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Del derybų su 
lenkais Geneva. 

iTarvba, š 
Štai kas ir kiek ^Z1OJ SUSI3

reikalų ministerijos politikose- ųamo 
konomijos d-to direktorius p.
Balutis, krašto apsaugos m-jos
atst. pulk. Įeit. Grigčinaviėiu-
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Washingtonas. Elta praneša iš Kauno 4-IX-25: 
Lietuvos-Lenkijos derybos miško plukdymui Nemunu sutvar
kyti prasidėjo Kopenhagoje pirmą rugsėjo mėnesio dieną.

Pirmame posėdyje išrinktos: plukdymo, susisiekmo, kon- 
sularinės protekcijos ir redakcijos Komisijos.

Rugsėjo mėn. antrą, plukdymo Komisijos posėdy lenkai 
griežtai reikalavo leisti sielininkus iki Klaipėdos ir duoti tam- 
tikrą plotą uoste laivams ir sieliams laikyti. Kitais plukdymo 
technikos klausimais prieinama prie susitarimo.

Rugsėjo trečią dieną, konsularinės protekcijos Komisijos 
posėdy lenkai reikalavo Konsulato Klaipėdoj.

Lenkams įteiktas Lietuvos paruoštas pašto, telegrafo, te
lefono susisiekimo projektas.

Plukdymo Komisijoj nebaigta diskusuoti sielininką, pa
lydovų ir Lietuvos nustatytų plukdymo taisyklių klausimai.

Lietuvos Delegacijos pirmininkas yra Sidzikauskas, na
riais — Naruševičius, Skardinskas ir Norkaitis. Lenką dele
gacijos pirmininkas — Wasilewski.

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai

Suv. Valstijų Iždo De
partmentas paskelbė kas ir 
kiek šiemet valdžiai mokes
čių sumokėjo. Žinoma či<i ei
nasi tik apie didžturčių arba 
šiaip pasižymėjusių asmenų’ 
mokesčius, t._____  ____
mokėjo:
Jaunasis John D. Kock-

efeller...................... $6,277,669
Senasis1 (tėvas) J. D.

Rockefeller...............
Henry Ford................
Edsei Ford (sūnus).... 
Prezidentas Coolidge. .. 
Charlie Chaplin.........
Clarence Darrow.........
Fordo kompanija ........ 16,493,160
Kardinolas O’Connell . . 17,854.48

Indomu, kad kaikurios 
kompanijos pernai mokėjo 
daug, o šiemet visai mažai. 
Čiugamo karalius Wrigley 
pernai mokesčių išmokėjo 
$836.585, o šiemet tik $2,- 
644.

TARYBjfi TARIASI APIE 
AIKĄ

Tautų Lygos 
ks savaitės pra- 
kus, su vileia ta- 

ą ir saugumą.
Tancijos. Belgi- 

diplomatai de
gumo paktą su 

» . isos tos valsty
bės ketina pasižadėti viena 
kitos rubez|us gerbti ir j u 
neperžengtu Ketinama i 
Tautų Lygi • lygiomis teisė
mis priimtų Vokieti ją.

Tose derybose neprisilei- 
džiama Leųkija.* Apie jos 
rubežių saugumą nieko nesa
koma. To<|el lenkai dėl to 
nerimauja a* jaučiasi Įžeis
tais, atstumtais. Jaučiasi, 
kad jų kailif nebus apsaugo
tas ir kad jis netrukus 
kentės.

naši apie 
Anglijos, 
jos ir Itali 

j rasi apie 
Vokietija.

AŠIE

Žinios iš Lietuvi
VISUOMENĖS LAIMĖ

JIMAS
Paryžiaus visuomene bu

vo nepasitenkinusi brangio
mis busų ir strytkarių kai
nomis. Todėl buvo sumany
ta juos boikotuoti. Boiko
tas pavyko. Žmonės ėjo pė
sti. Toliau boikotas pavyko 
ir tuo, kad kainos tapo nu
pigintos.

SUKLAIDINO ŽMONES
Keno tai rokundu pa

skelbta. kad Nevados valsti
joj trūksta darbininkų. Tai 
privažiavo jų nemažai. Vie
tos unijos išnešė protestus 
prieš tokią darbininkus klai
di nančią propagandą.

KAIP BUVO PRIIMTAS RU-įŪų tiek <įaug pii-krito, kad?
SŲ ATSTOVAS ■.ant rytojaus prie stogų

Liepos 30 d. naujas rusų ats- .lv<ių krūvos, neištirpusios 
tovas Lietuvoj p. Aleksand-įva 
rovskis įteikė respublikos pre-l 
zidentui savo kredencialus. 11 ; 
vai. 45 m. respublikos prezi- i ; 
de'nto automobilis, 16 raitelių!vo 
vskortuojamas, nuvyko 1

DUOTA AIŠKIOS IN
STRUKCIJOS

Vėlesniame Lietuvos vy
riausybės organo numeryje, 
būtent rugpj. 25 d. yra rudė
tas ministerio pirmininko p. 
Petrulio pranešimas spau
dos atstovams. Pareiškia
ma, kad “jokių diplomati
nių santikų su Lenkija, kol 
Vilnius yra lenkų okupuo
tas.” Be to sakoma, kad 
“delegacijai bus duotos 
griežtos ir aiškos instrukci
jos laikytis Klaipėdos kon
vencijos ribose, kur Lietuva 
yra pasižadėjusi suteikti 
miško plukdymui reikalingu 
lengvatų. Tokiomis lengva
tomis vyriausybė laiko leidi 
mą atvykti į Lietuvos terito
riją reikalingu miško agen
tų ir suteikimą jiems teisės 
miško reikalais susisiekti 
paštu, telegrafu ii- telefo
nu.”

DAUGIAU’P AŠTINIŲ 
ORLAIVI?

Detroit, Mieli.—Fordo iš
dirbamieji orlaiviai gauna 
valdžios pasitikėjimą. Val
džia pasamdė Fordo orlaivių 
gabenti paštą tarp Detroito 
ir Cbieagos.

BUDAVOS DIDESNĮ 
ORLAIVI

Suv. Valstijų laivyno per- 
dėtiniai pienuoja statydinti 
naują dirižablį Į vietą nelai
mingojo Shenandoah. Žada 
statydinti du sykiu didesnį 
už žuvusį Shcitnndoah.

UŽSIMOKĖJO $75.00
Plynionth, Mass. — R ob

eli E. Brigham važiavo au- 
tomobilium, kuomet jam 
laisnis buvo atminnas. Tai 
už tokį pasielgimą užsimokė-

VĖL
PASKOLĄ

Rusijos d^tatymo komisi- 
‘ paskelbė, 

i. ant 
upes pastatvti di- 

elekįros gaminimo 
Tam-i reikėsią $200,- 

terikos kapita-

APIE

YPATINGAS GANDAS
Iš Tilžės Associated Press 

paskelbė žinią apie tai. būk 
Letnva esanti pagatava su
grąžinti Vokietijai Klaipė
dos kraštą dėl ekonominiu 
sunkumu.

(Ko tas gandas vertas, ke- 
no naudai jis paleistas sun
ku nuspėti).

VAIKŲ IR MERGINŲ 
PARODA

Atlantic City, A. J. — Iš 
62 didžiųjų Suv. V;ilstijų 
miestų suvažiavo gražiau
sios merginos. Iš jų bus iš
rinkta gražiausia už visas ir 
gaus vardą “MissAmerica.” 
Jos bus maudimuose siūtuo
se. Žmonių į tą miestą suva
žiavo apie 300,000.

Kartu yra ir vaikų paro-
Vaikų suvežta virš 1.-

PAMINKLAS SŪNUI
.Ve?/: York. — Oscar E. 

Konkle statyčius sūnui jia- 
nūnkjid J1* • 1
vojiti^i ;
jo. Iš džiaugsmo tėvas sta
tydins jam .paųtrnklą; pavi
jai e ‘ ‘skyseraperio. ” Tas
skyseraperis bus 65 augščių 
ir su bokštu. Iš viso bus 800 
pėdų augščio. Tai astuonio
mis pėdomis augštesnis, ne
gu VToolvvortlio bildingas.

Visi šito naujo skyserape- 
Įrio darbininkai turės būti ir 
;šėrininkai. Tame name bus 
griežtai užginta, rūkyti, svai
galų * vartoti ir... laikvti 
“Sunday papeis." nedėliiiių 
laikraščių.

jos pirm. L. Trockį pasl 
kad yra pienuojama 
Dniepro up^s p—1— 
džiūk 
stoti.
000,000.
listai būsią jlakviseti dalyką 
ištirti. I

RADO DEIMANTŲ 
KASYKLĄ

London, — Rytinėj Afri
koj netoli nuo Tanganvika 
rasta deimantų kasvkla ir 
deimantai esą vpatingai gra
žūs.

ŽUVIMAI NUO AUTOMO
BILIŲ

Pereitą savaitę Massachil
sėtis valstijoj nuo automobi- 
lų žuvo 15 žmonų, tarp jų bu
vo šeši vaikai.

kvotas

NETIKĖTA AUDRA
Liepos 2S dieną š karto .biį 

) giedri, šilta. Oras .jai/ąj 
prie,put ryto buvo tvankus, sunlūĖ^ 

SSSR atstovybės rūmų. Netru-įgalima buvo laukti lietįaįiKį. 
kus eią pat atvyko užsienių Žmonės, jau iš anksto pradėjo 

“ieną ii- rugius vežti“ 
Pakilo iš karto mažas debgglg 

uirs,kttskart darėsi balsei 
Tik štai, kad Įjakilo’Vė- 

kad pradėjo laužyti -ūtėš 
■. stačiai, lyg koks uraga

nas pradėjo siausti. Tik laime,. 
kad nevisur. Labiuasiai nu
kentėjo Itaubonių (Butrimož^> 
vai.) apylinkės, čia vėjasliš- 
nešiojo po laukus visas susta
tytas gubas. šienas atsidįųrg 
kur raišiuo.-e arba pakrantėse, 
l’kininko B. visiškai vėjas'su
laužė vėjinį malūną, nuneštojo 
nuo trobų stogus. Bet to dar* 
negana. Daugiausiai nudsfo- 

prof. jlių pridarė smarkus ledų lytų?-, 
salėj ats- Vasaroja^, kurs šiemet gražus 

atrodė, liko su žemėmis sumai?’f? 
sytas arba išrautas ir nuneštas 
į laukus. I'jH-liai. ankseiaųriš- 
džiūvo, taip patvino, kad ne- 
g.-dima buyo pervažiuoti. Po . ' 
valan<ios laiko gyventojai ęa- ' 
sijoto likę be stogų ir be dner-^ 
nes.. . Tuo tarpu, už kokio pu- !• 
kantru kilometro visiškai1 ly- - 
taus nebuvo, lik. anot žmdnių, 
kaip lūini'r-m pašlakstė. -

kaišius valdininkas p. Blaves- 
čiūnas. ,I< ten atstovas Alek- 
sand.rovskis su atstovybės sek
retorium Sobolevskiu ir saky
tais trini asmenimis, raitelių 
eskorto aplydimi, nuvyko į 
prezidento rūmus. Rūmų kie
me stovėjo išsirikiavusi garbės 

ris su- 
Rūmų 
prezi- 
prezi-

I

da.
000.

DAR NERA1TDA

Amerikos orlaivis lėkęs iš 
San Franeisco i Havajų sa
las ir nusileidęs įiiron dar 
neatsiranda. Valdžia pa
skyrė $500 už orlaivo suradi
mą. Tame orlaivyje buvo 
]>enki lakūnai.

