žmo
gui prikergtas, jokios garbės 
nedaro, bet visuomenės no
rų reiškėjai^spaudai, toksai 
titulas visai nepritinka. “S- 
ra’ ^o nepaiso, ji spekuliuo
ja ir dar labai negražiu bū
du.

Amerikos Tautinės Sanda
ros programos obalsiuose nei 
•su mikroskopu nerasi darbi
ninkų klausymų, gvildenimo, 
o jos organas “S-ra” skel- 
bįa:

“ ‘Sandara’ darbininkij 
laikraštis. Sandara šviečia 
darbininkus ir gina jų reika
lus. Lietuvi darbininke, 
skaityk ‘Sandarą.’ ”

Matyt, “S-ros” rėmėjai. į- 
yairiaspalviai biznieriai, nu
stojo j*ėmę ją, todėl dabar 
“S-ra” dedasi darbininkii 

į firma, nes iš darbininkų tiki- 
^i daugiau pasižvejoti.. Ar 
tik nesulauksime tos dienos, 
kada “S-ra” metusi tauti
nius obalsius patvoriu, šauks 
“Visų‘salių, proletarai vieni- 
kitės! ’’

liuy
Agrikultūros Departamento 

ištyrimas ūkią gyventoją skai
čiaus sausio 1, 1925 m. parodo, 
jog buvo 109,000-samdytą dar
bininkų mažiaus ant ūkių negu 
buvo 1924 m. Sausio 1, 1924 
m. buvo 3,194,000 ūkią darbi
ninkų. sausio 1, 1925 m. buvo 
3i,085.0(>0. Tos 'skaitlynės lie
čia tik samdytus ūkės darbi
ninkus gyvenančius ant ūkių 
mažiausia 30 dienų.

Per 1924 m. apie 461,000 
darbininkų apleido ūkės apsi
gyventi miestuose, ir apie 352,- 
00ū žmonių atgal grįžo iš mies
tų.

Tos skaitlynės. sako depar
tamentas, parodo jog tik 25 
nuoš. to judėjimo nuo ūkių į 
miestus ir nuo miestų į ūkės 
susidėjo iš samdytų ūkių dar
bininkų. kiti buvo šeimynos 
arba šeimynų nariai.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

KRYŽIAI NYKSTA '
Griškabūdis (ŠakilĮ apskr.). 

Griškabūdžio kaime, ūkininko 
Aleksos lauke, prie pat vieške
lio, stovėjo daili šv. Jono Ne- 
pomuceno. stovyla. gražiais 
štakietėliais aptverta ir mede
liais apsodinta. Dabar njį' 
tos stovylos. Pasakoja, ■ 
vėja< ją išvertęs. Taip pat® 
senai vėjas nuvertė ir sulasiok 
Virigirių kaimo sodybose vieną' 
kryžių. Būtų gera, kad vėl 
tiv ūkininkai atstatytų juos.
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Lenkiją smunka
* i Tarptautinė Lenkijos padėtis labai prasta. Mes pratę verkšlenti 
apie Lietuvos blogą padėti, bet kai pasižiūrėsime į mūsų 
lenkų gyvenimą, tai net jų gaila. Tik pamanykite, iš visu pusią 
priešai. Pešasi su vokiečiais, uesūgyvena su čekoslovakais, gruma- 
s| su rusais, kumščiuojasi su lietuviais. Tai tik kaimynai, su ku- 
riads kiekviena dora valstybė stengiasi sugyventi, o kur dar kiti prie
ki?!
]. Toksai lenkų gyvenamas negali neatsiliepti ir i ju vidujini gyve

nimą, į ekonomiją. Juo daugiau nesantaikos, tuo daugiau betvai- 
ĄS, o kai jos pakanka, tai ir visas gyvenimas susmunka.

Kai politika netikusi, tai ir ekonominis, gyvenimas toks pat, arba 
atbulai.

Lenkų finansistai paskutiniuoju laiku laoai susirūpino Lenkijos 
emisijos banko padėtim. Kaip spauda praneša, tai lenkų finansai 
labai sunkioje padėty. Liepos pabaigoje banko balanse aukso atsar
ga, siekė apie 122 milijonų zlotų, ? o kitokių vertybių apie 92 milijonu 
žiotų* viso apie 214 milionų zlotų, o tuo pačiu metu banknotų, pc- 
p^rinių pinigų, apyvarta prašoko 440 milijonų zlotų. Tuo būdu pope ■■ 
rinių pinigų padengimas auksu ir kitomis vertybėmis siekė apie 49 
a^ioš. Del tų priežasčių lenkų zlotas galvatrūkčiais puola. Tam turi 
didelės Įtakos užsienio valiutos i užsieni plaukimas dėl prasto preky
bos balanso, kuriam didelės Įtakos turi įvežami javai. Lenką užsienio 
'ffimisterio Skršinskio nenusisekusi paskolos ir politikos misija Ame
rikoje dar daugiau pakeikė susmukusiai Lenkijai.
T Ir štai, iki ausų prasiskolinusi, savo kelnes, atsiprašant, užsta- 

orusi, Lenkija, perša Lietuvai savo škarmaling-ą uniją!
Et, ko norėti iš tokios tautos, kuri amžiais nemokėjo valdytis.

■'broliu”

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES | 
į DIEVOTUMAS. SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS 
| SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE , '

Laisvai išvertė

- (Tęsinys)

— Ne. nepabrango, tiktai Jankelis nori 
kad aš jos daugiau imčia. Net, 12 kibirų! O aš j 
žmogus neturtingas. Pinigų tiek neturiu ir par-: 
duoti nėra kas. Turiu vieną karvę.- bet labai lie- i 
<a.—kiek už ją šiandien duos! Parduoti—tai už 
deųtinę bus dar mažai. Turiu du jaučiu, bet tuos 
,:ogaliu parduoti. Su jais baudžiavą atlieku.

— Kmn gi tau 12 kibirų l Paimk vieną du 
ir pakaks.

taip sakau.-bet kad neduoda raš-

Vargonininkų seimas
"Garsas’’ praneša, kad Vargonininku Sąjungos Seimas, buvu- 

SĖS~ rugp. 10 d., Brooklyne, nebuvo skaitlingas, bet labai gyvas ir nu
tarimais tortingas.

Nutarė rimtai organizuotis, rengti dainų šventes, kelti dainos me
ną. "Darbininkui,” neturėjusiam savo reporterio tame seime, pla
čiau apie to seimo darbus nėra žinoma, bet ir tos trumpos žinelės daug 
ką pasako. Ypatingai gražus ir sveikintinas dainų šventės rengimo 
Užtarimą*. Dainos, muzika ir teatras mūsą išeiviją stiprina tautybės 
drąsioje, todėl su menu eidami i liaudį daug nuveiksime savo išeivijai. 
Dabai būtu pageidautina, kad visi tie gražūs nutarimai nepasiliktu tik 
iyičiais protooklu užrašais, kaip paprastai būna, bet kd jie kuogrei- 
ėfauaia vykdytūs.
■įg;. Dabar, labai gera proga menininku pasauli sujudinti kada Ameri- 

vieši toks žymus kompozitorius, kai A. Vanagaitis ir dramos ar-
J. Dikinis ir V. Dineika. Rodos, keta atplaukti B. Dikimesė ir 

JtĮJIšauskas.
Dainą ir aplamai meno šventės suruošimas plačiame maštabe ijja, 

£tų mūsą apsnūdusi yvenimą, o Lietuvos vardą labai aukštai iskel- 
didžiojo pasadlio akyse. Niekas tiek nesuartina tautą, kai menas. 
> Tame pačiame ‘ ‘ Garse ’ ’ tūlas to seimo korespondentas nusishn- 

d^apkad iš svečią dalyvavo tik vienas "Garso" redakterius-L. ftmu-
o U dvasiškių, net ir vietinią, nei vienas neatvykai, kOrtsjx)ndtnto 

lą'^dltais betariant, MATOMAI LAIKO NKTGRftJO. l&ai gaila, 
’jtadTdvasios vadovai mus apleidžia. Net toks artimas bažnyčiai var- 
|&i!įįąky seimas mažai terūpėjo.

