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Kun. Stasys Pavilanįs

Svarbiausias įvykis
SPROGO, KAIP MUILO 

BURBULAS

SUŽEIDĖ MOTERĮ IR 
NUSIŠOVĖ

Newark, X. J. — Anthony 
Sheridan, policistas, pašovė 
moterį Clearvvater ir po to pats 
nusišovė jos namuose.

gimė ir augo Anykščių parap.: baisias. atgimstančios 
Lietuvoje; mokslus ėjo Liepo-jvos. dienas.

prakalbose aukų rinkinio ne
bus. Nebus daroma jokių ko- 

Gerb. svečias ne aukų 
rinkti atvyks, o vientaučiams 
papasakoti apie Lietuvą.

Vakarienės tikietų pasipirki- '

I PASVEIKO *
Garsuos "Amerikos švietėjas 

Dr. Eliot, buvusia Harvardo 
universiteto prezidentas buvo 
sunegalejęs. Sargaliojo tris sa
vaites. Dabar jau sveiksta. 
Jis gyvena Cambridge, Mass. 
Pereitą kovo 20 dieną jis šven
tė savo 91 gimimo dienos su
kaktuves.

te • išanksto. . Galima gaut: 
“Darbininko’’ ofise. Kviečia
mi vakarienėj dalyvauti ir apy- 

' linkių lietuviai.

KUNIGO A. ŠMULKŠČIO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Tūlų priežasčių deliai, Gerb. I
Kun. Šmulkščio prakalbų mar-! 
srutas prisėjo pakeisti. TodeL 
dabar kalbės sekančiose koloni
jose šiomis dienomis: j

Rugsėjo 20, Rocheste* N. Y.
Rūgs. 21, Amsterdam, N. Y.
Rūgs. 23, So. Boston, Mass.
Rūgs. 25, Worcester, Mass. '
Rūgs. 27, Hartford, Conn.
Rūgs. 27, New Britain, Conn. j
Rūgs. 30, Baltimore, Md.

K. J-. Krušinskas,
Fed. Sekretorius >

SENA MOTERIS PAGAVO pardavė 
VAGĮ

LAIMĖJO LA FOLLETTE
M’isconsino valstija balsavo 

pereitą ntarninką ir nominavo 
j Suv. Valstjų senatorius Ro- 
bert M. La Follette’ą. Jis yra' 
sūnus pagarsėjusio velionies R.! 
La Follette'o. Jis gavo balsų 
160,457, o jo vienas konkuren
tas tegavo 78,314. antras kon
kurentas 17.502, o trečias 36.- 
425.

Galutini rinkimai bus rugsė
jo 29.

Jaunojo La Follette’o laimė
jimas buvo didelis lygiai mies- . 
tuose ir miesteliuose.

EINA ANTKAHENlAffi, 
TAMENUHS IR SESTAM

PARDAVĖ KAPĄ
New York. — šio miesto sub- 

ivay’ų budavotojas buvo palai
dotas Wood Lawn kapinyne 
specijaliai iš marmuro pabuda- 
votanre mauzoleume. Mannu- 
ras tam tikslui buvo importuo
tas iš Italijos. Atsėjo $250,000. 
Dabar jo įpėdiniai inėjo į sko
las ir kad iš ją išsikrapšeius 

sakytą mauzoleumą 
I už $100.000. Velionis AVilliam 

New York. — Marie Scheibl, Bradley iš ten išimtas ir pras- 
70 m. amžiaus, pargrįžus vaka- tesuėjo vietoje palaidotas, 
re namo, rado du vagiu. Vie- I 
nas pro ją prabėgo ir dingo, o į 
kitam sena moteris griebė ir| 
norėjo sulaikyti. Bet vagis iš- j 
trūko. Tai senukė vijosi jį 
lauk šaukdama. Praeiviai be
sivejamą vagį pagavo ir perda
vė pribuvusiam policistui.

NUOSTOLIAI DEL SUSI
GRŪDIMO

Valdžios aprokavimu Suv. 
Valstijose <iel trafikinio susi
kimšimo per metus pasidaro 
$2.000,(XX)JXX) nuostolių. Tai 
atseina po $20 kiekvienam vy
rui. moterei ir vaikui. Į nuos
tolius čia ineina sugaištas žmo
nių laikas, susižeidimai, užmu
šimai. sugadinimas automobi
lių ir tt. Tie nuostoliai yra ke
turis sykius didesni, negu nuo
stoliai dvi gaisrų.