JAUNIAUSIAS PLAUKIKAS

New Yorke šešių metų vai
kas John Devine perplaukė 
per Hudsono upę. Plaukė 
nuo 136-tos gatvės i Neiv 
Jersey pusę. Toje vietoje 
upė yra l14. mailės platumo.

APIE ATEIVYSTŲ

Imigracijos ofisas paskvi
ly žinias apie ateivystę per 
pereitus metus pasibaigusius 
su birželio 30 <L Pasirodo, 
kad daug šalių neišpildė sa
vo kvotas. Ateivy be 1924-25 
m. buvo ant 69 nuoš. mažes
nė. negu 1923-24 m. Iš viso 
pereitais metais ateivių pri
buvo 294,314. • o užpernai j 
706.896, Gi išvažiavo iš d 
merikos pernai 92.726. o už-; 
pernai 76,789. >štai kurios j 
šalys neišpildė peniai kvo-, 
tu: Čeko-Slovakija. Vokie
tija. Anglija. Italija. Airi-

’ I MOKYKLĄ ARBA Į KA- 
t RIUOMENĘ
!- Meksiko vyriausybė su- 
imanė ypatingą pieną kovoti 
i prie 
įmanytas įstatymą:
i j auni vyrai, sulaukę 18 me
tui amžiaus ir nemoką nei 

Įskaityti nei rašyti bus imami 
jį kariuomenę trims metams. 
I Kariuomenėj be karinio 
{muštro bus mokinami skai- 
Itvti ir rašvti.

grojo internacionalą, 
vestibiuly sutiko atst. 
dento adjutant. paskui 
dęnto kanceliar. v- 
Bielskis. audiencijų
lovą sutiko respubliko.- 
dentas- i;- minideris pirminin
kas ]>. Petrulis. įteikdamas 
kredencialus p. A taksamIrovfc- 
kis Įjasakė atatinkamą kalbą, 
į kurią atsakė respublikos 
prezidentas. Po trumpo pasi
kalbėjimo Aleksandrovskis es
korto lydimas grfzo Ęatstovy
bės rūmus.

(" ‘ Panevėžio Balsas^ ‘)

PAMIŠĖLĖ
Pilviškiai. Nesenai Pilviš

kių apylinkėj atsirado pamišu- 
lieraštiškumą. \ ra su- j sj mergina, kuri z Įvairiais bū- 

knriim (|ajs vaikus gązdina. Kartais 
I turėdama dideli peilį prie sa
vęs. vejasi juos norėdama pa
pjauti. Suaugusieji 
riuo< ji bijo kėsintis, 
tais tik 
daugelis 
>usirgo. 
valdyti

pries ku- 
į tai kar- 

juokaudarni žiūri. O 
vaikii iš išgąsčio iau 

Ai- nėra kaip ją sn-

Toliau pažymėtina. kad 
pereitais metais italą atvvko 
tik 6.203, o sugrįžo i Italija 
net 27.151.

PYRAGAS KAIP TEKINIS
Berlin. — Čia vokiečiu 

duonkepiai turėjo suvažiavi
mą. Jie buvo iškepę pyragą 
didelį, kaip tekinį ir pasky
rė ex-kaizeriui. Bet čia po
licija Įsik.šo. Spėjo, kad čia 
gal slepiasi bomba. Todėl py
ragą. perpiovė. Bombos ne
rasta. Tada spėta, kad gal 
pyragas užnuodytas. Vienas 
ėmė riziką ir paragavo. Py
ragas besąs geras. Tai visą 
pyrągą tada polio j a pavedė 
ųašLaiČii priegaludai ir vai
kai padarė ką« reikia.

; SUGRĮŽO 2RIE DARBO
j Vokietjos prezidentas Hin- 

denburg buvo išvažiavęs va- 
kacijų. Ilsėjosi keturias sa
vaites. Medžiojo Bavarijos kad pernai 363,(HKV farmų fil
miškuose. Turėjo sėkmingą, r? j o radi o. Šiemet tą į tai sy- 
medžioklę.

PAVOGĖ KAILINIŲ
Xeir York.. — Iš Stake & 

Eldredge sandėlio pavogta 
ka ibi i ii už $23.000. Vagys 
tą padarė išpjovę asloje skv-

RENGIASI PRIE PASI
TIKIMO

Pereitą nedėlia S?o. Bosto
no Federacijos skyrius turė
jo susirinkimą dcl prisiren
gimo prie pasitikimo Lietu
vos Seimo atstovo kun. 
Šmulkščio. Nutarta steng
tis gauti gpriausųbšalę ir su
rengti škilmngą nsi^omeniš- 
ką vakarienę svečiui pagerb
ti.’

RADIO FARMOSE

Washing!on. — Agrikul
tūros Departmentas skelbia,

m*4 turi 550,000 faunų.

NEUŽIMTOS ŽEMES
Wash ington. —. V idu rini u 

reikalu departmentas skel
bia. kad niekam neprigulin
čių žemių Suv. Valstijose v- 
ra 184,716,846 akeriai. Dau
giausia tokių žemiui arndasi 
Ne vados valstijoj. Ten nie
kam neprigulinčių žemių y- 
ra 52,456,837 akeriai.

GERI UŽDERĖSIMAI
Šiemet Vokietijos užderė- 

jimai ant 20 nuoš. geresni, 
negu pernai. Labiausia už
derėjo rugiai. Rugiui užde
rėsimas šiemet didesnis ant 
34 nnoš. negu pernai.

ČEVERYKŲ GAMYBA
Washingt&n. — Per lie

pos mėnesi čeverykų Suv 
Valstijose pagaminta 24,- 
581,966 poros. Tai ant 1,- 
133.278 poni daugiau, negu 
liepos mėnesi 1924 m.

ŽUVIMAI KASYKLOSE
Washingfon.—Šiemet per 

liepos mėnesi anglių kasyk
lose žuvo 166 žmonės. Iš tų 
kietųjų anglių kasykloje žu
vo tik 51. Per pirmuosius 
septynis šių metų mėnesius 
kasyklose žuvo 1,262 žmogų.

MIRĖ PRANCŪZŲ 
DIPLOMATAS

Francijos garsus diploma
tas Viviani mirė senatorijoj. 
Jis yra buvęs Francijos pre
mieras. Du svkiu jis Fran
cijos reikalais buvo atvykęs į 
Ameriką. Vienu sykiu at
vyko tuoj kai Amerika stojo 
karau, o 
Francija norėjo 
paramos 
niuose klausimuose.

kitu sykiu, kai 
Amerikos 

jos imperialisti-

MIRĖ NUO ŠALČIO
Pereitą nedėlią Paryžiuje 

-taip atšalo, kad nuo to mirė 
trys vyrai ir viena moteris. 
Tas oro atšalimas buvo neti
kėtas. Spėjama, kad atei 
nanti žiema bus nepaprasta.

SPROGIMAS ANT ŲAIVO
Shanghai, Kvnija. — Ant 

Suv. Valstijų karo laivo Noa 
buvo sprogimas. Žuvo ketu
ri jūreiviai.

ŽUVO MILIJONIERIUS

Pavriucket’o, R. I. gyven
tojas milijonierus Simon 
Wiiiard Thayer žuvo kai jo 
automobilius anskūlėsu kitu. 
Jis žuvo vietoj, kiti pasažie- 
riai tik sužeisti.

POTVINIS

t“ Lietuva'”)

LEDAI IR PERKŪNIJA
Gubavos dvaras (Zarasų aj>. 

Salako vai.). Liepos mėn. 27 
<1. iš ryto saulė smarkiai kepi
no, o apie 15 vai. užėjo didelis 
ledu debesys su didžiausia' vėt
ra ir perkūnija. Ledai buvo 
riešuto didumo ir smarkiai kri
to žemėn apie pusę valandos. 
Žeme apsiklojo kalta ledine, 
pluta. Žeimiu laukuose graus- 
tinis uždegė rugių gubą. Be to. 
ši baisioii vėtra ūkininkam-^

DUONA PINGA • - |
Jurbarkas. Gt-ia> derlius | 

jau dabai- i>adar~ žymu per-’ 'i 
versmą maisto pro<luktų kaino-' 
<0. Yiiač daug krito rugių-ir' | 
duonos kainos. Prieš dvi sa-; 
vaitos ragių centneris' kaštavo; 
4-5-4<i litu, o liepos 30 dienųj į 
tm-auje buvę mdima gautbj® 
centneris rugių už 15 litų; ke- 
nykiose duonos kilogramas' J 
kaštavo 90-^0 muitų, o dabar 40 
krito ligi trečdalio, o kepykloj 
cont. R: 
so duona 
ro įtakos 
giai.
mažiau toatpigo. bet tikimasi, 
Ikad dar daugiau viskas atpigs;

rugių kainos?
ės. nes daro j-;

brangiai pirkti ru-'
Kiti maisto produktai,^

Jeigu nori būti tikru demo* 
kratų, tai turi būti tikru kri
kščioniu.

PRANEŠIMAS VISIEMS I

bas. žieminius kviečius, išdau
žė ’iržoves. vasarojų, ir net

Lietuvos Seimo Atstovo KtfL
A. Šmulkščio Prakalbų 
srutos

Didž. gerb. aukštasai svdtjSiį; 
j kun. A. Šmulkštys, krikS«a|i 
j demokratų lyderis, a 
| Chicc go ir Michigano lie 
kolonijas, grįžta i rytai iSUVAŽIUOKITE lankys iki lietuvių1 kdlon^^^

>'Pėdnyčioj, ^rugsėjo 11 d. 
“Darbininko” ofise 7i3<i v. 
v. įvyks Naujosios Anglijos 
L. D. K. S. apskričo pikniko 

įrengimo komisijos susirinki-

Rugšllft, Pittston, Pa.
” '15, Scranton/Pa.
” '16, Wflkey Barte,
” IK, Rochestet.' N.
”■ 20, AmsterthttA<

So. Boston,
EI Paso, Tex.—Penki šim- Imas. Komidjos nariai pra- 

tai žmonių liko be pastogės Į šomi atvykti. Iš Loivėllio 
dėl didelio putrinio. Nuosto- atvyks veikėjas V. PaulaUs- ’ 
lių už apie $400,000. Tokio kas ir bendrai risi suvešfrne 
pot vinie nėra bilvę nuo 1897 iŠ važi a vmo rokundas. ‘ 
m. I K&m. pirin .