Bert turbūt jau mūsą tokia liūdna dalia, o gal jau mes tiek m. 
kad bendras pajėgą koordinavimas ir mokytą žmonią Į»r§- 

;%Si£nas nebereikalingas?
itiLv.. -■ ..

— Vakar buvau dvare, ten liepė eiti su Jan
keliu -usitarti ir atnešti rašteli su antspaudu, 
kad jau susitarėt kiek imti degtinės. Pas mus 
jau toks paprotys. O aš atėjau pas Jankeli, tai 
jis liepė man imti 12 kibiru. Kiek mes prašėme, 
kiek verkėme, jis nei pusę kibiro nesumažino!

— Tai taip! ,Eik dar prašyti!
— Veltui kunigėli, veltui! AŠ netiktai pra

šiau. bot ir keliais vaikščiojau apie jį. kad nors 
kiek sumažinti]’, bet Jankelis tiktai ’ juokėsi iš 
manęs.

— Na, tai ką-gi aš galinčia ryti ? Be raš
telio negalima šliūbo (vafiniko) duoti!

Ak! tu, nelaime mano! Pradėjo verkti žmo
gus-: Man ir-gi pradėjo ašaros byrėti. Juk tai 
vergija, tikra vergija! ,O nelaimingi jūs mano, 
žmonės! Ar ilgai jus taip vergausitKitą 
dieną vėl atėjo jaunųjų pora.

; — Na, kaip,—klausiu.—yra raštelis?
■ '■> t—Yra^-J^tsako dūsaudamas,—bet ue pigiai 

jis mums atsiėjo! Pardavėme karvę, bet pinigų 
maža buvo, tai užstatėme karolius (bfjstinus).- 
Dabar motina verkia, kad per vestuves bus be 
karolių. Bet k# gi galėjė|daugiau daįgti! ? ~

Atėjo sekmadienis; pfemišin jau Žtpie miš
parus nieko nesakau, bet žmonės patys klausia/ 
Atsakiau, kad aš šiandien kviestas pas poną*.. ’

Po pamaldų pinu aš j dyarą, man omeny vis 
stovi žmoglfi,** turis privčl’Žtas buvo Hz degtinę 

parduoti paskutinę savo Jęąrv^ ir motina, kiu
ri visą amžį dirbo, bei saugojo motinos palikimą 
būtent, karolius privertė-už degtinę užstatyta.

1 — Ar aš ką tai nepaprasto patemijau atsilie-
; pia ponia,—kad kunigas ne ūpe. Sergi ar kas ?

— Susišaldžiau truputį.
Ir sėdžiu minkštoj kėdėj, kaip ant žarijų.
—Matai ar negera praleisti laiką su manim, 

—sako ponas negu ardyti sveikatą su tais cha
mais?”

Žinai, tai gyvuliai! Kam jiems tie susirin
kimai, tas mokymas? Kunigas norėjai iškarto 
juos padaryti žmonėmis, bet tas—nereikalingas 
darbas.

Aš negalėjau, nei žodžio pasakyti, bet jau
čiau. kad kraujas puolė man į galvą ir širdis 
plakte plakė krūtinėje.

Toks buvo mano linksmumas pas poną. Iša
rėjęs namo, jaučiaus kuoblogiausiame ūpe. Aš 
gedinaus pats savęs, kad aš kunigas, pametęs sa
vo priedermes, nuėjau ten kur kitoniški žmonės, 
kitoniškos pažiūros, apie Dievą ir žmones! At
sigulęs nieku būdu negalėjau užmigti, taip ir 
prasi varčiau nuo vieno šono, ant kito. Galvoj 
trankos ūžia švilpia, kaip kokiame malūne, karš
tis eina per visą ligi kaulų; keliuosi iš patalo ir 
vos- galiu pastovėti ant kojų. Taip vieną dieną, 
taip kitą ir trečią,—vaikščioju kaip ligonis, kaip 
iš vandens ištrauktas: pats savęs gėdinubs ir sa
vęs neapkenčiu.

-Šeštadieny ateina pas |ūane jaunikio tėvas 
verkdamas.

— Ei. kunige, geradari, tėve dvasiškas! di
delė helairfiė! Ką mes vargšai dabar dalysime?

— Dievas su tavim, kas gi tokio atsitiko ? 
Sakyk greičiau.

— Aš, kunigėlį, pats— Aš, kunigėlį, pats AMai, sutariau su Jan
keliu 12 kibirų degtinės, daviau jam pinigų, už
stočiau karolius ir degtinę parsivežiau namo su 
statine, pastačiau klėty ir kaip visuomet ap- 
dihksčiau. T^p prastoMėgomuo antraidenio. tik 
staiga,—pasmirdo visur fegtinė. Kas čia yr!— 

’ m^nom sau. Npsiraminau. - Šiandien ryte išei- 
įlašeimininkė iš pirkios ir sako: “Kas čia yra, 
kad ta degtiųė visur pakyipol Nuėjo pažiūrėti, 
d-^i mato kad Klėty didžiausia bala, iškarto ma- 

Ajėme kad vapeno Lš kur užėjo, .bet paskui pasi
rodė kad degtinė pasiliejo, xnes statine stovėjo 
tuščia. Matytį žydas davė negerą statinę,— taiaxča1 V/Illl” ĮfllVrilctiZi v*l I Vj li&ūltavytL • v*X*^A.-X<X» JjAvlvJy tftj V4<»o wttV“ OW*vlHyj *<♦*

Ko taip■ mūs į^fe^siwįink4na^^arįc^ine vis® ištekėjo! Brangus Itauiige, kę^da-

------------------------------- Dzūkas Musteikėtis J. M. |

— Aš jau tokiuose dalykuose ne gydytojas, 
—ir tau nieko padėti negaliu!

— Tai, kunige: jūs ryt jiem duokit Šliūbą, 
nes visa ištekės, ko nedaliau, o vis bėga ir bėga!

Buvau pas žydą, pasakiau visą įvyki, tai 
dar parka juokiasi, sako: "kad mano statinė ne
gera. reikėj savo guesrę atsivežti!'" Ir dar 
juokiasi: dabar, sako, tau raštelio neduos: rei
kia degtinės dapirkti.

— Tai raštelio jūs neturit
— Žadėjo duoti. be+nedavė!
— Na, tai kaip gi aš jiem galiu duoti šhūbą ?

Nors kad ir raštelis būti], vistiek šliūbą ne
galiu duoti: rytoj dar tik antras užsakvmas. Ei
kit vėl pas pon;i. steiigkitės nors raštelį išgauti. 
O su ta.ja dentine nesirūpinkit.—tegul ji galą 
gauna ! Pražudei tu už ją. karvę ir pininus—ir 
užteks tau. Taip teirul jau būna: mažiau bus 
girtuoklystės, mažiau visokių blogumų.

Nusitvėręs vargšas ąž galvos išėjo verkda
mas. Vakare vėl jie prie manęs: Ar raštelio ne
išdavė? Ne, liepė iruti dar 3 kib. degtinės. Tas 
jau visai mane pabaigė. Sulyg jo prašymo aš 
parašiau raštelį ponui, prašydamas pasigailėti 
vargšų žmonių. Iš kur gavau trumpą atsaky
mą: “Prašau nesikišti Į mano dalykus ir neimti 
ant savęs chamų gynėjo atsakomyhęs. Kunigo 
priedermė duoti šliūhą,—mano leisti ar neleis
ti.” Dar tas žmogelis turėjo parduoti dvi avi, 
kad nupirkti degtinės. Ir iš tos dienos mano 
draugystė su dvarponiu užsibaigė. Mano gy
vulius pradėjo vyti iš dvaro lauki], medžius mal
koms davė kuobl ogi nusius ir tokioj Gotoj kad ir 

1 išvežti negalima. Gyvuliai mano pradėjo stip
ti iš bado, ir dar galų gale ponas nuvažiavęs 
pas vyskupą apskundė mane, kad būk tai aš žmo
nes prieš jį agituoju. Prisiėjo man ponas pa
likti ir važiuoti Į kitą parapiją visai rudenį, ka
da didžiausias purvas. Daiktai mano sušlajio. 
susigadino, aš pats persišaldžiau—kosčiu ir da
bar. Nuvykęs į naują parapiją radau tikrą dy- 
kufną: namai be stogo ir tie patys griūvanti, 
daiktų nei jokių: bažnyčioj betvarkė, žmonėse, 
girtuoklyste, vagystė bei ubagystė, žodžiu sa- 
Kant, vargstu, Antanai,;sunkiai vargsta...