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ
NUĖJO PAS DAKTARĄ

Lynu, Mass.—Manrice Bres- 
nahan. Sisk Shoe kompanijos 
“kompanas” iškrito iš antro 
dirbtuvės augšto ir nusilaužė 
abi ranki ir šiaip susitrenkė. 
Jis nesišaukė pagelbos, o atsi
stojęs nužingsniavo pas dakta- 
rą.kurs buvo už, pusės mailės.

NORĖJO SUSIDEGINTI
Haverhill. Mass.—Peter Za- 

k-ski, 38 m. amžiaus buvo už
darytas kalėjiman už girtybę. 
Kalėjime jis uždegė save. Bai
siai apdegintas nugabentas Į 
ligoninę. Jis vos gyvas.

KIEK IŠMOKĖJO KON
TRIBUCIJOS

Vokietijos vyriausybė per 
pastaruosius metus ali jautam.? 
kontribucijos išmokėjo 1.458.- 
000.000 auksiniu markių, arba 
$291.600.000. Tai buvo pirmų 
metą taip vadinamo Daves’o 
pieno veikimas Vokietijoj.

PABUDAVOJO NAUJĄ 
LAIVĄ

Prancūzai per ilgą laiką skel- į North German Lloyd kompa- 
bė. o dar per ilgesnį laiką ren- nija pasistatydino naują laivą, 
gūsi prie didelio ofensyvo prieš j Tai yra jos aštuntas po karo 
rifus. Skelbė, kad jau viskas I pastatytas laivas. Naujai pa- 
už.:riktuota, kad kariuomenės įstatytas laivas jau išbandytas 
daug prigabenta. Skelbė, kad ; šiaurinėj jūroj, 
iki lytingas oras prasidės, tai 
yra iki spalio 15 dienos apsi
dirbsią su rifais ir parklupdy- 
sią juos.

Dabar oficialiai francūzų vy
riausybė paskelbė, kad ofensy- 
vas atidedamas iki pavasario.

Francija pasilieka įvelta ka
rau ir tai nemažan karan.

Francija turi karą ne tik Af- j ilcio ir į 
riko.' kolonijoje, bet ir Sirij-ųj, Irinamas 
Mažojoj Azijoj. Ton druza: su 
kilo prieš valdovus francūzus 
Družni yra apsiautę SueidaįYra aprūpintas 
tvirtovę, kur randasi francūzų , valtim 
kariuomenė.
tū. kai drnzai turi tą tvirtovę; a; 
apsiautę. ; so

Jau pasiirta 
diena išplaukti į Ameriką. Iš
plauks iš Bremeno į Xew Yor- 
ką rugsėjo 26 d., o į Nevr’Yorką 
atplauks spalio 5 d.

Naujojo laivo vardas yra 
Berlin. Tapo pastatytas Vul
kano laivą dirbtuvėse, kurios 
randa.'i netoli Bremeno.

talpos 2*2.000 tonų. Kū- 
žibalu. Vietos turi 

220 pirmos kle>os. 2SLantros ir 
:6Ię trečios klesos pasažieriams.

motorinėmis
Vidą ištepliojo gar- 

Jau šešta savai- >iausi Vokieti;os dekoratyviški 
bėgantis vanduo vi-

Prezidentas vaiši

BAISIAI SUMUŠĖ ŽMOGŲ
Cambridge'iuj*1. Mass. pane- 

dėlyje po pietų ties Hapvard ir 
Portland gatvėmis pavakaryje 
du žmonės staiga iššokę i s au- 
fomobiliaus puolė prie praei
nančio žmogaus ir baisiai su
mušė. Po to mušeikos -ėdo au- 
tomobiliun ir nulėkė. Sumuš
tasis besąs Carl Kagus. Poli
cija ieško piktadarių. Sumuš
tasis vargu pagys.

no kardinolą
--------------- .nis kandidatas Hylan

GRAŽIAI PARAKĖ APIE statė savo kandidatūrą.
'pralaimėjo. Laimėjo

teipgi 
Bet jis 
James

O’Con- į J. Walker. kurs yra New Yorko 
prezidentą'valstijos gubernatoriaus Smith 

alininkas.