’ > 27J Hartford/ 
’ 28( Waterbtiryr 

Baltimore, 1
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laetavos ir jos valdžios 
superkritikams

OBĮįjOS 

fe w1 
km žūtiu, ki
Praaeūzijos ip'renjjenj kon
ferencijoj bus svaretornak 
Čemberleno planas organi
zuotos kovos su komųpistais 
Europoj^ ir apie ištrėmimą 
ją Rusijon. Kovos planas 
siu komintemu b&siąs vie
nintelis ir privalomas visai 
Europai. Ar daug tame tie
sos. sunku numanyti. •

APIE SPAUDOS CENZŪRA

Laisvamani j a labiausia pyksta, kam Lietuvos valdžia kar- 
cenzūruoja laikraščius, kam “įsismaginusiems” redakto- 

riams uždeda bausmę. Šios rūšies tvarka bet-gi priklauso ne 
vien Lietuvai, bet ir visoms naujosioms ir kaikurioms seno
sioms valstybėms. Jei administracija turi teisę bausti namą 
savininkus, kurie šiukšlėmis užteršia miestą gatves, tai ji ga

ji Ii kovoti ir prieš spaudos nešvarumus, nei kiek nelaužydama 
spaudos laisvės. Ir adminitsracijos pabauda kliudo ne vien 

K’ laisvamaniu, bet ir kataliką laikraščius, jei tie įsismagina val- 
jėt dŽios asmenis ar įstaigas be pagrindo šmeižti.. Visiems gerai 
R B. CTKna, kad pas mus yra laikraščią, vien valdžiai kolioti įsteig- 

. tą. - Tie laikraščiai biauriai nekultūringai rašo ir daro gėdą 
Lietuvai svetimšalių akyvaizdoje. Jeigu duotume, visišką lais 

® vę kiekvienam tokiam laikraščiui be jokiu varžymu, atsipra- 
H; šaut “išsivemti,” tai į ką-gi panaši taptą mūsą spauefe,? Jei 
H valdžia bent kiek rūpinasi gatvių švarumu, tai ji turi teisės 
fc? ii pareigos pasirūpinti ir laikraščiu, nors paviršutiniu, šiokiu- 
|Č tokiu kultūringumu. Mes dar nepasiekėme franeūzu ar anglą 
S|ę viešojo mandagumo laipsnio. Juk dar yra pas mus daug re- 
g’ dakŽOTinką, kuriems pyktis ir keiksmas yra didžiausias įkvė- 

pėjas ir akstinas, šitokiu brutaliu vyru karšto ir pikto ūpo ki- 
||y taip nesuvaldysi, kaip tik ta pačia brutale pajėga — POLI- 
^'CETA. Kol pasieksime aukštesnio kultūros laipsnio — tai Lie

tuvoje vis bus reikalo, kad policija retkarčiais pamokintu agi- 
gg, tatorius nors menko kultūringumo.
I ' N APIE TOLERANCIJĄ

g- - Žiaip-gi Lietuvos valdžia savo politine ir religine toleran- 
BĮ- (rija prilygsta net pačiai Anglijai bei šveicarjai. Juk Lietuvo- 

je kiekviena tikyba yra pagerbta ir turi lygias teises, kaip mo- 
kyklose,, tap ir abelnai valstybėje. Kiekviena tikyba gauna 

fc sąu.kad ir menkutės valdžios pašalpą visiškai sulig savo na
gi, riąčskaičiaus. Didesnio tolerantingumo sunku beišgalvoti. Bet 
||ę laisvamaniu laikraščiai labai nemėgsta šitos liuosybės ir tole- 
1^ r&ncijos. Tai kurios-gi nuskriaustos tikybos vardu jie kalba?

Žydai, iiuteriai, kalvinai, stačiatikiai; sentikiai ir magome- I toofti savo tikybine laisve Lietuvoje yra patenkinti. Tai ke- 
| no-gi vardu kalba opozicijos spauda, šūkaudama apie sąžinės 
r laisvę? Jei laisvamanija nori sau didesnės porcijos iš valsty- 
fe bimo iždo, tai jai čia kelias atviras, kaip ir kitoms pasaulė- 
I; žvalgoms: liuterią. kalvinu ir kitu. P. šliupas, būdamas ak- 
1" gyvesnis už kitus laisvamanius, pirmas geriau suprato apgaili' lėwoą laisvamaniu pakrikimą ir pradėjo organizuoti savas lig- 

ir'“parapijas.” Kiek turėsite nariu — tiek privalot tikėties ir 
valdžios pašalpos savajai pasaulėžvalgai. Bet ne daugiau.

B LAISVAMANI JOS ANARKIJA

gB

AUTOMOBILIŲ AUKOS
* WashingtoiK> Prekybos de
partamentas suskaičavo, kad 
per pastaruosius 12 mėnesių 
automobilai užmušė 2,278 
žmones.

Pirmą vietą toje statisti
koje užima N e\v-Y orkas, ku
riame užmušta 559, paskui 
seka: Čikaga — 344, Phila- 
delphia — 173, Detroitas — 
158 ir Los-Angeles — 139. 
Tos nelaiiAės Įvyko Ameri
kos didmiesčiuose, kurie su
daro bendrai apie 27,000,000 
gyventojų.

VIEŠNIA
Rugpjūčio 20 d.. Birštone 

Kurhauzo salėje Įvyko dai-

UŽDRAUDfc
“ Lietuvos • Žinos” prane 

ša, 2 kad Vidaus Reikalų Mi
nisterijos Įsakymu yra už
drausta įvežti ąr platinti S. 
L. A. laikrašti “Tėvynę/’ 
Kiek toje žinioje tiesos nėra 
žinios. Kiti Lietuvos laikra
ščiai apiewtai nieko nesako. 
Gal būt tai naujas “L. Ž.” 
išmislas?

Jeigu ta žinia teisinga, tai 
netekti! nusistebėti, nes.“Tė
vyne” pastaruoju laiku pa
sidarė tokia nešvari Lietu
vos dengimo atžvilgu, kad 
Bekūniais atvejais ir bolševi
kiškąją mazgotę “laisvę” 
pralenkdavo.

' . t.....
frpjĘ^ G^^nheitsfront) prieš 
lĮe^pus-ir nesocialistus darbi- 
niiikąsjTnes nesocialistai dar- 
bitunkai nepalaikys dvarinin-’ 
ką irika^ita listų.
< Štai tįe patys socialdemokra
tai metą Įauk iš savo organiza- 
vijos lietuvius darbininkus. A- 
pie tai rašė Klaip. Krašto lai
kraščiai. Ką tai reiškia?! Tai 
reiškia, kad Klaipėdos Krašto 
socialdemokratai ^ra “pakar-' 
niausi” vokiečių tarnai, tų vo
kiečių, kurie su tokia neapy
kanta žiūri Į lietuvius. Tai 
reiškia, kad Klaipėdos Krašto 
socialdemokratai ‘ yra vokieti
ninko kapitalisto Krauso i? ki
tų panaši!] ponų “vierniausi” 
draugai.

Kada svarstant Klaipėdos

TOLYMŲJŲ VAKAR# EKS- 
KURSI J A SVEIKINA

i Ekskursijas- dalyviai rašo: 
r — Automobiliu,m padarėm 
Į jau 6,000 mylią. Šiandien grįž- 
itam iš Meksikos i JuVig. Vals
tybes. Spaliu pradžioj pasi- 

iifiatysini Bostone. Priimkit 
širdingus sveikinimus iš seno
sios Meksikos —, Amerikos 
Egypto.liiimii suruoštus;, nes Lietu

vos spaudos pranešimu p. 
Jozevskaitė
ti Amerikon. P-lū Jozevs-
kairū.tūią laiką dainavę
valstybinėje operoje, o ;da-, čio galėjau užsimušti arba mir-. 
bar profesoriaują KJaipętjosSinąų susižeisti Meksikoj.
kormervatorijoje. Ši rlaini-' Visko būna ‘ kebę^iėj^ bet 

ga- rioks. (? R.) tai dar Ųrrrnąs Į- 
vykis. VakaiĮg issiuntinėjan 
sveikinimus, o šiandien galėjau 
būti mirties prieglobsty.'

Sveikinu gyvą^^Įikęs. visus 
gyvus bostoniečius! y

“A. Vanagaitis

f '•* W * i V v J L l 4 4 | „
ė ketinanti plauk- lĘbseąada. Meksikoj.

1925 rųgp. 26.

Jūsų K^Pakštas

Be bisku-

konservatorijoje, 
ninkė laikoma viena . i 
kiaušiu solisčųi.

LIETUVOJE PROFESIONA
LŲ SKAIČIUS DIDĖJA

Lietuvos Universiteto b- 
cloiirologijos skyrių. baigč_14 
žintv.iių. kurie iškilmingai 
i'h isti. Jiems duota dantų|^9- 
sydytojų vardrrs. Tą pati;

■San-Diego. j
') m. rugp. 27.

Buvome jau Pącifike 
■> ja i.,.-kuru taiąic yra ir nio- Rudytis ir labai linksmai pra
eini. Lietuvos profesionalu;-'ridom laiką. Bet atsiminus, 
■kaičius didėja dėka mūsų niažai tBri'me pinigų sugri- 
mkštaiai mokslo ištaigai ' kaktos suiraukslė-

F. Zalieskis
■ūmiomis redakcijoje žinio- 

ekskursija jau traukia 
niai i vyksta 3 ir 4 spalių, Lėtinamų linkui. Nežiūrint i sūn

LATVIJOS PRIEŠSEIMINIS i
DARBAS '

kia> materiales aplinkybes ir i- 
vairias kelionės kliūtis, eks- 
kur>ija laimingai atsiekė savo 
tikslo. L-auk-irtie sugrįžtant ir 
pas nm-s apsilankant. Laimin-

da rinkiniu akcija. Latvijos
nimaii visoj Latvijoj buvo 
įteikta 180 kandidatų sura
šą. bet tik 138 iš ją pripažint- vo pairrižimo! T’ed.

S ' Neseniai “N-nos,” savąją pavykusi koncertą aprašinėda- 
| mos ir prie tos progos pabardamos '‘juoduosius klerikalus,” 

; pasigyrė, kad antikatalikiškos srovės turinčios daug žmonių 
■Į ir daug veikėju. jog visko užtektą “klerikalus” nugalėti. Tik 

esanti, kad “pažangieji” niekaip nemoką susitarti, bai- 
tarp savęs riejasi, pešasi. Tai tikra tiesa. Peštuką 

mokyklas išėję jie nepataiko net savo tarpe susitarti, nes ne- 
jokio idealo, kurs įkvėptu, jungtą, i rimtą darbą juos 

Taip, vyručiai, jūs visą savo triukšmingą gyvenimą 
(praleidote kad tik įnešus kataliką tarpan kuodaugiausia anar-

* kad tik daugiau žmonių atitraukus iš Visuotinosios Baž- 
nįBm globos, kame milionai randa sau laimės ir ramybės.

į dabar jūs jau “šviesūs ir laisvi,” bet sielos anarkija vis- 
ėda ir neduoda jums atilsio; visur jus lydi ir siundo vie- 

!^laisvz” prieš kitą dar “laisvesnį.” Nuo Kataliku Bažny- 
r ttriĮžnrišką rūmu silpnesniu užkampiu jūs atsiskėlėte daug 
rtail&ą plytų, bet-tos plytos jau metą metus guli negražio- 

įbeformeje krūvoje išbarstytos. Griovėt ir griovėt, bet iš tu 
plytą nepasistatėte nei padorios bakūžėlės.— Matyt, 

arititektai esate. Bet kada-gi tai suprasite? Ar ilgai 
itės, klajosite po svetimus kiemus, sau ir kitiems lai-

metus eikvojote savo energiją keiksmui prieš val
ei esamą tvarką, prieš Bažnyčią ir jos pasekėjus, 
visko dar neturite nei pačio reikalingiausio dalyko: 

savo katekizmo, savo moralio kodekso, su kuriuo 
■nbrt žymi dauguma “pažangiąją.” vaijgšai fr naba- 

” Liūdna jūsų padėtis, skurdi jūsmaieitis, nes nemokė-

jote ar nenorėjote savo sielos kultunnti. Senąją kultūrą griau
dami, savosios nestatydami nususot, nuplikot, susiskirstėt į 
‘‘laisvas sroves, o tos į “upelius,” kurie tik purvą didina 
Neturėjote nąį tiek išminties, kiek Kalvinas ir Liuteris. Tiedu 
sukūrė šį-tą pozityvaus, o jūs ką-gi? Tiek dešimtą metą gar
siai spurdate, o dar nežinote nei savo vardo. Menki jūsų tė
vai buvo .. . kad paliko savo vaikus nei vardo jiems nedavę . .. 
Nežinodami nei ko norite, negalėdami patirti ko trokšta anar- 
kiška jūsą valia, jūs kiekvienoje eilutėje, kiekviename saki
nyje savo laikraščiu nuodais purkščiate į akis Tautai, kuri at
sisako eiti klajūną takais.