Jie skrudu misTL

ivyb,’b*fbytinij salėj
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Metų SukaktU&ių Rsikehi'!

Kaip pūkai nešami, ' 
Per mėlYn^B skfiaastus, 
Tai vė^So pučiaim, 
Slėnia slenka jautrūs.
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kerne galimų tvarkų. Aš. as
meniškai turiu-kažkur dar iš
laikęs atminimui. bet ^mirties 
sprendimų, u£akių priimtų ru
sų socialdemokratų darbinin
kų partijos už jų atstovo įžeidi
mų; tai buvo kažkąks Bbrtke- 
vičius, kurį buvau liepęs išmes
ti lauk iš posėdžių salės už at
kaklias pastangas^, suardyti 
Seimų ir kurį, kaip paskui te
ko girdėti, btvo išsiuntę į ka
torgų už kažkokį dalykų su dr. 
Domaševičių Naujoje Vileiko
je.

Į Savo atsišaukimo gale L. S.

Inž. St. Kairio redaguojama
sis “Socialdemokratas” kelda
mas aikštėn girtinų visais at
žvilgiais pirmojo tautos susi
rinkimo Vilniuje, žinomų “Di
džiojo Seimo” vardu, 20 me
tų sukaktuvių paminėjimų, š. 
m. liepos 16 d. savo 29 nr., tarp 
kita ko. rašo: *

“L. S. D. P. Centro Komite: 
tas nutarė š. m. gruodžio 6 d. 
švęsti tas revoliucijos.sukaktu- 
ves. Tų dienų (senuoju kalen
dorium lapkričio 23 d.) 1905 
metais Įvyko Vilniuje “Kauno, 
Suvalkų ir Vilniaus gubernijų 
kaimo darbininkų ir valsčionių | Į). P. centralinis komitetas inž. 
susirinkimas sukviestas Lietu- Kairio asmenyje, gerai ži- 
vos Socialdemokratų Parti- nodamas, kaip Vilhelmo val- 
Jos • • • „ ' džia varu mums piršo Saksij

Minėtame “Didžiajame Sei- Kristijonų Lietuvos karalium 
me” buvo žmogių kurių vieni ir kad toks skubus prūsams 
skaitėsi tik “caro kampiniu- .priešingo L racho Virtenbergie- 
kais,” kiti rašė caro ininiste-i ‘do išrinkimas buvo veikiau 
riui Vittei prašymus apie tai, ivn-n diplomatinis pirmojo kan- 
had: “Lietuva reikalauja.įdidatūros sachavimas, kad la
idant visuose manifestuose ir jbiau pykino visų Vilhelmo val- 
paliepiniuose nebūtų igr.oruo-!dž:ą. nei mūsų nepriklausomy

bės paskelbimo aklas, leidžiA 
>au paniekinamu būdu juoktis 
tiek Uracho asmenim, tiek tais, 
kurie su jo kandidatūra buvo 
sutikę.

Nepriklausydamas prie tų, ku
rie galėtų tikėti galėjimu paso
dinti Urachų Lietuvos soste, 
vhiškai nesistengiau pažinti jį 
^meniškai, taigi ir nuomonės 
apie ji čia nereiškiu. Paguliau 
“Socialdemokratui” itikimes- 
nė gal bus ta nuomonė, kurių 
p?reiškė ■ telaikiniai vojriečių 
.socialdemokratai —r Sc\eį<ie- 
.manas ir Dovydas, pažymėda- 
’mį,4ka4 jei Liestuvų pąfeiJįąĮafi^ 
monarchiškos tvarkos ir pano
ro- iškelti kokius kandidatus, 
tai ;u partija 1 ’<ianti privers- 
,ta balsuoti prieš, bet jei Lškel-' 

Uracho kami daturų. tai 
•usilaikysią ntu balsavimo. 
:<škm pritardamas girti- 
ir.t^r.eijai pagerbti 20 metų 
m;i tautini susirinkimų 
:i’;.:e. kuris, be to. atsitin- 
rruodžio 6 diena. — vadina- 

šv. Mikalojų, tos bažny-
< patroną, kurią visų pirma 
■:-eo;om<> senoje mūsų sosti- 

■ ir kuri .-uvaidino tokį 
rbą vaidmenį mū<ų tautinio 
minm dalyke, dažnai pasi
ūdamas prisimenu tuos lai- 
. kada mūsų visų tiek pir- 
viu. tiek atžagareivių tar
navo tautos klausimais to- 
Uirmonija. jog. nežiūrėda- 
:ok;ų vy-k. Zdanavičiaus ir 
. ab. Oržpvskio statomų 
/•ią. ne-ibijojome net 6 vaL 

ryto rinktis mūsų pasirinktoje 
bažnytėlėje, kad ton. giedoda
mi atsakomas lietuviškas gies- 
mes. žalotume solidaringal de
monstruoti visiems mums ben- 
drm tautinės vienybes jaus
mus. Susirinkdavo ten tada 
vi-i lietuviai, neišskiriant net 
kraštntiniausių socialdemokra
tu. koks buvo anais, laikais ir 
jų vadas dr. Domaševičius.

Snsiskaldėme iki to laiko dar 
i dauiriau partijų ir pantijėlių; 
kai kam išlaikymas net 
-linkiai iškovotos tintos nepri
klausomybės ir idėjos nustojo 
jau buvę pirmojojoje vietoje, o 
Vilniaus atgavimas pasidarė 
jau veik antraeiliu dalyku. 
Vieni draudžia mums žiūrėti 
pirmyn, kiti atgal; kiti vėl —' 
į dešinę ar į kaįrę, kol pasida
rė galiausiai aiškys būtinumas' 
įsisteigti tinkamai rimtas orga
nas, kuris stovėdamas visos 
tautos vaisingiausia* būdas 
pi rmojo tautos frasrririkimo Vii- 
<yije 20 metų sukaJrtBV^ms P*-

jamas Lietuvos kunigaikščių ti
tulas“ (Memorandumo Vittei 
1UL)...

“Vokiečių okupacijos metu 
tie “didvyriai” pakvietė Ura
chų. bet ir tas ‘patriotinis’ žy
gis jiems nepavyko, nes visas 
kraštas užprotestavo prieš ca
ro “kampininkus” ir L'racho 
garbintojus... ”

Būdama.- vienas iš tų ketu
rių, Įgaliotų savo laiku pasira
šyti memorialų, ivikalaujantį 
T.ietuvo- autonomijos ir Įteiktą 
gr. Vittei. juo labiau, kad ant* 
rasis, tebesąs dar gyvas dr. Ba
sanavičių- yra lenkų okupudto* 
jv Lietuvoje, o Dovoina-Silves-

TH.

.o

pr

atti

.-avo p:

Didv-i.- Lie'

natvirt'

n-

T' a*-

7. S‘. Kairy-. 
"iimm.M k 
ynm ir bia-irT,l rm- 

•i papročių "’i'-btis ap- 
>nų irti] žmonių pajuo-

ti panh-ko> ir neapykantos žo- 
<lžia;<. kuriais “Soeialdemo- 
krataU* apdrabsto net tuos, 
kur:*- n;, kad <n jai- kovoti ne
norėjo. T<-čiau iH'gėdiškunto 
kraštutinumas yra pasi-avini- 
ma- -au ne tik vi-iška> sveti
mų. b,-t n"t tokiu darbų, ku
riom- vi-oklpU būdais buvo 
st"nzta-i ank-č-iaų pakonkti.