PASIPIOVĖ MOTERIS
Thompsonville, Ct. — Mote

ris David Golden. 35 m. am
žiaus. rasta darže su peiliu ran
koje ir perpjauta gerkle. Ją 
taip rado vyras. Daktaras ap
žiūrėjęs sako, kad ji turbūt išė 
jo su peiliu parsinešti kopūstą, 
jos koja užkliuvo ir ji virto ant 
peilio.

PREZIDENTĄ
Bostono kardinolas 

nei! lankėsi pas 
Coolidge Baltuosiuose Rūmuo
se ir buvo prezidento pavaišy- 
tas.

Kardinolas pasakė, kad šios 
šalies piliečiai gali džiaugtis 
turėdami šitokį prezidentą. Sar 
kė, kad esanti nuomonė, kad j 
prezidentas tylus. 
Bet taip nesą, kardinolas sakė, pi 
Prezidentas esąs kalbas, kur į kaipo 
reikia ir kalbąs apie dalykus su Te. 
išmanymu. I

MOTERIS Į MAJORUS
Šiemet rudeniniuose rinki

muose Bostono piliečiai turės 
gerą pasirinkimą iš kandidatų 

majorus. Tarp kandidatų 
nekalbąs. Į stojo ir moteris Francis G. Cur- 

Ji per 15 metų tarnavo, 
“School Committee" na-

___________ Į ŽUVO PENKI
MAJORAS PRALAIMĖJO j Shelby, Mont. — Traukinys 

užvažiavo ant automobiliaus ir 
suvažinėjo penkis jo pasažie- 
rius šeštasis Kuisiai sužeistas

Pereitą utaminką New Yor
ko mieste buvo kandidatų ant 
majoro nominacija. Dabarti-

VISŲDOMEI
Su atsilankymu So. Bostone 

gerb. kun. Šmulkščio, Lietuvos lėktų. 
Seimo atstovo, prasidės čionai 
žieminis sezonąs, prasidės vi
suomeninis vykimas salėse. <

Ši>įvykis gid būt bus svar- 
biamias šiame sezone. Turėsi
me daugiau visokio veikimo, 
turėsime kitokių svečių, bet i 
taip žyniaus svečio, kaip kun. 
Šmulkštys, tai vargu turėsime.

Bostono’ ir apylinkių lietu
viai snjuskimeį išnešiokime ži
nią apie garbingo svečio atsi
lankymą tarp'visų lietimų ir 
būrių būriais paeikime i jam 
rengiamą virimą vakarienę ir 
prakalbas.

Prakalbos įvyks Municipal 
salėj So. Bostone rugsėjo 24 d. 
Buvo iš pradžios skelbta, kad 
į vyks rūgs. 22. bet jo maršrute j 
Įvyko atmaina jr So. Bostone ‘ 
prakalbos nukaltos į ketvergą, j 
rugsėjo 24 d. Vakarienė įvyks, Į 
kaip skelbta seredoj, rugsėjo 
*23 <1.

Atsiminkite ir visiems paša-; 
kykitf. kad l^nn. Šmulkščio - 
- ------------------ f----------------------

Nuotoliai dėl audros

Lietau į.
Visą laiką, grjifigl

JOS iiimnaz.l ĮOie. uvasiK. /,č- u I',t rč ‘ t'otspviKi jos. urvelio iJHlgtoĄ
'n ličiu Seminarijoje Kaune ir • . ' ... r-~!n . <• . n . . joje nepriklausomos LietujBt;I)vasisk. Akademijoje Petrapi-1 ... r . x -
ilyje ir pastarojoje gavo šv. Te-;<50s^ineJe Kaune, .dirbdamas rž 
jJ.^.jos kandidato laipsnį. lkHžyn!R^Ų Vyskupijos Tribūno-J? 
didžiojo karo buvo prie šilavos į k' kaipo notaras. Šv. Kazimie- 
bažnyčio.' ir Telšiuose mokyk- • i’<> Dr-ja. Žemaičių Vyskupui 

lėlike karo bu- sutikus, pabaigoje praeitume- 
;vo Kosijoje — Penzo> guberni-Ju pasiimič kun. S. Pavilanį į 
joje (netoli upės Volga) Įvai- Ameriką, kaijio savo įgaUotinįj * 
rią tautą tremtinių kapelionu į vieton išvykas-.o Rofnįon 
ir Liet. Centralio Komiteto.’* - r.;'.- :uko. Ik; vasaros sh ■. 