Visi žmonės klaidą padaro. Bet kam-gi klaidas taisyti to
kiu piktu būdu, taip neapgalvotai griaunant senąjį kataliku 
moralybės Kodeksą, kada savojo dar neturite pagaminę 2 Kam 
ta neišmintinga puikybė mažumoje esant siūlyties į neklaidin- 
gus vadus Tautos didžiumai?

Vieton peikus visus kataliką "darbus, ar ne būt, geriau jums 
patiems'pradėjus savo naujo gyvenimo rūmus statyti, ieškoti 
jungiančią pradą, doros dėsnių.. Katalikybėn jus nekviečiame, 
nes dar degate pykčiu ir kerštu ir ilgai dar neprisirengsite į 
šiuos Amžių Rūmus įžengti. Norite Lietuvą reformuoti — tai 
nuo savęš'šį darbą pradėkite. Ir žinokite, kad ir senesnieji re
formatoriai stengdavosi nevaikščioti smulkiųpeštuku keliais. 
Kai moralį vidtį įgysite, kai kultūros turinį susirasite, tuomet

su jumis susitarti, maloniau kalbeties. Atsikratykite savo min
ties ir moralą anarkijos, o pamatysite, kad lengviau bus jums 
pati^ns t&rp^vęs susitarti ir su mumis bendrai dirbti vienos ir 
nedalomos Lietuvos labui. ''

mokriitii jokios dęros hęį>ri.gąr 
ai savo jffejos 

įprii^asrne^mgijį. joki4,?ka<| ir 
biauriausių, priemonių. Štai 
Klaipėdos Krašte socialdemo
kratai sumuša draugą Šatkų, 
kad jis ten uoliai ėmė organi
zuoti Darbo Federaciją. Ir ki
tur jie nevengia šitokių prie
monių.

O apie tai, kad socialdemo
kratai savo idėjinius priešus, 
ypačiai , Darbo Federaciją, 
bjauriausiai kolioja ir šmeižia, 
tai nėra ko ir bekalbėti.

Antai Klaipėdos Krašte so
cialdemokratai,matydami spar
čiai šičia Darbo Federaciją au
gant. kuone sprogdam^iš pyk- Krašto Seimelio rinkimų Įsta- 
eio, ją ko šlykščiausiai kolio-, tymą Darbo Federacijos atst. 
ja ir Įkalbinėja darbininkams, Kasakaitis su nusistebėjimu 
kati Darbo Federacija Klaipė- j nurodė, kad didžiausi Klaipė
dos Krašte norinti atlikti kata- dos Krašte vokietininkai yra 
likų niisionoriaus pareigas, [socialdemokratai, -tai socialde- 
būtentdorinti sukatalikinti-mokratų atst. Bielinis išpyški- 
visus n< 
Tai yra 
tuvoj nei Klaipėdos Krašte 
Darbo Federacija netilti tikslo 
eiti mnionoriaus pareigas. Ly
giai kaip Didž. Lietuvoj, taip 
ir Klaipėdos Krašte Darbo Fe
deracija turi tikslą ginti darbi
ninkų reikalus ir rodyti darbi
ninkams. kaipo jie turi kovoti 
su savo naudotojais, kaip dar
bininkai turi sau geresni būvį 
išsikovoti. i

Šitą Darbo Federacijos tiks- 
Ją suprato ne apsvaigę, social- 

' demokratę melais ir šmeižtais 
Didž. Lietuvos ir, Klaipėdos 
Krašto darbininkai ir kastiien 
būrių būriais rašosi jos nariais.

Tiesa Darbo Federacija sa
vo veikimą grindžia kilniu, 
šventu Kristaus mokslu, kuris 
yra pagrindas ne tik katalikų, 

> bet ir kalvinų, ir liuteronų, ir 
baptistą ir visų kitų krikščio
nių tikyboms, šitą savo nusi
statymą Darbo Federacija ne
slepia priešingai, ji visumet ji 
stato pirmon vieton, kaip pa
grindą savo pasaulėžvalgai.

Bet visa tai nereiškia, kad 
Darbo Federacija nori sukata
likinti vi>us nekatalikus klai
pėdiečius. Kad niekur jokių 
katalikinimo palinkimų Darbo 
Federacija neturėjo, tai rodo, 
kad ir toki faktai, jog ^Didž. 
Lietuvoj jos (d. f.) skyriuose 
randame Įvairių krikščioniškų 
tikybų darbininkų: ir pagaliau 
ne tik Įvairių krikščionių tiky
bų. bet ir įvairių tautybių.

Kas kita socialdemokratai.
•Jie. būdami lig kaulų smegenų 
fanatikai, arba fanatiškai už- 
>ispyręgina kapitalistų ir dva
rininkų reikalus. arba fanatiš
kai gina nacionalistų siekimus 
(kontr. vokietininkų reikalus), 
arba, būdami ištikimi kapita
listų ir dvarininkų tarnai so
cialdemokratai vienodai fana
tiškai gina už viFna ir kita. 
Taip yra su Klaipėdos Krašto 
socialdemokratais.

Kodėl Klaipėdos Krašto so
cialdemokratai taip įnirtę puo
la Darbo Fetleraciją? Kodėl 
jie, pagauti žvėriško pykčio, 
kad Darbo Federacija Klaipė
dos Krašte sėkmingai dirba ir 
sparčiai auga, išeina iš pusiau
sviros ir inra kolioti suskiąis ir 
utėliais visus Lietuvos darbi
ninkus 1 Tai visa daro social
demokratai svarbiausia dėl to, 
kad Darbo Federacija'atidaro 
Klaipėdos Krašto darbinin
kams akis ir parodo, kad jie so
cialdemokratai ginai ne darbi
ninkų. bet kapitalistų ir vokie- 
čiii reikalus.

Štai Klaipėdos Krašto social
demokratai sudaro su Klaipė
dos Krašto kapitalistais vieną i

n dūojMmas; ' Jul nei ponūs^BifS. 
liniš, nei kiti socialdemokratai 
neužgins, kad Klaipėdos Kraš
to socialdemokratai, paėmę į' 
savo rankas draudimo ligoję, 
nelaimingais atsitikimais ir ke
tais atvejais įstaigą, iš jos pa
sidarė sau vokiečių ir social
demokratų kromelį, kas yra jo
kiu būdu neleistina,, nes ta į- 
staiga laikoma visų darbiniu-- 
kų pinigais. Taigi šių faktų, 
ponas Bielini, Tamsta neužgin- 
sit!

Negalite jūs, ponai Didž. 
Lietuvos socialdemokratai, už
siginti, kad jūs einate išvien 
su Klaipėdos Krašto socialde
mokratais. Jūs savo bendra
darbiavimą su jais esate ne

įkurtą pareiškę.
Taigi ir jūs. es.atė toki pat. ir 

jū> sutinkat su Klaipėdos 
Krašto socialdemokratų nusi
statymu vokietinti lietuvius ir 
palaikyti kapitalistus ir dvari
ninkių.

Tad būkit atviri, nusimeskit 
kaukes, nevadžiokit darbinin
kų už nosies — aiškiai pasaky
kit: “Mums ne darbininkų, bet 
kapitalistų reikalai rūpi, mums 
rūpi padėti vokiečiams vokie- 

. tinti lietuvius ir prijungti Klai
pėdos Kraštas prie Vokieti-- 
jos.. . ” Tuomet jūs igysit dar
bininkų pagarbos už tai, kad 
jūs esat atviri žmonės.. .

(Kauno “Darbininkas”)

kalikus darbininkus. |no ilgą kalbą ir norėta užginti. 
Mas7*" Nei Didž. Lie-'Taigi šiandien, akivaizdoje vi

sos eilės faktų, kurie rodo so-' 
ei ai demokratų neapykantą lie
tuviams ir lietuvių kalbai, ką 
pasakys ponas Bielinis ir jo 
draugai ?. .

Juk ponas socialdemokratas 
Bielinis neužgins, kad social
demokratai palaiko tuos vo-Į REDAKCIJOS'ATSAKYMAS 
kiečius teisėjus, kurie baudžia Jonui Steponaičiui- Tamstos 
lietuvius, kad tie drįsta teisme i laiškuti gavome, TamĘ laiške 
lietuviškai kalbėti. Neužgins ,'Tamsta pavartoj! labai nekultū-
ir to nei ponas Bielinis, nei ki-; ringus epitetas savo “Niekutės” 
ti jo draugai socialdemokratai, j apgynimui. Laikraštis nėra są- 
kad išdūlės socialdemokratai slavynas, tad keiksmų neįrali to- 
nutarė pavesti savo turtą vo-perimti. Redakcija mielai Įtalpins 
kiečiam? nacionalistams, kurie i Tamstų, laišką, kai jis bus ramios, 
taip pers-ekioja ir nekenčia lie- <> ne kelionių formos.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE

DETE0IT, MICH. :Klaipėdos atgavimą ir jos apiin-
Šv. Petro parapijos klebonas ■ kybos; taip-gi apie politinius daly- 

gerb. kun. J. F. Jonaitis dviem sa- iki,s> ekonominę padėtį, kultūrą ir 
vaitėm buvo pakviestas į 3It. O-^daugiam partijų sritis. o Galų gale 
mems, Mich. Selfi idne Fi'čd,;pažymėjo kad laikui bėgant iaiky- 
stovykioj teikti dvasinio paiarna 
vimo kareiviams. Didi garbi 
gerb. k'.m. J. F. Jonaičiai ir mum:

ijo posėdžius Vilniu- 
žodi patvirtino gar- 
.iio’j. Valio Lietuva’

Pykuolis
boras tuj'i tokią didelę pagarbą 
svetimtaučių tarpe. Klebonui iš
važiavus jojo vietoj pamaldas at
liko svetys perb. kun. P. Micžvins- 
kis iš St. Clair, Pa.. ex-kb-bonas, 
kurs pasakė pamokinanti .pamoks
lą. ęierb. kum P. Miežvinskis sie
kia aukštųjų mokslų AVashingtono 
universitete. Lai jam Dievas pa
deda tikslą atsiekti. Tai lietuvių 
tauta daugiaus turės savo tarpe 
divyrių.

Minstrel Show įtoncertas
Klebonas gerb. kun. J. F. Jonai

tis rengia didelj koncertą rugsėjo 
27 ir 28 dd. Holy Redeemer Au
ditorium prie Dix and Junction 
gatvių. Programą išpildys Det
roito Eikš Lodge, 34 B. P. O. L. V. 
Šv. Petro parapijos choras, kurs 
yra vedamas gabaus chorvedžio p. 
K. Smalio. Taigi po vasaros ato- 

jaunimas sujudo prie dar- 
Daro net keletą repeticijų 
bandyme.

Dirmavonė
Šį rudenį čia yra rengiamasi 

prie vaikų dirmavonės. Per visą 
vasarą vaikui, moksleivis Juozas 
Medinis mokina lietuvių kalbos, 
rašybos ir tikybos dalykų.

Prakalbo!.
Rugpjūčio 23 d., 1925 m.