Sa-oomnum- melą- yra taip 
pat ignoravimas, kad me- esa
me roikalav'- Lietuvos autono
mijom. tvirtinant, jotr me< tik 

•prašo, kad caras neignoruotii 
Didžiojo Lietuvos Kunigai-

Memorandumo §10 kaip tik 
tvirtino, kad nebuvome pareiš
kę noro vi-i-ko atsiskyrimo 
nuo Rii-ii vaMybč>. Taip pat 
melas yra. kad per kalbamo**, 
Seimo nutarimus, visiškai “ne-
drįsomp iškilti aikštėn:” at- n1’’ 
virkJčiai — iki galo mos palai-

Niekas jų nekliudė, 
O plaukia sparčiai. 
Kelių žvaigždės rodo, 
Bet naktis ateičiai.

Kur skrįst nusiramyk?! 
Tik svajonėms rimčiau. 
Apgaulingai nemanyk, 
O greičiau greičiau...

Nors šešėlis juods dengia 
Dausos, štai gelmes! 
Iškeliaut mane' rengia 
Nušvies mėnuo erdves.

Ten kur širdį vilioja 
Išvyst noris kraštai. 
Aušra pabudusi moja 
0 skubėk pamilęs karštai.

Kada prašvito rytai 
Sieloj sužibo viltis. 
Kaip prasiblaivė rūkai, 
Tamsu dar man užvis.

Ir kaip saulė tekėjo 
Iš po Alpių kalnų. 
Širdis skausmų kentėjo 
Susigraužęs alpstu.

p*dki| svetainę; o ir 
didelę maudą san,'iiėa 
draugijoms nereiks «a aa 
gaiš vaikščioti po visokiu*j 
pins bet turės savo < na—ąį'

d. rugpj. ’lfea pranešam, kad mt- 
«ų klebonas nuveikė milžinišką 
darbą Cbesteryj. Per daug metų 
mūsų kolonijos žmonis troško lie 
tuviškoe bažnyčios ir negalėjo in
gyti. Daug kunigų buvo atsilan
kę mūsų kolonijoj ir nei vienas ne
pradėjo to milžiniško darbo. Bet
gi mūsų gerb. kleb. Tiškus pasi
uvanti dėl mūsų gerovės. Kol ne- 
tu rijom savo bažnyčios, tai laikė 
pamaldas šv. Mykolo bažnyčios 
skiepe. Bet po kiek laiko apipir- 
ko tokį namą ant Ketvirtos ir 
Madison Sts. Gerb. mūsų klebo
nas storojos daryti taip, kaip pi
giausia. Neėmė kontFaktoriaus, 
ale pats buvo už kontraktorių ir 
perdirbo Į bažnyčią.

Dėkavojam 'jam nuo širdies už 
jo nuveiktą didelį darbą.

Parapijonas

LDKS. 103 kp. labai nudžiugo, 
kad prisirašė gerb.. klebonas kun- 
Čepukaitis. Mūsų klebonas dabar 
gerokai užimtas baigimu mokyklą 
statyti. Ateinantį mėnesį bene 
tik bus darbas baigtas. Tad* kle
bonas turės daugiau laiko visuo
menės darbams. Netrukus bus iš
kilmingas mokyklos ir bažnyčios 
pašventinimas. Prie to jau ren
giamės.

B.

UOtovig.

te sarrbtiikią sve.
tahę uįi apie *100,000.46 įr kaip 
rodosi til-bėhę bus vieha H gėriau-

i mOn' iii ,i iii.

DVIGUBAS

PIKNIKAS
‘ ĮVYKS SUBATOJ IR NEDELIOJ

Rugpj-Aug. 29 ir 30 dd. 19$
Rengia Lietuvių Darbininkų Sąjungos N. A. Apskrity* '=■'

D. L, K, Vytauto Parke, J.owell, Nm&
Subatoj bus jaunimo linksmybių, šokių, žaislų diena. 
Nedėlia — bendrą visiems, su puikiausiu programa.

L0WJĮĮX, WS.
Šioj kolonijoj lietuviai turėjo 

visuomenišką mitingą rugpj. 18, 
1P25, pobažnytinėj svetainėj. Žmo
nių susirinko gana skaitlingas 
būrys, ^fitingo tikslas — protes
tas .prieš leąkus. Susirinkimas 
pasirodė labai gyvas, pilnas komi
tetas tapo išrinktas ir visas darbas 
paliktas ant komiteto, kad grei
čiausia riešą mitingą sušaukti. Ko
mitetas pasiskirstė darbus.

Lauksime protesto.
galtųpnt

Vieta kuopuikiąusia, priruošimas kuogeriausiaj. Iš visur nu
važiuokite būrių būriais. Svečiams nakvynė DYKAI.

Programų išpildys: M. KAŠĖTAITĖ, operos damininkėj. MU 
GRYBAITE, garsi Bostono dainininkė; J. NARINKAITĘ; gąr-'i 
si Loveli’io dainininkė; J. KRIVIUTE, iš Lavrepce’o žymi so-„ 
lietė; M. ARLAUSKAITE, garsi HaverliiH’io dainininkė;’ Ak • 
KAZLAUSKAS iš Haverhįll ’io; ŠV. JUOZAPO CHORAS, ii 
Lovell’io; ŠV. KAZIMIERO CHORAS, iš Nashuos; NEMUNfA 
CHORAS, iš Raverhill’io kartu su Loveli ’io choru. • |

NIWARK, N. J.
Visiems naudinga žinutė

Rugpjūčio 17 Švč. Trejybes Lie
tuvių parapijas svetainėje S vai. 
v&kąre buvo pilnosios blaivybės 
tyuopa ir išrinko komitetą, pasiry
žo sugrįžti prie pilnosios blaivybės 
centro. Antanas Kazlas tapo iš
rinktas pirmininku ir apsiėmė bū
ti atstovu būsimam seime. Anta
nas Biskis raštininkas ir viena mo
teris iždininkė. Dalyvavo prakal
bose, ir ceųtro yice-pirmiainkas 
gerb. dr. kun. ^Koncevičius,^vieti- 

iįi’onaų kuri L ^įai^lia .it 
,Užrikai Bįjįį, iaelišis,4i®s^MŽfa4 
rė surašą pavardžių visų narių ku-

Kelrodis: Loveli’yje imti Lakeview Park karą. Išlipti ant Mills Gerk-1 
nėr. Eiti į kairę, į kalną, kur yra parkas. f-

Baikale kreiptis: R. Ainoris, 313 High St., Loveli, Mass. arba V Pap--,-j 
lauskas. 725 Lavrence St., Loveli, Mass. ’ ;

PATEBSON, N. J. 
Svarbus pranešimas

L. E. K_ Federacijos 11 skyriaus 
.susirinkimas ‘ įvyks 27 d. rugpjū
čio, 7 vii. vak 147 Montgomery 
St., Šv. Kazimiero parap. salėje, 

į' Šis, suąirinkimae labai svarbus. 
DelegaUi iš Federacijos XV Kon-

parfez^dauginautHįgų'ži- 
rfnj fr Wjįi sšarbių/ kad dfiekvie- 
Įna jižįn‘ęresųo8. Be to, reikalin-re surasą p&varozių visų narių, su- na uzpųęresųos. Be to, reikaiin-

10 sM^rjfo, iis^iy^cieiniii veikimą. Tad,

Vien tik skausipo aidai.

1921.

Pilnasai Blaivininkas

Kaplys

W>

Lai PAf JĮ. 
BXP*LLDUt

F- AD. niCBTKB * CO.

TAMAQUA PA
Vietos LDKS. 99 kp. nutarė su

sirinkimus laikyti kas paskutinį 
mėnesio nedėldienį tuojau po su-

Pabudau lyg sapne 
Vynuogių daržuos, 
Kilčiau kilčiau ’ erdve ’
Kas" |ia mane pastos ? > 

fcuf žvaigždelė skaisMt

Bet ne! grįžtu ęrie jos.
Ten siela man rami.
Audra siautus nustos
Gėrėsis žvaigždė naktimi.