itreintiniams šelpti. įgaliotiniu, prakalbom’..' lankėsi veik 
TOfttylvmnjus i Vokiečiai kaizerininkirt-T?kiL j Atkandęs dantį i bolševikų Nvw Yorkui -rtdtfnose-.iiė-^ 
- .roiofi i „ crn. ,, -’.-z-n i - in r, R (in * ’ū ja iii į P ‘ ragu s, < 11 (• z i u \ a rgit ir j)aA O- į t u vi n kol oni jose. platiiidfcmŪlAi’ ii

’ ‘ ) iš bolševiku Iii'.tuvių <paudą. šią Žiemą’int-' ' 1
r po trijų, kelionė' <a-.mo lankyti Batono ir gretinta-' J 
iSldūrė Tėvynėje Lie- 'Ui* apylinke-. L; <-entralėfrtt- •« 
vokusią puotoje. C:?’.v<-«ry :>:;-,j><•’.* .mųrK kum. Vą^į 
Pamautą režimo, vokie-i— 41 Pitvideūce St.,-VMftieP ' 
;i.:O' suirimo — sparta- +er, Mass., kame kum. Pavtfa- 'i 

]>..;'2-vv*mo sunkia' ir ni> jau jra nnsisfojes.

Nes* ‘YorkojTra 
ir kaikuriuose kitose valstijų-jtningai ji sveikino, 
se oras iš lahai karšto į vėsų parodavimus 
mainėsi ir tas dėjosi su didele >miestelius, 
viešnia. Žuvo-astuoni žmonės, į tu; 
nuostoliu už apie $500.000.

puošė sodžius j u gyvybei bėgė 
rojau.*

ex-princas važiavo. 
(Visos kaizerinės organizam jo' 
šoko į darbą pareikšti savo p;t- 

;g.arbą ir pasveikinti ex-pr:ncą. 
minios buvo 

Dainavo

PRADĖJO DARBUS
Chicopee, Mass. — Dwight į Didelės žmo 

Marnifacturing kompanija bu- ex-princo sveikinti, 
vo sulaikius darbus trims sa--senas patriotines dair 
vaitč.is. Dabar darbus išnau- 
jo pr.rle.jo. NUNUODIJO VAIKĄ IR 

NUSINUODIJO
Owensound. Ont. — Nud 

.pv.sios sveikatos moteris štai,t 
ždavė nuodą sua

SVEIKINO EX KRON 
PRINCĄ

Vokietijos ex-kronprincas pamišusi 
lankėsi Rytinėj Prūsijoj ir ap-,šešių metą vaikui, o po to pati
lankė mūšių laukus 1924 metų.‘nusinuodijo. Abu mirė.

Žinios iš Lietuvos
į ŠVEDIJĄ ARKLIŲ 

PIRKTI
Rnjpiūčio 4 d. Į Švediją iš

vyko Lietuvos Žemės Ūkio 
Koperatyvų Sąjungos komisija 
pirkti veislinių arklių. Komi- 
sijossudūtin įeina vet. gyd. Mi
ronas ir arklių žinovas p. Jan-

TAI TAU IR “ŠAMO 
GONKAV’

ViMišiai (Jankų vai.. Šakių 
ap.). Degtindariai neliauja vi
rę ‘'samogonką." Prasimanė 
dirbti ir iš cukraus. Sako, 
stipresnė ir daugiau išeiną. 
Aną dieną čia atsitiko tokia 
nelaimė, Vieno neturtingo gy
ventojo karvė, suradus miške 
nevarytą salyklą, prastumus! 
dugnį gerokai užsitraukė.

jtuvo.i".
'patyrė

h ar:

Interviu su Kr. Demokratų Centro 
I Komiteto Pirmininko Pavaduo- i . - ■ >’

toju Prof. Meškausku

2!.* di”ną Kr. D<

pavaduotojas prof.
malonėjo priimti

Kan’ė atrodžius 
matę žmonės, 
iš jos išeiti, dapjovė. 
neteko paskutinės karvelės.