Jurgio salėj kalbėjo Lietuvos 
Seimo atstovas gerb. kun. A. 
Šmulkštys. Kalbėtojas gražiai 
daug dalykų nupiežė apie šių lai
kų Lietuvos padėtį. Kalbėjo apie

NEWAEK, N. J.
Darbai eina neblogiirAa. darbą

pinant su pragyvenimu permazas. 
Vaignir.z produktą kainas karis 
M-axi karto vis kyla. Dramižiu kar
na prieinama. Gyvenam’.; kain^a’ 
riu raudos nepaprastai pakilo. Di
dieji kambariai, kur mokama apie 
$*>0 nunuoic. mmažiau ant 44 
nuok. Tojaus už miesto daug yra 
narini pristatytų ant pardavimo 
.-imiai šeimynai. Namai po b ir 
7-nis kambarius — kaina $8,000 ir 
aukščiau.

stogų 
bo.
choro

Šv.

pas B. ir pas V. L. nunešė virš 
200 dol. Viena moterėlė pabėgo 
su virtu meilužiu, bot vyras sura
do. Kita užsipundijo sau gazo 

Tapo nuvežta Ligoninėn ir 
Du broliu susipešė, 

akis, nosis, susiplėšė 
Ponia M. M. užpuolė

paipą.
atgaivinta.
apsidaužė
drabužius.
katalikų veikėją J. Ž. Apdrašky
ti nepavyko. Jos vyras ir jo pa
sekėjai žiurėjo. žvalgas

NEWARK N. J.
LDKS. 14 kp. mėnesinis susi

rinkimas jių-ks rugsėjo 11 d., 1925 
Šv. .Turino dr-jos svot. Malonė* 
kitę visi nariai atsilankyti, nes y- 
ra svarbių dalykų aptarti. Taipp-' 
giSižsilikusieji nariai malonėkite 
užsimokėti mėnesines. Naujų na* 
rių atsiveskite.

Rašt. J. Bareika

1
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•Važinėdania Bią vasarą turėjau 

Sį^.y '-'progą dalyvauti L. D. K. S. seime, 
|i;- \L. Vy čiį išva&arinie, taip-gi

TBlaiy. išvažiavime ir paskutinis, 
•Rįf -tripas tai LDKS.. apskričio, išva- 

, žiavimas, kuris buvo LoweUyjc 
'5 v ant .Vytauto garsingo kalno.

Praeitą vasarą^ turėjau progą 
pasitikti ir nusifotografuoti su L. 
Vyčių apskr. gegužinės* “karalie- 

/ ne,” p-le Ona Leftzberkiutė. Ši 
metą gi turėjau da progą pasitikt 
su ■ Lovvellio p-lėms Tareiliute ir 
-Gerbutavičiute, kurios laimėjo do
vanas už gražumą 
Abi juodbruvėlės, 
gražumo.
Pasitikau skaistų
mylintį asmenį su J. Dikiniu vai
kščiojantį,'Vytauto kalne P. Jes- 
kelevičių. kuris laimėjo sidabrinę 
taurę LDKS. seime. Kaip malo
nu pasitikti tokį žmogų, kuris pa
sišventė ir tiek d'aug prirašė na
rių savo kolonijoj, kurie šiandie
na yra mūsų organo mylėtojai.

Būtų malonu matyti p-lę bent 
nors iš vienos kolienijos, kuri bū
dama graži, jauna, prielanki ir lai
mėtų dovaną už panašų darbą

jų kolonijoj. 
Bet tiek dėl

b

priguli turi gerą progą pasinaudo
ti ir prisirašyti prie Šios stiprios 
draugijos, j •

. Stella Maris

veidą, Dievą

DETKOIT, MICH.
Nepaprastas svetys

Rugpjūčio 23 d. čia Įvyko pra
kalbos didžiai gerb. svečio kun> A. 
Šmulkščio i šLietuvps/Šėimo na
rio ir L K. D. partijos pirminin
ko.

Jau atvyko Sesutės Pranciškie- 
tės Šv. Jurgio parap. kurios vėl 
pradės mokyti mūs lietuvių para
pijos vaikučius. Jų čia atvažiavo 
septynios.

Mūsų klebonas buvo išvažiavęs 
i Piitsburghą, kur dalyvavo pa
šventinime Šv. Pranciškaus vie
nuolyno. Čia reikia pažymėti, kad 
gerb. kun. J^Čižauskas daug pri
sidėjo prie šv. Pranciškaus

NORWOOD, MASS.
N. P. P. Šv. Dr-ja

Tarpe gausaus-būrio orsanizuo- 
tų grupių Norvvood o kaialikų vi-

bus nunerti pašvlpinė draugija. 
“Nepertsojaučius Pagelbos Pane
lės Švenčiausios.” Jos tikslas tai 
“paduoti pagelbos ranką viena ki- 
tai dvasiškuose ir svietiškuose rei
kaluose. daryti- mielaširdigus dar
bus, lankyti ir gelbėti sergančius, 
laidoti numirusius, šelpti ir dabo
ti našles ir našlaičius.’’

Atsakančias vietas vridyb.
ma Monika Fedien 
milija'Čcikienė — :
borą Adomaitienė — prot. 
5r.Ona Mačienė — ižd.

Duodama proga toms 
■vond’o m et'-finis, kurios d

— pirm.. E- 
Bar- 
rašt.

:aipr>

rainai^

mo. imu : 
j-] MM'į.

o meiv.

(Ii rhti 
j au gt

Cambridge’io veikimas
Jicnrengė du jikaikn ir abudu 

nusisekė geriausiia.es buvo reng
ti suvienytomis spėkomis Cam- 
bridge’io ir Brightono Jie tuvių pa- 
rapijonų. Ir padirš nemažai nau
dos mūsų parapijii Yra verti di
džios pagarbos sk asmenys: gerb. 
klebonas kun. P. Jmškaitis, P. K. 
Potembergas, gaspadorius, P. 
Bengelienė, gaspadinė ir jos visos 
pagelbininkės, lurie daugiausia 
darbavosi.

vie
nuolyno, k. t. darė agitaciją kad 
Detroito lietuviai leistų ten savo 
dukteris, kui-S jau ten yra kelios, 
teipiri jis aukomis prisidėjo jau 
kelias šimtines, tas yra gražu ir 
naudinga.

~ia yra 1 lietuvių R. K. B. Sve
tainė. Ją statant bendrovė nebu
vo sukėlusi užtektinai kapitalo, 
antras nuostolis tai ilgokai svetai
nės dalys nebuvo išralldavojamos. 
Viršminėta bendrovė sunkiai vaę- 
rosi su bankos paskola, gi antras 
mortričius yra suskolintas iš vien 
lietuvių. Čia šiomis dienomis bu
vo sušauktas masinis susirinkimas 
ir jau buvo paskelbta kad svetai
nė žūna, šaukta vfea lietuviai Į 
pagelbą. Teisybė, prisirinko daug 
ii<-:uvių. daug buvo kalbėtojų, bet 
mūsų raudonieji tuoj ėmė siūlyti 
savo išlygas, jie sakė pirmiausia 
reikia pakeisti konstituciją, t. y. 
kad nebūtų katalikiška, tai jie net 
trys atsirado, kurie žadėjo prisi
dėti su 30 dolerių, mat čia buvo 
kooperatyve bendrovė, kur tie pa
tys laisvanori,-; besidraskydami 
visai sudrasko, i ■ :os šiandie jau 
nėr. Tai darbinu.' i užtarytojai.

:a nori tą p;- urtoti. ir taip 
ik už 30 dol. Man rodos, 
šiol katalikai neįsileido ša-

puriai

jįi PAIM.

ELMHTOST, PA.

Jėzaus Nukryžiavote Seserys 
Vienuolyno Parke rengia pikniką 
rugsėjo 13 ir kviečiame visus rė
mėjus darbuotis ant tos dienos. 
Meldžiame visus atsilankyti toje 
dienoje, bus visiužganėdyti viso
kiais pasilinksminirnais. Bus šo
kiai, teatras? lemas, puikus nu- 
davimas, deklemscijos sakymas.ir 
juokingų aktų.

Tad mūsų gerbiamieji ir gerbia
mosios kodaugiaiisia atsilankyki
te, būsite visi užganėdinti.

■ Traukią laikas

Nedegioj katrie pribusite ant 
Scrantono Lacta'ana stoties, tai 
išeis traukiniai šituo laiku ; iš ry
to prieš 10:00, po pietų 2:30.

O namo grižteiš Ehnhurst išeis: 
iš ryto 9:32, po pietą 5:49.

Ant Erie stoties is Scrantono: 
iš ryto 8:19, popietu 12 :32 ; namo 
grįžti iš Elmhiirst iš ryto 11:19, 
po pietų 8:11.

35c W 70c V»i»tinč«e. Tetapkite. kad tarta 
lakato vaixkaiank]£i pahtko. ' 

>.’AD. RICHTER • CO.

' Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

keikiąs, “kad tave pelė pagautu.” 
ŪKnnigM, ——O kad dar .labiau 
supyksti!

Žmogus. —- Tuomet sakau, kad 
tave dešimtis pelių pagautų.

Kunigas.- — Na, o-gi kad darla
biau Įniršti?

Žmogus.—Sakau, kad tave įim
tas pelių pagautą Ir tt

Kunigas. — Ką-gi daugiau “nu
sidėjai?”

Žmogus. — Daugiau nebeatme- 
’nu.

Kunigas. — Gailėtis už nuodė
mes, muškis j krūtinę: duoeiu išri
šimą.

Čion žmogus, užmiršęs apie ge
gužiuką antyj, trenkė 
Gegužiukas suriko: 
iarkš.”

Žmogus. — Kad tave
gautą!! Gegužiuką užmušiau.

MRkw (AatMė CTntn<i paėS* !aMund»j lailmo, PtokžSų pk- 
n»piJbe. S*Mų apekričle. Apie-Ž0-Me
tę kaip* ą» ndtneutileko aple jį. ' Jis 
gyyeno" Brootfyne. Paskutinių', žinią 
hap Jo gi vau 1S06 metais. Meldžiu at
smaukti ji pa|į arba’ žinančių pranešu 
ANTANAS jp«KA. Leonrtkių kaimas. 
Prež&rtįiųsel., Vilkijos paktas. Sakiu 
apskr. ^LIETUVA.

ra "savo tetos Marijonos KA- 
___ kHns Iš Lietuvos Čio

biškiu pa/apijos, Ęąmuslų. kaimo, Uk- 
merrts apskričio. Girdėjau jog gyve- 
pn1 cįiengD’je. tik nežinau antrašo. 
Meldžiu pačiai, arba kas žino pranešti 
Šiuo'antrašu: VERONIKA ZINEVI-, 
■CIUTE, L144 Ė. 77 St., Cleveland, Ohio.

BIA1

krūtinėn 
“Knia-ift'

pelė pa-

Komitetas

BALTUOSE, MD.
LDKS. 30 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks rugsėjo 13 d., tuojaus 
po pamokslui, k Alfonso salėje. 
Toliaus susirinkimai bus laikomi 
po mišparų.

Malonėkite visi ir visos atsilan
kyti ir užsimokėti.

A. Ramoška, ižd.

Parsiduoda Lietuviška Maudy
ne, Amerikiečių vadinama “TUR- 
KISH BATH” iš 6 prausiamų 
kambarių ir sykiu gyvenimųj stu- 
ba. Geru) lietuvių apgyvento] vie
toj. Per 10 metų išdirbtas biznis. 
Saviniukas važiuoja į Europą.