Trakiškis

?

Mtių frremifli Krąatnvg Išdari Prie 

39 Friend 8t,

D Y JUM 
P Y KA I

rrtfuat* tratai tti«

kiti nepribuvo nežinia dėl kokios 
priežasties, tikimasi kad neužilgo 
visi sugrįš.

Patarimą*, j Pagarsinant blai
vybės paskaitas ar kursus būt ge
riau garsinti visuomet blaivybę su
jungtą su apšvieta, nes tai visuo
met yra teisu ir teisinga be jokio 
perdėjimo. Nes ant kiek blaivy
bės tikslas yra mažinti arba gė
riams taupyti alkoholio aikvojimą 
lėšų, ant tiek gerai sunaudojamos 
tos lėšos plečia agšvietą, o prie pa
sistengimo apšviesti žmoniją Įro
dymu jai svaigalų kenksmingumo, 
tuo pačiu atveju susilaikymu nuo 
svaigalų proto gabumai diktokai 

j tobulinasi O pagarsinimas tik 
vienos blaivybės daugumą nugąz- 
dina kurie pabūgę neateina nei pa
klausyti.

meldžiame visu atstovų atsilanky
ki į minėtą susirinkimą. Beje, ga
li ateiti ir ne atstovai, bile tik in
teresuojasi katalikiškoje dirvoje 
veikimu. Sujuskime šį metą prie 
darbo, ir prie darbo uolaus ir ak- 
tyvio. Visi j pagelbą atvaduoti 
mūsų brangią Tėvynės sostinę Vil
nių su Gedeųiino kalnu.

I V. Kulikaitis, 11 sk. sekr.

^OBCESTER, MASS.
Pataisymas klaidos

Tilpusioj korespondencijoje 91 
“Darbininko” numery j yra para: 
syta: lošė S. Cilinskas. o turi būti 
S. Bilinskas. Muitininkai fyivo 
šie ; A. Stoškus, K. Lekeckas. J. 
Stašaitis, S. Bilinskas, A. Mačiu- 
liukė, p. Stoškienė. Juškienė Ston
kienė.

O fariziejų roles turėjo: J. 
Svirskas. P. Maukus, J. Tatulis, A. 
Kundratavičrus, V. Liptkienė, V. 
Blaveckis, Morkūnas P. ir A. Ma 
liauskas,

PASKUTINIS DIDZIAUSIS

IŠVAŽIAVIMAS
Kuris Atsibus Psnedilyjs

Rugšejo-Sept J diena, 1925
ROMUVOS PARKE

HOMIUO, MASS.

Sesio s
PJAUSTYTO STIKLO STTKT.iyffS 

UŽ 35 LEIBEUUS
STANDARD IR CHALLENGE PIRMO

Nepraleiskite progos gauti šitas šešias puikias 
stiklines, kuriaamatote ant paveikslo, už351ei- 
t>ęlįus Standard ar (Įh&Uenge Pieno.
PradękRe Įeįbelitte taipgi šiandien ir kada prirink
siu užtektinai MųęškUe į arčiausią Premijų Krau
tuvę, kurių adresai žemiau, ir pasiimkite sava setą 
šešių stikMskl/ Tą -dovaną galite gauti tik mągą 
krautųyšBę, <■ Paštu ųeriunčiame. Apcixa<^ą taųyy* * 
ti leibęliųs nųų keuų.
Standard ir Challeuge tari tik tiek ifcuo ir AtiFdfl \

TIKRO

ir sMtvdkvten* tiMMiąa. !*• 
tinka rirar kur rrikh uakrvu ir ptow kvfv. * Jlt 
karui rateikU aaląpą W»ąįrW Wv^r

' nu
bKSj tt

BRTD6E>ORT. CdNH.
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A’frtiSB
rugpjūčio yra rengia- 

į™^u^ąigtųviij ir atidtrymo ap- 
j^fc|g&jiĮųai. Tai dabar draugi- 

susirinkimus, prisireugi- 
taip iškilmingo apvaik- 

Apvaikščiojimas rem- 
sekmadienį. Susirinkti nu-

c

^^ė§, priesvetainėj tarpe Clark 
^uaslee gatvių.
^^^igramas tų iškilmit) bus maž- 

sėkaniis:
sĮ&Į Iškėlimas vėliavos ant sve- 

parapijos chorui giedant ir 
baliui pritariant Lietuvos ir Ame
rikos himnas.

Maršavimas gatvėmis sugrį
žus, svetainėn kalbos. Kalbėtojai 

Jbųs lietuviai ir amerikonai, kurių * 
. tarpe bus miesto majoras J. F. 
lųKenah ir kiti miesto valdininkai, I 

to jau prasidės šokiai iki vė- 
gĮfem laikui.
fe/Kaip girdėti tai ši lietuvių paro- 
^3a bus viena iš didžiausių, nes vi- 
£ sos draugystės labai smarkiai ren- 
; giasi lygiai ir pavieniai lietuviai, 
ųvisi rengiasi, kad pasirodytų sve

timtaučiams kad Elizabeth’o lietu
viai tai nėra koki pakrikę, bet ge
rai organizuoti ir susiklausanti ir 
daug galinti tauta.

Tad visi vietos lietuviai daly-j 
Avaukime šioj parodoj ir pasirody- 
Wkime ką mes Elizabcfho lietuviai 
įgalime.
J Taipgi .vra maloniai kviečiami ir 
Viš apielinkės miestų ir miestelių 
^pažiūrėti ką ElizabetlTo lietuviai 
gali.

ka už ta^įįaip-gi pa
dėka visiem^kuom no^ppąidėju- 
siems prie .yąkarieų^ų Į^aišekimo.

Reik priminti ka^ųūo pat pa
rapijos sūsitvėrimo klębonauja 
gerb. kun. S. J. Čėpąųoųis. Per 
tą laiką kun. S. J. Čeranopis. Per 
tą laiką kuų S. J. Č^paSOTuui te
ko praleisti ir blogų ir gerą va- 

-le 1^3 • #
landų, bet kantrybė ir pasiaukoji
mas dėl Dievo ir žmonių pridavė 
spėkų ir sveikatos laimingai švęs
ti 25-kių. metų sukaktuves.

Čia yra visos centralinių orga
nizacijų kuopos ir gražiai darbuo
jasi ir nemažas sumas aukavo ju
biliejui, ypatingai Lietuvių Klu
bas, kuris paaukavo $100.00.

Tad lai gyvuoja visos draugi
jos ir kun. S. J. Čepanonis ilgiau
sius metus.

PIRKS
IM. Broektoe 5Mr -wį

Ciacervas

B. Kopūstaitis

ELIZABETH, N. J.
Liepos 26 d. Susivienijimo aps- 

! kritys turėjo pikniką, kurs davė 
nuostolių.

Liepos 28 d. Karolis Šimonis va
žiavo automobilium, atsimušė j 
medį ir ištrenkė ant gatvės P. 
Plungj ir V. Bražinski. Abu bu
vo sužeisti. Kartu važiavęs Bra- 

' i žinsko vaikas nukentėjo tuo, kad 
jo ranka buvo nubraižyta.

Rugpj. 9 d. buvo parapi jos pik
nikas. Nusisekė gerai. Žmonių 
buvo pilni 25 karai. Pelno para
pijai liks apie 1,000 dolerių.

Rugpj. 14 d. klebonas kur. Si- 
-. monaitis išvažiavęs buvo i šv. 

Pranciškaus vienuolyną. Viena 
ę vietos lietuvaite Petraičiukč yra į- 
gj- stojus į tą vienuolyną.
&’• Rugpj. 30 d. bus didelės lietuvių 

iškilmės, lietuvių salės atidarymas. 
Bus parodavimas gatvėmis.

gr Vietinis

DETROIT, MICH.
Pas mus visuomeninis veikmas 

apmiręs. Kai kada kas pradeda
ma veikti, tai kįla pavydo, neapy
kantos ir niekinimų. Apsileidimo 
ir visokiii nesusipratimii teipgi ne
trūksta.