R:;
mokratų Centro Komiteto pir
mininko
Meškauskas
mūsą .dienraščio koresponden- 

Įtą. kuriam paaiškino Kr. L). P. 
baisai. Pa-j Komiteto nusistatymą dėl da- 

kad gali n-e kas,bar vykstančią tarp Lietuvon 
Taip irįir Lenkijos Kopenhagoje .dery

bų miško Nemunu plukdymo 
reikalu. Į klausimą, kaip kr 

[demokratai žiūri į derybas ve
mdamas 
: Lenkija
j Nemunu plukdymo reikalu, p.

ARKLYS PRIGĖRĖ
Pilviškiai (Vilkaviškio ap.) 

Penktadienį, liepos mčn. 24 d. 
vietos malūnininkės Kr. nak 
č-iai buvo lankoj prie Šešupės pavaduotojas

Jie bu-! Komiteto nūs

mūsą vyriausyliės su
Kopenhagoje miško

atsakė: Centro, 
palikti ganytis arkliai. Jie bu- į Komiteto nusistatymas yra tas. 
vu supančioti, o galvos pririš-.kad minimose derybose tėra 
tos prie koją, kad kur nenuei- 'Vestini išimtinai technikos 
tų. 'klausimai, neišeinant iš ribų

Vienas iš jų įpuolė šešupėn Klai|M\h» Konvencijos 
ir prigėrė. Tik rytą rado at- priedo, 
plaukusi porą kilometru pa j .. .f , v / , ... n , i V-> i>;i>kli<hi'iu visuomenėjevandeniui, kur irfhnvo ištrauk- . ... . .. , - -
, ... . i onn gandų, kad > Klaipėdą busiątas; Arklvs buvo vertas 1.000 7.. . Ų. ,. i * . . * . , -
,.4 rr > 1- 4 1- isdei.'ti lėtifcų kpnsulntai, beilitą. Tad didelis nuostolis- jo . , - z- >♦.... ) konsulares agentūros. Kąma-
savmmkei. ’ j_____ ... k...

Jau antras toks atsitikimas 
šiemet.su gyvuliais prie upės, i

į tai a*.-r.k'", kad Komiteto^ ( 
griežtas im.'i.-’aiym?.' yra \ 
kiu būd i nei'!le:>t! nei į Klai->< ■ [ 
pėdą, m-i vi-'ij Lietuvoj jokių A 
koii.-ula:ą. koii'tilarių ag81R' 
turų. k->l m.-bu- iš-pręsti Vj£: .4 
niaii' reikalai. ’

.'.r nėra pakitėjęs Kr. D^t,’ J 
mokratų Cęrtro Komiteto nn<5. J 
sistatvmas A ilniaus klausimui ,4^ 
ę •nti;’> pasilieka prie savo W- ■ j 
nojo nusistatymo, atsakė J 
M9Ši<auskas. n<-s Vilniaus 
vį’.m f i a j-Ima > yra principu 

a ą bei tr.lvgių santtb " 
km su lankais negali būti 
kol \’im’ .' nebus grąžintu

• Lietuvai. Į Kcjienhago* 
jj į J’us kr. demokratai žiūri,

&

Ino apie tai Kr. Qem. Centro 
Komitetas. Prof. Meškauskas

dūrė n. Makauskas. kaip gfif 
nai i twhniko> derybas, 
išeina iš tarptautinių pasižsj 
j'mų. Centro nusistatymo- 
se reikalihgn griežtai neigti’ 
sa tai. kas derybose galėtų p 
kenkti tiesioginai ar neti 
nai Vilniui atgauti.—‘

Kun. Šmulkščio prakalboms Soi Bostonš gantai didžiule ingram sale Municipal Mldiri 

Prakalbos Įvyks rugsėjo 24 d., 1925. Vietos ir apyfinkiu Betuvtti reugkitesi tas prakalbsti

t A
a. 4.
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“DARBININKAS“
Broadway South Boston, Massr

Tel. South Boston 0620

Vilniaus neišsižadėsime
— Vienybė — galybė, — šaukia karvedis, vedamas pūl

inis Į mūši.
— Vienybė — galybė, — šaukia tautos vadai, gindami tau-

Dažniau ir dažniau šiuos žodžius nugirstame.
Obalsis “vienybė—galybė^’ paplitęs visame pasauly. Juo 