Talp-gt turime visokių namų ir 
farmų dėl perdavimo. Kreipkitės 
prie:
LITHUANIAN AGENCY
REAL ESTATE. INSURANCE
943 Washington Street 

Norwood, Mass.
A J. BRŪZGA Ir K. J. VIESULĄ 

Savinjnkai
(R.10-121

k*d “apmateinti” jo skausmu paeinantį nu$ netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

f=» NESVAIG*NK SAVO KŪDIKIŲ. •—j
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji cu narkotijfcais nuodais,

Maistą kūdikiams nereikia aprinkti 
tik iš vieno ar dviejų valgių. Įvairu-

STBAIPSinS 136

Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 
Auginimui

Dabar paniekėme vietą, kur kūdikiui, 
duodama kietesnių valgių. Labai svar
bu įdiegti maisto papročių kol kūdiki^ 
jaunas. Nes šiandieninis kūdikio val
gis nulemia kokis jis žmogus bus atei-

DBL

KŪDIKIŲ
tyria irtio, s»kiaus-skonie. tikro vidurių p»liB<*uotojot, Jam. nėra tv.iy.Iu. 
Nėr. narkotiSkų nuodų. Jis .'ra tik lengvai veikianti korabirucij*. p.d<- 
ryta ii daržovių Stankų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimų, vidurių 
dieglio, znėfcmyio.. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prato daugiaus.

''Jutų .ptiekoriut parduodi Bambino—55c. ui bonky, 
arba paai-ųskite tiesiai į labcratorijc.

F. AD. RICHTER * CO.
104.114 S«. 4th StrMt

S. s.

Pres. Roosevelt

“Plaukite po Amerikos vėliava 
Papigino ten .ir atgal Mien< i 

LIETUVĄ 
Tik 1203.00 ir daugiau per Bratnea ar Cherbourj

Dabirtiris Mkis yra. ideališkai atlankyti Tdvyne. - O 
į>patia<ai k«d valiuojate vienu iš pi«*uiio geriausių laivų 
priklausančių Amerikos valdįai. .....

Erdvus trečios klesoi kambariai'. ’ puikus maiitas ir vieta 
ant dčnių, greitas susisiekimas su keJiončs galais yra urtik- 
riati keleiviams ant bi!a šių !s;vų : Laviathan. George Wish-‘ 
ington. America. Pres. Hardirrg, Pres. Roo«evelt. Repubiic. 
Faeiklauskite pilnų informacijų pas save vietos laivakor
čių agentų arba

United States Lines
<5 Brcadvzay Jševr York City
73 State Street Boston. Mass.

P1NIM0
•MOTfNV IR JŲ

mac "Mot lę
Įvairią ,

pd ii mžiieąti jpotina turėtų jį, 
Ii valgių aiflnatą ir pridaboti-
%aūiki» WetūFTMkoai te.- ku, 
naujas valgis turi būti ntydii»J. 
romas ir iš pradžių teildamąk 
žais kiekiais. Visados reikik^aa^

■ guiiarUkomU valandomis In
* nieko penėjimo tarpais. Pas daųį^Į 
. kūdikių šltpĮd. permaina ir pąp^^

mas duodasi sunkiai. Jie pilna] 
patenkinti ir atsisako nuo kitų 
dių valgių. Tokiais atvgjats-'ni 1̂^ 
pieno iki nebus suvalgyta kleteiįo|| 
dalis. Jei abi dalis duosi šykiu^^^ 
kūdikis pasirinks pieną, o iSgŠrįsfoP 
neims k^eto. Sekanti sistema 
motinai pasirinkti tinkamų vaty^ų 
n^jlmul. Nepatartina daryti petpįs&č 
nu valgiuose labai karštame ore. K

Vienas šaukštukas Eagle Brund kotEsš 
densuoto pieno pridėtas, prie vienos im>N 
cijos virinio varnietis mišinį sotuiįu^ 
vertę sveikam penui. Kur tik vartoj|?v? 
ma žodis pienas sistemoje, reikia mfeS-F 
tl Eagle Brand minėtu buriu. - ’ A

.Maistą reikia duoti nuo 12-to iki 15-
to mėnesio — po penkis sykius Į dteaj: f 

l....... ...
7 ryte. — Oatmeal, miežių ar kvifr..:^ 

čių košelė, vienas ar du šaukštt’A 
kai 6-8 nucijose pieno. Pasenoil 
duona ir sviesto, arba cukoriusjr 
sviestas.

9 ryte. — Sauka vieno orančlaus. ?

11 ryte. — Padroštuvės nuo jautienos, 
vienas ar trys šaukštukai, įtuma!-^ 
syti su tiekų, kiekiu duonos, o 
viskas pavilgyta jautienos sosu ar-’ 
ba minkštai išvirintas kiaušinis 
sumaišytas su pasenusia duoną; - 
šmotukas cukoriaus ir 6-8 uncijos ■; 
pieno.

3 po pietų. — Jautienos, vištos, arba ■ 
avies buljonas, 'trupinus ryžių ar , 
senos duonos, šešios uncijos plA v 
no, jei reikalaujama. Duona,Ri , 
sviestu, arba cukorlus. Daugelis'to ' r 
amžiaus vaiki; .Inu ims Ir 
kins bolienę. ar slyvas. Jei 
dama, apleisk pieną.

6 vakare. — Du šaukštai 
košelių su 8 uncijomis pieno; -šmo
tukas. cukoriaus. Pasenusios jlno- ■ 
nes ir sviesto. ' ' ''

10 vakare. — šaukštukas košeles- Ėtt' ’ 
8 unicijoms pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui relŠtil*ti-;' j 
ja daugiau pridėčkų prie valgių. Ki-r/į 
tame' straipsny apie tai pakalbėsimi

suvirk 
to <1110-

Javinį*

Skaitykit Mito* straipsnius kas saini- 
tę ir pasidėkit ateičiai.

A*

kiekis vienodas: stritkariu mašinistas gali .greičiau proti
niai pavargti negu elektros stoties inžinierius.

Pirmiausioji ir būtiniuasioji dirksnių (nervų) siste
mos poilsio ąl vga — gyvenimo apystovų, aplinkybių, at
maina: stipini autis ir sveikas maistas, geras oras ir t. t., 
žinoma, labui reikalinga, bet ne taip daug.

Z

PaskutįiiĮ.jii laikų balneologai (specialstai gydytojai

'Ifc/čo S po rt įmenąs

>. taip ir be poilsio žmogaus organizmas
ei:i. Po dienos nuovargio žmogus rau
po darbo metu eilės išeikvota energija 

miiis. “''ekeišenais'' vadinamomis.
oriksciomskame -Įiasauly skirti žmogaus ;mineraliais vandenais ir maudinūtfiis) tvirtina, kad ne tiek 
laidai. Bei tankiai ir sekmadieniai ir i vandeni] kurortii gydomoji jėga, kiek įprastųjų gyvenimo 
i_ >unaudo,įarąa. Labai svarbu mokėti-sąlygų atmaina veikia į žmogaus sveikata. Todėl ir ma- 

reikia mokėti naudojamos darbui energijos kiekį !;i()ina, kad visokios išvykos ir kelionės labai gerai veikia 
>et įeisią mokėti ir pailsėti. į žmogaus organizmą, nes jose patiriama nuolatinė apys-

,sų laikais, mūsų gyvenimas taip sutvarkvfas. kad :k)vų ir vaizduotos atmaina.

mina

tns poilsio Įnikus labai netikusiai sunaudojamas. Arčiau 
pirsižiūrėję i mūsų, lietuviu, darbininku poilsio sunaudo
jimą, mes pamatysimi', kad dauguma lietuvių tą poilsi ran
da Įvairiuose pasilinksminimuose, biliardinėse, kortavime 
ir n<J girtavime. Nūnai tiktai taip tas poilsis suparnta- 
mas. todėl taip ir rėkdomas. Iš čią mes ir darotiie išva
das. kad toksai poilsio supratimas labai netikslus.

Tenka nugirsti daugumos nusiskundimą, kad Ameri
kos žmogaus amžius daug trumpesnis už Lietuvos žmogaus 
amžių. Su tuo labai galima sutikti, tai tikirausia tiesa, 
čionykštis žmogus gyvena technikos šaly, kur nuolatos 
ūžesys ir trenksmas, kur nuolatos kvėpuojama užnuodytu 
visokiomis dirbtuvių dūjomis oru, kur žmogaus energija, 
visa jėga Įtempta ties mašina ir todėl žmogaus kūnas grei
čiau susinešioja, sudyla. Lietuvoje, žemės ūkio šalyje, kur 
oras tyresnis ir sveikesnis, kur visų tų technikos prajovų 
dar nepažįstama, žmogus ilgiau gėrisi pasaulio gražumu, 
šjoji'.šaly ir brto musu gyvenimas taip sutrumpintasl kad 
jau mums patiems mažai bepalieka trumpinti. O mes kai 
tyčia, tai-ytum sau priešais būdami, nieko nebojame, pa
tys save naikiname.

Lietuvio gyvenimą tiek pažinau, tiek su juo suartė
jau. kad drąsiai galiu pasakai, kad mes grerą-sias savo bū
do ypatybes išmėtėme, o pasisavinome tik blogąsias. Bet 
Čia ne apie būdą, bet apie poilsį kalbėsiu.

* Beveik visose profesijose dideliausia darbo dalis puo
la mūsų dirksniams (nervams). Daktarai ir anatomai tvir
tina. kad negalima darbo skirti į grynai protinį ir fizinį, 
nes kiekvienam darbui įdedama tie du elementai: protas 
ir jėga. Tik, žinoma, ne visuose darbuose proto ir jėgos

Man tūlas daktaras yra pasakęs: “Išnaudodamas sa
vo atostogas prisilaikyk sekančių taisyklių: “toliau nuo 
žmonių — arčiau prie tyrosios ir gražiosios gamtos.” Ir 
lai tikriausia tiesa. Gyvenimo būdas reikia sutvarkyti to- 
kiuo išrokavimli, kad būtų duodama pilnas ramumas tai 
kūno daliai, kuri prieš atostogas nuolatos dirbo, o tingi
niavusią ją dali, atbulai, pamankštinti.

Tai-gi. di(lėbausią reikšmę poilsiui tun gyvenimo 
būdas. “Ofiso u tarnautojui. stenografei, darbininkui, 
siuvėjai, ir aplamai, visiems tiems, kurių rankos ir jų 
pirštai panaudojama darbui, nepatartina poilsio bei nobo- 
davimo valandomis užsiiminėti smuikavimu, skambinimu 
ant gitaros ar kitais instrumentais, bet greičiausia užsi
iminėti sportu: plaukymu, gimnastika fmankštinimosi), 
riais”) ir t.t.

Gi priešingai, kalviui, statybos darbu darbininkui, 
mainieriui, skalbėjai ir, aplamai, tam, kuino darbas ankš
tai surištas su visų raumenų {tempimu, nepatartina užsi
iminėti raumenį! mankšta bei sportu, bet greičiautą pa
keistu muzika, arba grynai protinio pobūdžio poilsiu, kaip 
va: jskaityniu, žaidimu šachmatais, šachutėmis (“čeke- 
riais”) ir t,t.

Be to, kuo tik neužsiiminėtų atostogaujantis, jo už
siėmimas turi likti kuolengviausias, bet ne sistematiškas šit 
tam tikru nusistatymu 'ką nbrs išmokti ar išstudijuoti. 
Tankiai grįžtąs iš atostogų pasirbdo pranibkęs geliu šoki
nėti, šokti, dviračiais lenktini tinti arba net svetimomis 
kalbomis plepėti, bet toli gražu nepailšėjęs, bet dar dau
giau nusikmkinęs. Prie nuolatinio darbo pripratusiam, 
labai štmkuir nobodu nieko neveikti, bet laikui bėgant prie

daro didelės 
betikslis vei- 
vargiua.” 
kurio darbui

to priprantama ir tik tuomet dirksniai susilaukia tikrojo 
poilsio.