Bjauriausias daiktas tai tas, kud 
girtybė plečiasi nepaprastai. Šim
tai lietuvių skęsta nuoduose. Žmo
nės dažnai keikia kapitalistus, kad 
išnaudoja darbininkus, kad nu
vargina darbe ir spėkas iščiulpia. 
Bet nei bjauriausi pasaulio kapita
listai tiek darbininkų neišnaudo
ja, neišeikvoja tiek sveikatos ir 
spėkų, kaip patys darbininkai iš 
savo liuosos valios sunaikina sau 
sveikatos ir visokiais atžvilgiais 
suvargina per girtybę. Pasmirdo 
nuo mūnšainės darbininkų namai, 
pasmirdo ir piknikai. Iš to sekai 
ne vien savęs išnaudojimas, bet iš 
to kįla susipykimai, muštynės, ne- 
teisybės. • • !

Rugpj. 9 d. buvo Merginų Soda- j 
lieijos piknikas. Ir ką jūs mano
te ? Velnio išradimo -ir ten atsira
do, būrys žmonių nusilakė ir pik- ■ 
nikas baigėsi triukšmu, skandalui 
ir baisiomis muštynėmis.

Taip dalykams esant kur gali 
būti kalba apie tautos reikalus, a- 
pie apšvietą, apie darbininkų rei
kalus. Apie šituos reikalus gali
ma svarstyti darbininkams blaivė- 
jant, žmoniškėjant, o ne darbinin
kams cicilikėjant ir grimstant j 
mūnšainės gelmes.

Veikėjai, jungkime jėgas dar- 
ibininkams gelbėti.

LDKS. narys

18-DEL •;. ... u' 
: ^jįMNttginę dalį programą pradėjo 
Conn. apskr." garbės pirmininkas 
p. P. Totoraitis, nupiešdamas 
svarbią Darbininkų organizacijos.

Pb prakalbėlėsL uždainavo pui- 
kiai išlavintas cfliSris susidedantis 
iš-apife 80 ypatų Čia augusio jauni
mo, po vadovyste gerb. muziko p. 
Aleksio. Už jų puikų dainavimą 
minia griausmingai aplodismenta- 
vo. Taipogi už jųjų dainas bus 
suteiktas silver loving cup.

Kadangi tarpe jaunimo buvo vi
sokių sportininkų, tai ir progrga- 
mas sportu prasidėjo. Pirmiau
sia buvo:.

Vyram augštyn šokimas (high, 
jump). Augščiausia iššoko ivater- 
burietis Jonas Gilbokas —.5 pė
das 6 ar 7 colius. Garbė AUater- 
buriui turėti tokį šokiką.

Merginos irgi neužsileido vy
rams ir jos šoko per virvę. Aug- 
ščiausia iššoko Alena Norkevieiu- 
tė iš Hartfordo.

Sekė bonkų rinkimas vyram ir 
moterim bei merginom. Smar
kiausiu rinkiku iš vyrų buvo J. 
Mažeika iš Waterburio, o Alesė 
Kulikauskaitė, taipogi iš Water 
būrio, smarkiausia iš merginų.

Trijų kojų lenktynės — mergi
nom. Dovaną laimėjo Ona Stas- 
čeliuniutė.iš AVaterburio, kartu 
Zofija Abramavičiute, irgi 
Waterburio.

Vyrai panoro lenktyniuoti 
merginomis. Iš poros trijų kojų 
lenktynes laimėjo A. ir Konstan
cija Keršiai, brolis ir sesuo iš Hart
ford, Ct.

Visiems sportininkams, kurie 
laimėjo, buvo suteiktos dovanos.

Žmonės jau vėlai skirstėsi namo 
patenkinti programų ' ir gražiu 
darbu, rengimo komisijos.

Valio, komisijai už josios pasi- 
darbavmią ir surengimą gražaus 
išvažiavimo.

PADĖKA

su

su

MAE

HOMESTEAD, PA.

i 
sr Rugpjūčio 2 d. sukako 25-ki me

tai nuo įsikūrimo šv. Petro irPau- 
£ liaus parapijos. Paminėjimui šio 
fe jubiliejaus visos Homestead’o 

draugijos- surengė iškilmingu va- 
| ■ karienę rugpj. 2 d. Slavokų sakalų 
£į svetainėj. Jau 8-tą vai. sve'ainė 

buvo pilna svečių. Gabios šeimi- 
ninkės pradėjo vaišinti atsilankiu- 

B sius. Sočiai pavalgius prasidėjo 
programas, kuri vedė J. Balevi- 
cius. Programas susidėjo iš <3ai- 
nų; šolų, prakalbų ir smalkos. Pra- 
kalbėles pasakė visi atsilanliusie- 

fe? ji kunigai; kun. A. Jurgutis, kun. 
||LjJ. Vaikšnoras, kun. M. Kazėnai 

kun. V. Abromaitis, kun. P. Gar
mus ir ant pabaigos kun. S. J. Če- 
panonis. Pakalbėjo du iš pirmu- 
’tinfę komitetų? Kazučionis ir 
ĮAkncevičius ir mok. O. PiknJrutė. 
IžrtKkė linkėjimus Homesteado ir 

Homestead’o miestų gaspado-* 
'(Burgess) linkėjimns. Teip-gi 

ię;Burgess žmona. P-lė P. Aučiu-
.pakalbėjo vyčių Vardu ir jtei- 
ffidabrinę dėžę pilną sidabro 

SoH V. 11-Ioa kuopos narių. 
lAnt smuikos pagriežė mergaitė 
jp^riližiutė. Duetus sudainavo ae- 

IffitMKazučioniutės ir solo .J, Nau- 
Įoltfutė. Kelias dainas sudainavo 

merginų k oras. Laike 
(įftRąrienėe griežė įvairias neliodi-

.-•ysši
riW

ST. CLAIR, PA
Iš darbininkę gyvenimo

Darbai gerai eina, ale su rug
pjūčio 30 d. kietųjų anglių darbi
ninkų sutartis pasibaigs. Apie 
atnaujinimą kontrakto nieko ne
girdėti. Yra manoma, kad-strei
kas Įvyks, bet angliakasiai tuo ne
nusimena, yra pasiryžę streikuoti 
iki jų reikalavimai bus išpildyti. 
Bet kitų rūšių darbininkai yra la
bai susirūpinę angliakasių streiku, 
ypač rūbsuviai, nes jau dabar nau
jo darbo neturi ba niekas nenori 
mokėt už drabužių eilutę po $80 
arba $90. Pas žydelį galima gau
ti naujausio pasiuvimo už pusę 
kainos ir tokio audeklo kaip pas 
juos. Tai rytais eidami Į darbą 
pilvus drūčiai susijuosę diržais ei
name ir vis dairomės į drabužių 
krautuvių langus. Stebimės iš že
mame kainų. Nors tos kainos nė
ra labai žemos, bet palyginus, tai 
tik pusė kainos.

Pilypas ii kan&pių.

Leiskite man per Tamstų ger
biamą laikraštį išreikšti gilios ir 
nuoširdžios padėkos žodį visiems 
broliams ir seserims amerikie
čiams. kurie užjautė mane nelai
mėj ir suteikė pagelbą ir malonė
jo prisiųsti laikraščių ir knygelių. 
Reiškiu nuoširdžios padėkos vi
siems aukotojams už gerą širdį ir 
gausią auką. Mūsų užjūrio bro
liai ir seserys visuomet, jautriai at- 
silepadvo į kiekiveną gyvą ir rei
kalą ir pribūdavo su pagelba.