Nuobodumo galima atsikratyti, kaip minėjau, Įvai
riais užsiėmimais, bet tie užsiėmimai būtinai privalo būti. 
Įvairus ir lengvi. Štai kg tuo reikalu sako žinomas psicho
logas ir geras darbo žinovas, profesorius Krepelinas:

“Tikruoju poilsiu reikia pripažinti pilną sielos ir kū
no ramumą, o paskui Įvairius lengvus užsiėmimus, prie ku
rių priskiriama lengvi pasiskaitymai, paprasti žaislai, ra
mus pasišnekučiavimas, pasivaikščiojimai . . . Prityrimas 
Įrodė, kad kas tik su užsidegimu užsiima žaislais. — ar tai 
jis loš šachmatais, arba galų gale pamėgs kitokias sunkes
nes sporto šakas, ir mano, kad tuomi sau 
naudos, tai jis klysta. Kiekvienas, nors ir 
■kimas. gali būti laikomas darbu, jei jis tave

. Kiek daugiau apsišvietęs darbininkas,
daugiau vartojama raumenys, atostogų metu gali užsiim
ti visuomenės darbu ir tuomi atnešti naudos savo viengen
čiams.

Maistas privalo būti Įvairus. gausus (bet netukinan
tis) ir reguliarus, pastovus. Reikia atsiminti maisto gi- 
gieną. kad vartojamame maiste būtų visi tris maistingumo 
elementai: baltimai t mėsa, kiaušiniai), angliarūkštis (vai
siai, daržovės, duona) ir riebalai.

Būtinas reikalas, bent atostogų laiku pamesti kenks
mingiausius sveikatai įpročius: rūkifną, nemigą ir labiau
sia tarp mūsų išsiplatinusį svaigalų gėrimą ir t. t.

Labai svarbu, kad valgiui ir gėrimui būtų nustatyta 
tam tikros ribos. Labai nesveika eit gulti prikmšus skilvi, 
todėl reikia bent V/2 valandos prieš gulimą vakarieniauti. 
Tuč tuojaus. po pietai nepatariama griebtis darbo., o viena 
kitą valandėlę padrypsoti ant kąnąpos, ar pasivartalioti 
krėsluose ir pasisvajoti.

Gulimo, kėlimo ir valgio valandos turi būti nuolatos 
tos pačios.

Jeigu tokiuos būdus taikysime savo gyvenimui atosto
gų metu, tai savo sveikatos stori palaikysime tinkamoje 
aukštumoje.

Čia suminėtos atostogų praleidimo priemonės tinka 
normalės sveikatos žmonėms, gi kiek pairusių dirksnių, 
karšto būdoj išsiblaškiusiems ir aplamai kiek pairusios 
sveikatos žmonėms, prie tų patarimų reikėtų dar kai-ką 
pridurti, bet dar geriau bus, jei jiems patarsime atsikreip- 

gerą gydyto ją.

laikus auginant , 
nėra nieko svarbea 
nio gyvenimo pra
džioje už tinkami 
maistą.

išminHngoa moti
nos šansų neimi * 
Jos neeksperimen- " 
tuoja su kitais mai “ 
stais. Jos vartoji ■*> 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikžį 
penėjimui.

Jei prisiHsife SRą 
apgarsinimą į Tte ' 
Borden Conrpanft 
Borden Bmldin^/ 
New York, tai fe- 
Jums jūsų kalboje.; 
paaiškinta EalfVP®* 
neti jūsų kūdiki «8 Į 
Eagle Pienu- B?

D

A ;

geriausiia.es


įvyks iio nųr*

kambariuose.

A. Vaisiauskaą, pirm.

361 Broadw*y, So. Boston, Mass.

amžiH'

Iesk«

SO. BOSTON, MASS.

|VIėIE>£, Marijona, tūlą 
1 nu< Tivnton. į
! JURCINKHVįvirs.

NAMAo — tirštai apgyvento j vie 
toj arff Dorchcster St., South Bos
tone, rendii suvirs $1.600 j me
tus, prekė $9,500 ir $1,500 inešti.

Gyveno š*» 
PtMcfeeo, Califc-aBi, jĮgkul peniHU

S si: į.'y.iLnh“'; nuo reumato.
Į GEO. W. GALVIN, M. D.

Garsus reumuto gydytojas
| 180 Huntington Avė., Boston
| Te:. Bark Bav 5647
| ’ (Rp.-29)

Muo antnUta: Bn>nA lhapdUiMtk^t»-Mre- 
sUklenĄ, muDreg^*p«ntaH. Oeleiluiai 
V’artai. Ka oana, ■iiiiTa. arba T. L. 
Stukaitė. 20 Dndley Stl, Rochester. X 
Y- ''■■■■ (R. 15)

KURIS ATSIBUS NEDALIOJ 

Rtgsejo-September 13 d, 1925 m. 
PALANGOS DA11E UWRENCE, HASS.

DEKEfTS NEW DOCOVERY 
OINTMENT.

PrircniB Oiataejit Co. 
*10 MAIN ST. «OX 3»* 
MA0TFO0O, CONN. U. *. A.

IV rr ^0OBsse3cxxxsaix^^
TEL. So. Boston 0006—W. i "

? LIETUVYS DANTISTAS į j 

| A. L. KAPOČIUS 
J 251 Broadway, So. Bastai*
4 (“Keleivio" natpe) i
SOrtao Valandos: nno 9 Iki 12, noo ! 
31:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vgkara 
gSeredomis nuo 9 iki 12 vrt. diena 
uSubatomis nuo 9 iki 6 rak. NedS 
ytilonis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti,'

r.

VYČIŲ SUSIRINKIMO
■ Ti- Vyčių 17-tos kuopos mė-; -. ,7 . : . *

jjęsims susirinkimas įvyko 
THgsėjo 1 d. parapijos salėje.* 
Vyčių organizacijos priesaiką 
priėmė dvi naujos narės.

Susirinkime buvo atsilankęs 
4 su klier. S. Kneižiu artistas J. 

Dikinis. Pirmininkui A. Knei- 
žiui paprašius artistas Dikinis 
pratarė keletą simpatingi! žo
džių susirinkusiems. Priimta 
plojimu.

Išklausius piknikų komisijos 
raportą, nutarta dėl atvysian
čio oro, šią vasarą pikniko ne
berengti.

Skaityta laiškas iš L. Vyčių 
centro, reiškiantis padėką 

' kuopai už pasidarbavimą nau
jų narių vajaus laike. Su laiš
ku buvo ir Čekis vertės $25.00, 
tai antra dovana laimėta nau
jų narių konteste. Priimta plo
jimu.

Fin. rašt. praeitam susirin
kime priduotoji rezignacija 
priimta'. Išrinkta kita rašt. K. 
Šva_gždžiutė.

Skaityta artisto A. Židana- 
vičiaus laiškas kurs vienbal
siai priimta.

Baigiant susirinkimą pirm. 
A. Kneižys žodžiu pareiškė sa
vo rezignaciją nuo pirmininko 
vietos. Jo pareigas eiti palik
ta vice-pirmjninkei.

Susirinkimas baigta malda.
'■ Vytis

Stš., South Boston, Mass., 7:30 
vai. vakare, rugsėjo (SepQ 10, 
1925. Būkit visi karo Vetera
nai. Tai svarbus Žingsnis, kurs 
gali daugelio kuomi prisidėti 
pačių Veteranų gerbūvio pakė
limui, o kas svarbiausia, suei- 
vienyję, galėsime paremti Lie
tuvą. Apie Naujus Metus bus 
šaukiamas visos Amerikos lie
tuvių Veteranų susivažiavimas 
kur nors Centralinioj lietuvių 
kolonijoj.

Jonas Sungaila,
Bostono kuopos Adjutantas

NAUJA PORA
Pereitą panedėlį, Darbo Die

noje, Petras Kuzma tapo suriš
tas su p-le Veronika Migevi- 
čiute. šliūbą davė greb. kun. 
Urlx>navičius. Vestuvės įvy
ko parapijinėj salėj ant 7-tos 
gatvės. Daug buvo giminių iš 
abiejų jaunavedžių pusiij. Nau
jai porelei linkima geriausio 
sugvvenimo.

JAUJAS IŠRADIMAS 
tDOMO CAUNGA moto

Koncertą isjfildis virš minėti chorai ir garsiausi solistai ir 
'solistės N. A Apart koncerto bus įvairių žaislų ir dovanų lai - 
1 Riejimas, ^fodeh gerbiamoji visuomene N. A. iš visų kampų ir 
kampelių suplaukite visi Į vidurį, t. y. į Palangą išklausyti pa
skubini milžinišką koncertą Šio sezono.

(R.-10-12) Kviečia visus RENGĖJAI

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

gaiš, bet žolėmis, daugiau, kaip. 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000. ' Tr. - „ „ . , •jei jis sveikatos neturėtų? Būt< Visi nepasisekimai organi- 
visai tuščias daiktas tokiam žmo- zuotam darbe, paeina nuo ne- 
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su- veiklumo 
teikė sveikatą tūkstančiams, su- , 
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus---------------------------------------------
vidurius, prašalina strėnų skanu 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c.. * gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITIS
25 Gfllet Rd., Spencerport, N. Y.

PAULS CL0TH1NG SHOP
Pabandykit užeiti į Lietuvišką Krautuvę, kurioje 

randasi tinkamu prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu

sių tyrų. Pas mus kaina yra pigesnė kaip kitur. Pra

šom užėję persitikrinti.

456 BR0ADWAY

i-

t

r

LIETUVIAI KARO VETE
RANAI VIENYJASI

Mūsų Amerikos lietuvių gy. Į 
veninio svarbiausis dalykas, 
tai suvienriimas Pasaulinio ■ 
Karo Lietuvių Veteranų, buvo 
visai užmirštas dalykas. Lie
tuviai yra prisidėję prie Ame- ■ 
kos organizacijų, tai American 
Legion. tai prie Foreicm War 
Veterans. bot jų dalyvavimas 
tų organizacijų tarpe nors la
bai pageidaujamas, gali ir 
naudingas jiems kaipo pavie
niams, bet suprantamas <laly- 
kas abelnai lietuviams ir Lietu
vai mažai naudos iš to.

Todėl dabar tapo sumanyta 
suvienyti Lietuvius Karo Vete
ranus i Lietuviu organizaciją, 
suprantamas dalykas palie
kant pavieniams teisę dalyvau
ti Amerikonų nrganiza<®ose 
kaip ir pirmiau. Svarbu yra 
Nuorganizuoti visus lietuvius 
kurie dalyvavo Pasauliniam 
Kare f vieną nepartivę. bet lie
tuvišką organizaciją. Tam 
tikslui Bostono veteranai turė
jo rugp. 29 susirinkimą Lietu
vių Svetainėj, ir padėjo pra
džią tam 'darbui, sutverdami 
laikinai Boston Post. Lithu- 
anian-American IVorld War 
Veterans. Laikinoji valdyba 
išrinkta sekanti: Commander 
— Dr. J. E. SeymouT. Vice- 
Com. — James Smigias, Sec- 
rettfry 1— Karimiras Žibikas, 
Treasurer •— Andrew Yugs. 
\djutanf — John Sungaila.

■Rffieef o? tre Day |— Martin 
Tarnci mas. Deputy — Jom 
^Įfrauskas, Judge' AdvOcate— 
Adv- F. J. Bagocius.