Esame tikri, kad ir ligonio rei
kalai ras jų širdyse gražaus atbal 
šio. Kreipiamės į visus knygų ir 
žumahi leidėjus, prašj’dami 
šelpti mus ligoninėj esančius, 
nėra pats ligoninėj gulėjęs, 

Į turbūt neturi supratimo, kaip
ki ligonio padėtis. Kam tenka il
gas laikas ligoninėj išbūti, tam la
bai spaudžia sielą ir vienatinis su
raminimas būna tik tuomet, kai 
gauni ką nors įdomaus pasiskaity
ti. Bet ligoniai neturi pinigų ir 
patįs neišgali nusipirkti.

Taigi ir kreipiuos pas jus gerbia, 
irtieji broliai ir seserys amerikie
čiai su šiuo prašymu. Visiems 
knygių žurnalų ir laikraščių auko
tojams mes ligoniai vienminčiai 
būsime nuoširdžiai dėkingi.

Adresas: Jurgiš Matulionis, ka
ro ligoninė. 1 skyr. 7 palata, Kau
nas, LITHUANTA.

su-
Ka> 
tas 

sun-

Bukausko orkestrą, kas pri-

HARTFORD, domr.
į Ilgai lauktas Conn. apskričio 
išvažiavimas Įvyko rugpiflfio 9, 
Lietuvių Darže, Glastonbttry, Ct.

Nors hartfordiečiai. ir tikrino, 
kad nelis, bet jų pranašavimas ne
visai išsipildė. Truputi lijo, bet 
komisija nenuleido rankų ir ren
gė pikniką, kuris buvo vienas ii 
gražiausių ir pasekmingiaųaių pik
nikų šių metų. Del tokios die-

metu padėtų visos Lietuvos poli 
ramener • 
fiaesm<| ..

m
■Du ruimu 
pu<l.n&mis

i viabai’ipg svarbi,, įdomiu ““?"^ F'*““),nepapris^ klauiymi todėl Rei^t, sakoW';. ®vent« . U’l 
- ' . ruošti įųlo apskiu^įų vįituninkū

suvažiavime. Tą šventę iškil
mingai sutikti if 'gausiai joje 
dalyvauti rinitai ruošiaks visa 
Kauno policija, ku?ios ribose 
jau ir pati šventė įvykti turės.. 
Be to yra kilęs policijos virši
ninkų tarpe sumanymas suor
ganizuoti savo dūdų orkestrą, 
nes svetimų orkestrų ne visada 
galima gauti, o kartais, jei ir 
galima, tai gana sunkiomis są- 
Ivgomis. Savas orkestras tu- 
reti daug geriau. Tinkamų 
žmonių šiam orkestrui sudary
ti Kauno policijoje randasi pa
kankamai. tik vienur kitur jie 
prisiblaškę. Suburtas į vieną 
krūvą orkestras pilnai galėtų 
stotis. Orkestras manomas su- 
laryti ne daugiau kaip iš 2(1 
žmonių. Būtų pag.ei-dau.jama. 
kad susiorganizuotų dar prieš 
šventę.

prašome VgĮBis-as . škiBteigai

Susirinkimą atlankys Centro 
nariai.

. ____ is^lesa,
it .vienos Iš gėritiukiųįų gatvių City 
>iate.. prie pat p-oluniblii R<>ud, tirti 
įvSt., tik $16>Sį09 ųjl-abu Ir Jiįtigvos 
y<jos.
Vfba 3 šeimynų 11 kambarių namą, 
tik muj.ii ištaisytą iš vidaus ir lau

ko. i>.-ininkiausioj-_apieHnkė.i South Los 
to.iv, tik .$4.600 h9$GbO {nešti.

A.‘Wa S
361 W. Broalfvąy, So. Boston.

DR. A. J. GDRMAN
* KGUMAU8KA8K
706 Matai 81, MooteUo, MM.

,| (Kampai Broad Street)

£>;

Valdyba

| IŠLEISTUVIŲ VAKARIENE

Cambridge’io lietuviai ren
gia išleistuvių pramogėlę dvie
jų studentų — Leono Praspa- 
liausko ir Juozo Potembergo. 
Vakarienė bus Cambridge’o 
parapijinėj salėj utarninke, 
rugpj. 25 d. 7:30. v. v. Bus gau
sybės geriausių įr‘gardžiausių 
valgių ir gėrimų. ‘ Užprašomi 
yra atsilankyti vietiniai ir apy
linkių lietuviai. į

Sakyti studentai uoliai pasi
darbavo per vaka-cijas tarpe 
vietos jaunimo. Jiedu užsipel
no užuojautos ir paramos. Su
eikite visi.

NAUJAS IŠRADIMAS
C DEKSN1O GALINGA MOSTIS 
Gydo, ReUm*tixinA, Ranku, Kojų, 
Nugaros aknudcjimn. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą, OueuK, Galvos nkau--S-  . e - • - • -

Dekraic Galinga Maztū yra tiek

Kaina. 75 centai. $1-50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra ui persiuntimą.

Klauskite pas aptiekomis t ei p 
DEK£N’S N£W DISCOVERY 

OENTMENT.

Boksais Ointmant Co.
518 MA1N ST. BOK 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

Rengėjai

SUGRĮŽO
Bostono lietuvių alto- 

su
So.

riaus vaikai, kurie kartu . _ 
gerb.'kun. Strakausku Palan
goje leido vakaeijas, sukatoje 
sugrįžo gražiausiame ūpe. Tik 
gailisi, kad vakacijos t»p greit 
praūžė.

IŠVAŽIAVTMAS Į PALANGĄ
So. Bostono Sodalicijos dr-ja 

pereitą nedėlią rugpj. 23 d. tu
rėjo savo privatišką išvažiavi
mą Palangoj. Ten. nusidangi
no dviem patogiais busais. Va
žiavimas ir ten buvimas buvo 
dabai sėkmingi. Dalyvavo gerb. 
klebonas kun. Urbonavičius ir 
kun. Strakauskasl Po smagių 
pietų turėjo linksmų žaismių.

Rugpiūčio 6 d. V. Felgenliau- 
zui gyv. Nepriklausomybės 
Aikštėj, piktadariai nakties 
metii pavogė iš buto keletą si
dabrinių ir kiti] verčių dalykų.

Burginaitei gyv. Ugnegiasių 
išvogė baltinių iš žydų vaikų 

prieglaudos.
Staftenliofui gyv. VI forte iš 

muzikų parduotuvės Laisves 
ak 25 pavogė 3 fleitas.

PAIEŠKOMA
BL'DZILS. Antanus, apie 4S metų 

milžinus, atvykęs Amerikon prieš Ti 
metu, gvvei^'.s Ne\v Yorke ir Bostone.

2)‘ BCBLIAUSKIENF: - MARCINKE
VIČIENE. Marijona,, tūlą laiką gyve
nusi Trenton, N. J.

MARCINKEVIČirs. Jonas, gyve-

WILLIAM H. 0’BRIEN 
295 Hųntimrtun Avenue. Bosron.

Tel. Back Bay 7273 
šokių Salė — Estrada. Pamokos 
klasėj utarninkais Ir ketvertais. 
Asmeniškos pamokos nuo Pi ryto 
iki Irt vakaro. Naujar.si Nc’v 
York’o mados šokiai st: Nevr 
York’o pugelbiniukais. Didžiau^::: 
šokių mokykla Bostone visada at
dara. " (Rį>.-29)

i
į:
t

t

4) DAOILIS. Karolis, tūlų kliką

Ieškomieji arba kas
< prašome atsiliepti

SMAGUS PIKNIKAS
Cambridge’o parapija perei

tą nedėldienį Palangoj turėjo 
išvažiavimą. Žmonių buvo vi
dutiniškai. Piknikas, buvo 
linksmas ir gyvas.'

IŠ GARNIO DARBUOTĖS
Pereitos savaitės pabaidoje 

garnys aplankė pp. Marijoną ir 
Antaną Grybaičius. Tai buvo 
pirmas atsilankymas ir žinojo 
ko reikia — atsilankymo vai
sius buvo smarkus sūnus. Mo
tina ir kronprincas geroje svei
katoje.

BARGENAS
Parsiduoda pigiai trijų šeim? 

mas. 19 Atheis St. Yra gasai 
tinių skalbykla. I:'. ......
kreiptis: Ei,. PLEVOKAS, 948 Rroad-

b:il-
7>el platesnių žinių

skubotų

:siiieĮ,ti Ar::,-:: 
apie jį ži::o. ;

A. Knzas

(.’-levelanč

ISKVrm DENTI8TAS 

DR.ST.A.GALVARISKI 
520 B. Btottdw*y, S. Boston 
Ofisu atdaru nuo9 vaL ryto iki 
12 vaL k nno 1:80 vaL po pieta 
Iki 640 vaL Vak. tr nno 7 iki S
vaL vak. tvent* diena pasai susi* 
tarimą.

3 TEL. So. Boston 0506—W.
P UETUVYS DANTISTAS

h. L. KAPOČIUS
3 251 Broadway, So. Boston
S /“Keleivio” name) 
ĮvOjtbo Vaulndos : nno 9 iki 12, nuo 
9:l;S0 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakaro, 
g Seledomis nuo 9'iki 12 vaL dieną 
SSubatomls nuo 9 iki 6 vak. Ned< 
Suomis nuo 8 iki 12 (pagal sutarti

i DR. PUSKUNIGIS
P GYDYTOJAS
i VIDURINIŲ LIGŲ
, TaL 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet

7 Sd 9 vak.
389 Broadway, So. Boston.

'! TeL So. Boeton 2881.

T«t So. Boston 270

Galima tutikalbiti ir UetHviika> 
onso murma: Rytais Iki d w«i

.vaiarais nuo6—9
Į 5M B. Broadway, 80. Borto?

• Graborius ir Balsamuotoją.?

:vei*xity 8<S31 Ptosįip/

-16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.;

1

■ "Tutintiems reumatą nebus >-♦»:- 
kalo nedirbti ir gulėti, jei varto- 
sit gyduoles nuo reumato.

GEO. W. GALVIN", M. D.
Garsus reumato gydytojus

180 Huntington Avė., Boston
Tel. Back Bay 5647

(Rp.-29)

$1000 TIK UŽ 60 CENTUI
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo- 

' gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su- 

I teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus- 

Įmą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
■ skausmas po krūtinei, nervų suge- 
' dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
j visokių žolių ir knygų kataliogą.
| M. ZUKAITIS

1 Tel. So. Boston 0823
LIKTU VIS DANTISTAS

DK, M. 7. CASPER
. (KASPARAVIČIUS)
1 425 Broadway, South Bortot 

vaZoMdo#:
1 nuo 9 Iki 12:0O ryte tr nu,; 1:30
Į iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare.
1 Ofisas uždarytas suba*o« vakarais 

ir nedSldleniais. talp-g;
, nuo 12 dieną uždarytu-.

JOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

;V. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI
'irmįninkąs — M. Zobar
539 E. Seventh St, So, Boston, Ma* 
Telephone South Boston 1516—J.

'ice-Plrminiukas — J. Petrauskas, 
250 Goto S t. So. Boston. Ma* 

'rot. Raštininkas — P. Tamošiūnas, 
161 \V. 7-th Sr., So. Boston, Mass.

'in. Raštininkas — M. šeikis,
40 Marine Road, So. Boston, Ma* 

Casierius — A. Nancfiiunas,
885 E. Broadway, So. Boston, Ma* 

varkilarys — J. ZaTl«(.s,
F Wipfield St, So. Boston, Ma* 

traugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedSldienl kiekvieno mčnąąlo. 2-rą 
valandą pų {Įeta^ pajpęĮJos 492

r Rn.-271 ; 25 Gillet Rd., Spencerport, N. Y.

PIANO LEKCIJOS
ItttSEpjučio t Sept. 1 mėnesyje atsidaro piano lekcijų klesa.

Mokinamo vien geriausia muzika. Esti <!n mokinių koncertu 5 
metus.

Kaina lekcijų $1.00 už pusę valandos.
\nt pareikalavimo cinu pas mokinį j stalių už ta naf-i.ų prekę.
Pinigai mokas! iš kalno už keturias ar daugiau lekcijų.
Norintiems nusipirkti naujų ar vartotų pianą ipatarnauju veltui.
(Jeidžianticji platesnių tame da: ko informacijų kreipkitės:

>2

I 
<c> V. GREIČIUS

7503 Myron Avenue Ckvoland, Ohio

X

{
PERSIKELS Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

8gteDdi geriau^ patarnavimą, lodei verta pag jį

OFISO IR GYVBHMO ANTRAŠAS:
890 E. 6-th St, So. Borton, Mma TeL 8. B. 01M-W.

- _ __ _ _ vi 'oč_

■t

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERA (MA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROGKTON, MASS.:
C84 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDENCTJO8 Tel. S. B. 3429-V

JR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS šVfi-.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

'irm. — Z. Zlčkienė,
61 Story St.. So. Boston. Mass.

'ice-Pirm. -— A. Janušonienė,
1426 Columbla Rd.. So. Boston, Ma*

‘rot. Rašt. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St, So. Boston, Ma*
in. RaSt. — J. Keys,
115 & Street, So. Boston, Mi*

žd. — O. Staniuliutė,
105 6-th St, So. Boston, Ma*

’varkdarė — O. Mlzglrdienė,
164 6-th St, So. Boston, Ma* 

Arnnąijos reikalais kreipkitės visados i

DAKTARAS J. LANDŽIUS

ką Mgkvleno 
paraęO’JS 
vės, Šonai B<

IV. KAZnDBRO B. K. DBJOI 
VALDT®<8 ANTRA1AI

Pirmininkas — J. Jaro*
225 L Street, Šo. Boštąa, Ma*

^ice-ptrm. — J. Grabinsfatg,
157 M Street, So. Boston. M**

Prot Raitininkas — A. JaiųSonū,

L 
a»t r 
MfiSB.

(SEYMOUR)
•LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydo aštrias Ir kronižkas užsisenS- 
jnsias ligas vyrų, moterų ir vaHcų. 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetinlals spinduliais. kwartz 
žiburiu, thermo therepa. Ir kitais 
elektro medfkalttkais budais. Egza
minuoju kraują, Slapumą, Ir splau 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teip^f su
teikiu patarimus laiškais.

OfUo valandos 
nuo 9' ryte !M 9 vakarė

381 WESi BiOADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos) 
Telefonas——•— ---------S. B. 4000

Reaidencljos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

S. BARUSEVfflUS
LMavliku Grabortna, balmmnoto- 
ju, Reni Katate tr Public Notaras.

258 W. Broadway >

Realdenclj* Averrne [J

•tnlnsn Ra^ftatnkrta — E
8 HatCh Staęet, 8o. B 

Iždininkas — L. tirnjMįi
111 Bowbo F t, 8a. B 

Tvarkdarys — P. lančtea,

los

redSūieDd kfeitvttco 1-taą vfL
□o pieta p&rapŲee ertije. 4ŠO Sbveotk

D. L. K. KEISTUČIO DR J08 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON. MĄSS.
PIRMININKAS — V. ZaUečhM.

514 fc. Broad^ay, So. Boston, Ma* 
VICE-PIRM. — PotIISb Rota,

05 G Street So. Boston, Ma* 
PROT. RAST. — Antinas MaNjvflM,

450 E. Seventh St., So. tfe* 
FTN. RAST. — Jnozapaa VinHerf®*

906 E. Broadw*y, So. Boston, l£n* 
KASTERIĄS — Andr. Zalleekas,

611 E. Flfth St, Sa. Boston, Ma* 
MARitAŲKA—KarttnJeras MlinUlionM,

906 E. Broadvmy, So. Boston, Ma* 
D. L. K. Kalstnčlo Draugija taiko M* 

įvo tnCneafnina susirinkimai kas pirsą 
inecMldienl kiekvieno mCnesio, po nu* 
694 VVashington St, Boston, Ma*, 
i :30 vai. po pietų- Ateidami ant M** 
rtakteo atsiveskite n *vtm dan^Ml 

sarta P** draagijos f*