Tikslas yra atsišaukti Į Ve- 
fimns visų lietuvių kolonijų 
Amerikoj ir patarti kad jie 
tdpgi tuojau* organizuotusi į 
JniopM (Poste). Bostono kuo-

bhiis-19 geriausių j 
melžiartių karią šioj valstijoj, 
jautis, arklys, naujas-trekas, veži
mai, nauja pitao ėystijimogaru 
garo (pasturizing) mašjna ir daug 
kitų įrankių: teiposirf 8 kambariu 
namas su visais improvementais ir

I elektra, didelės kūtės ir t. t., pa- 
•ankiausioj apielinkėj Hyde Par
ke, tik 3 TnaiUsnua Boston’o, ver
tas 1^9,000 mažiausia, dabar galima 
pirkt už $5,700.

ANT PARDAVIMO !
Namas, krautuvė ir biznis. Savai- ; 
tii-.ė apyvarta 700-800 dol. Labai Į 
pa’ 'irioj lietuvių apgyventoj vie- ■ 
toj. Kcrtir.i.s, trijų šeimynų 5-6-G 
kambarių namas. Skiepas žemės I 
garage’iui statyti. Metinė rendu 
1.42S dol. Parsiduoda tik už :?16.- 
'šOO. Išlygos lengvos.. Sužinoti

Darbininko" Adm., 366 Broad- 
Boston, Mass. .-Rs.-17?

PARSIDUODA NAMAS

Ten buvęs

DYKAI

1

vaka- 
labai 

Kokių

Standard ir Challenge Pieno
šitos rūšys kondensuoto pienų susideda iš vien cukraus ir pieno—gryno 
— saugaus sveiko pieno ir gryno cukraus. Patogu laikyti ir negenda. 
Niekas nenusimeta. Turi kada tik nori. Skanu su kava, koše ar vai
siais. Vaikai myli ji atmieštą gerti ar užteptą ant duonos.

Šie Gražus ir Naudingi a w

Pietums Indai už Leibelius ” * **"

JONAS ČEKANAVIČIUS
Šiomis dienomis “Darbinin

ko” redakciją aplankė Jonas 
Čekanavičuis. žinomas juokda
rys. teisingiau pagarsėjęs nia- 
gikas^Jjuris mano netrūkus su
ruošti So. Bostone magijos ir 
spiritizmo vakarą. Pasak Če- 
kanaviėiaus žodžių, jis gimęs 
1894 m.. Vęlveriškių kaime, 
Raudaminos vaisė.. Kalvarijom 
apskr. Iki 17 metų lankė Kal
varijos miesto mokyklą, o 
paskiau iškeliavo Vokietijon, 
kur mokinosi magijos paslalp- 
čių. Pasauliniam karui iški
lus apleido Vokietiją ir kovo
jo rusų armijoje, kurioje 4 kar
tus tapo sužeistas ir pakliuvo 
vokiečių nelaisvėn, kurioje iš
buvo 5 metus. Apie nelaisvės 
laikotarpi Čekanavičins nenori 
prisiminti, nes tai baisiausias 
jo gyvenimo preiodas. 192(1 
metais grižo iš nelaisvės Lietu
von. kur per ištisus metus sa
vo magijos šposais linksmino 
savo brolius, o 1923 m. atplau
kė Amerikon ir mano aplanky
ti visas lietuvių kolonijas. Ma
rika? J. Čekanavičius yra vie
nintelis iš lietuvių tos 
profesionalas. Apie jo 
rus amerikonų spauda 
palankiai atsiliepia.
šposų jis moka ir kaip stebina 
žmones, sunku čia nupasakoti 
to nemačius.

Jūs gaunate brangias dovanas grąžindami leibelius ne tik gerą pieną. 
Viršuj matote paveikslą indų setą, kurį galite gauti už taupomus leibe
lius. šeimyninkės pildosi tą setą už leibelius mūsų blešinių. Ant pa
veikslo matomus indus tegalite gauti mūsų dovanų krautuvėse. Ne- 
siunčiame jų paštu. Pradėkite šiandien taupyti leibelius ir nuneškite į 
arčiausią žemiau pažymėtų krautuvių.

DANTISTAI

DR. A. J. DURNA
IGVMAŪ8KA8)• f

(Kampu BtmA Strort)'

> kuopos (Poste). Bostono kuo- 
K p#i*«kuC visus karo Vetera- 
f* oril Mp Boetono taip ir ap*- 
< Nritfų miestukų, ir IX toliau, >i 

atvažiuoti, į didelį masi-

PARSIDUODA
BOTTLINGSHOP

Mieste, tr’inčianie 115.000 
gyventoji]. Vau jausies ma
dos tonikų išdirbinio št.pa. 
rengta su visomis smu;k:.:c 
non:is. Prir.o 4 truku’.. Savi
ninkas pasitraukia iš biznio. 
Parsiduoda pigiai. Rašykit, ■ 
Box 228, Care of ‘ Darbinin
kas,” 366 W. Broadway, So 
Boston, Mass. ,Rs.l5‘

į
*

P LIETUVIS DENTISTAS i

»DR. ST. A. GALVARISKD
1 520 E. Broadway, S. Boston f
2 Ofisas atdunB uuo 9 va:., tyro ik: į

ki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 
ai. rak. Šventą dieną pagiri 
arimu.

TeL Sa Boston 082.% 
LDBTUVIS DANTISTAS

OR. M. I CASPEE
i (KASPARAVIČIUS)
Į 436 Broadmy, South Borto*
| Ofito vala*io»:
į nuo 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:39
I iki 5 Ir nno 6:00 Iki 8 vai. vakare.
: Ofisas uždarytus «uba»o« vakarei* 

ir iiode!die::<>. r:<Ū --' -i'U.
J nuo 12 dieną uždarytas.

Ofiso Te! Bos, Te], I
vorsitv SŠg I'rosyKy-t Mlo-Mg

D. A. ZALETSKAS į
raborius ir Balsamuotojas |

I f 983 Cambridųe St., Cambridge |

JUOZASM.VERVEČKAI
(VERACKAl į

LIETUVIS ADVOKATAS j
PKAKTIKIOJA DVIEJUOSE 1 

PEISUOSE i
SOUTH BOSTON, MASS.: ! 

414 W. Broadway ! 
Te!. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street |

Tel. Broekton 7180
RESIDENCT.TOS Tel. S. B. 3429-IV .

Tel. 8a Boston 270

J. MACDDNELL, M. D.
tutikalbth ir littuviikai

onso falajtdob: Rytai* ik! 0 vsl
Po pietų nno 3—* 
Vakarais nuo6—0

6M S. Broadway, So. Borto*

16 METŲ SOUTH BOSTON®

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. Ik! 7 v. rak.

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

5V. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

539 E. Seventh S t.. So. Boston, MaMi 
Te'.ephone South Boston 1516—J. 
ico-I’ir:;iin:nkas — J. Petrauskus, 
250 Gold St.. So. Boston, Mas*, 
rot. Raštininkas — P. T'.mošlunaš, 
P" \V. 7-t’n St.. So. Boston, Mass. 
ir. Rsištininkas — M. Seiki*,
40 Marine Road, So. Boston, , 
asierins — A. N'audžiunas, 
885 E. Broadvvay. So. Boston, 
varkdnrys — T. Zr.fkfs.
7 Wlnfleld St., So. Bostoh, Man. 
'.v.:u_'.’. >7.i ko rink.mus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rg 
valandą po pietą, parapijos salgį, 492 
E. Seventh St. So. Boston, Mase.

□R-ST£ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS AV3,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’lrm. — Z. Zlčkienė.
m Story S t.. So. Boston. Msss. 

-’ir-c-I•;rtn. — A. .Ti.nušonienė.
1426 Columbia Rd., So. Boeton, MaM 

'ro*. K;išt. — O. Siaurienė,
4’3 E. 7-th St.. So. Boston, Mae*, 

Ilaš-. -- .7. Keys.
115 G Street. So. Boston, Mae*, 

žč. — O. Snir-.luPutč.
105 6-th St, So. Boston, Mana 

rk<'.;irė — O. Mizgirdlenė,
164 6-th St, So. Boston, M***, 

jrfiuzijos reikalais kreipkitės visados f 
protokolų raitininke. Draugija laika 
savo susirinkimus kas antrą utarnto" 
ką kiekvieno mėneėlo 7 JO vakar*, 
parapijos gvetainčj ant Penkto* gat> 
vės, South Boston, Mass.

<V. KAZIMIERO R. K. DEJOS 
VALDYBOS ANTRA1AI

’lrnitnfnkaa — J. Jaroi*,
225 L Street. So. Boston. Mas*, 

šTce-pIrm. — J. Gmblnska*,
157 M Street, So. Boston. Ma* 

’rot. Rnšt. — VI. Mickevičius,
40." Third St.. S. Boston, Mass.

Lnimnj Raštininkas — K .Kilki*,
8 Hitch Street So. Boston, Mm* 

Mlnlnkaa — L. švagfdya,
111 Boweo T t, Sa Borto*, ■** 

pvarkd*ry8 — P. landa,
395 E. Flftl St, Sa Boston, ■*« 

Draugijos reikalai* kreipkite* v1**» 
o« J protokolų raitininką.
Draugija ”*T0 mufrnklDn* laiko 2>M 

tedrtdleal kiekvieno Btoerta L<*g v*fc

su

VICE-PIRM. — Povilas Rūką,

906 K Bro*tfWa>,* Ad. Bortas, MMC

958 W. Bradmy

ArtMrt

m Mnerinl 
MdHdfenl

D. L. K. KEISTUČIO DRJOB 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleckaa,

MŪSŲ BOSTON’O PREMIJŲ KRAUTUVE RANDASI
89 Friend Street, near Haymarket Sąuare 

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

■ROT. RAST. — Antanas 
450 K. Seventh SU So.

RTN. RA ET. —JtMsapaa
906 E. Broadway. So. Bortoe. 

CASTKRIUS — -Andr. ZaUedkaa,

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

Resldencljoi TeiepbonM: 0779-M. 
Oflao Telefonas Sa Boston ♦58&AV

UUnčIUS

Rep.

PIGIAI
CITY PCUN'TE—2 Šeimyną 4-5 kam

bariai. naujas plnmbing. maudynes, 
skalbyn?*, elektra, plazai Ir vieta d«»! 
iraredžtų. Savininkė 15valiuoja | Ai
riją todėl parduoda už $6,000.

PRIE TROMAS PARK—pnikua 2 
ftolmynrj ii kambarių namas, visi fm- 
provementai — elektrikas, ifluma Ir 
gražus daržas, prekė $8,500 Ir apie $4,- 
000 Jnešti.

FARMA—tarpo tVermonth ir Abing- 
ton, 16 mailitj nno Bo<ton‘o. 7 akrai 
iemAs Ir 5 kambnritj namas «n rakan
dais (fumiture) parsiduoda ui $1.500, 
gana pigiai.

A. IVAS
361 W. Broadway, So. Boston

DAKTARAS J. LANDŽIUS
I (SETMOUR)

! LIETUVIS GYDYTOJAS | 
IR CHIRURGAS į

(4y<h aštrias ir kroniškas uiesisonė- Į 
Jusias ligas vyrų, mo’erų ir vaiku. I 
pagal valiausias metodus, kaip t.ai : I 
ultra-violetlninis spinduliai--. kwnrtz 
žiburiu, thermo therepa. ir kitais 
eiektro medi Itališkai s budais. Egza- 

, minuoju kranj?. ilapnmi). Ir spirų- 
i dulus snvo laboratorijoje. Nutrau

kiu X-Ray paveikslus. Teipgi 
teikiu patarimus laiSkats.

Ofi*> relnnzioa 
nuo 9 ryte Iki 9 vakare

381YWX8T BR0ADWAY 
šottth Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefoną*------------------- S- R- ^0°