įcįįdesnė vienybė, tuo stipresnė ir galingesnė tauta. Kultūrin
gosios tautos savo galybęs pasiekusios tik vienybe. Naujai at- 
jgihMisios tautos sustiprėjo tos pačios vienybes dėka. Mūsų tė- 

lĮ ^yynęs laisvė iškovota vienybės pagelba. Kur tik mesime žvilgs- 
j ~ joį, visur susitiksime tą kilnu obalsį,
.'į Deja, šiandien tos vienybės mūsų, amerikiečiu gyvenime 
h labai ir labai stoka. Ar-gi nesame jos reikalingi? Ar mūsų 
f tautos darbai užbaigti? Dar ne. Dar toli gražu iki to, kad 

galėtume eiti poilsiu., ar savo darbus vainikuoti. ,
šiandien kaip tik visa tauta turi budėti, turi Įtempti visas 

jėgas ir petis petin suglaudus stoti kovon. “ Taip, k^von.
ž Lietuvos sostinę, už Vilnių, už Gedimino kalną ir paverg

tuosius brolius!
Užjūrio broliai suprato Vilniaus reikšmę mūsų tautai, tad 

: obalsį “vienybė—galybė” prisiminę sudarė Vilniaus Vadavi- 
zpo Sąjungą. Užjūrio broliai tinka mums pavyzdžiu.
: Spalių 9 d. sukanka lygiai šešeri metai, kai Į mūsų tautos
vširdį — Vilnių įsiskverbė plėšrusis lenku erelis.
*' Nuo Vilniaus ir kitų žemių praradimo dienos lietuvių tau
ta ir jos' ištikimi pilečiai suprato, kiek skaudus padarytas mū- 

tautai smūgis. Visi ir visais atžvilgiais mes atjautėme Vil
niaus praradimą. Bet pasitikėdami teisybei vis lankėme teisin
go Vilniatas išsprendimo iš Tautų Sąjungos ir Ambasadorių 
.Konferencijos. Vertindami tų Įstaigų autoritetą vis lūkuria- 
.yome, bet deja mūsų lūkuriavimas nepasiteisino. Tautų Są- 
:|unga ir Ambasadorių. Konferencija neišklausė mūsų teisingų 

^J-\ą-reikalavimų ir dar kartą įrodė pasauliui,' kad ne teisė, bet bru- 
|||L , tsJiska jėga pasaulį rėdo. Tautų Sąjunga ir Ambasadorių Kon- 

ferencija sudavė mums smūgį, bet dar didesnį smūgį uždavė 
sau. šiandien jau pasaulis nebepasitiki tų Įstaigų obal-

ig|F • siąms, nebepasitiki jiems nei prancūzai su anglais, kurie buvo
- nuolatiniais tų įstaigų dirigentais.

|fe:' ’ Anuomet Lietuva lengvai jiems pasitikėjo, bet šiandien |
tes®z'- skaudžiai apsivylė, šiandien jau nesiras ne vfeno lietuvio, kurs 

.patikėtu, kad Vilnių Lietuva atgaus kokių nors Tautų Sąjun
gų, ar jai panašių įstaigų sprendimų dėka. Vilnius įsivėlė į 
diplomatini sūkurį, iš kurio jį išvelti būtų sunku, čia reika
linga staigi operacija, arba t£m. tikra politinė situacija.

Kad Vilnius mums reikalingas, tai nėra kalbos. Vilnius 
mūsų tautos širdis ir pati gyvybė! Atvaduoti Vilnių mes ga
lėsime, jei tik tam tikėsime. Apsišarvuokime pasiryžimu, pa
sišventimu ir kas svarbiausia—vienybe, tai kovą laimėsime.

Neatidėliokime, šiandien politiniai debesys siaučia Len- 
, Rijos padangėse, šiandien patys lenkai šaukiasi lietuvių vie- 
nybės per savo spaudą, tad aišku, kad netoli ta valanda, ka- 

Įe^dš Vilnius bus mūsų.
Didžiųjų Europos valstybių politika sakyte sako, kad da- 

Įūbtiiinė Lenkija neišliks. Lenkijos ištikimoji sąjungininkei 
ja tiesia savo ranką Lenkijos priešininkei Vokietijai, j

Šandien metas mums, amerikiečiams, stoti darban. Pra- 'na\
V8Įtu būtu įkurti nuolatinius Vilniaus Vadavimo Sąjungos sky- Versales išdavas.

narą iram^ry dįgda 
vaidus,. riąi* sįęl^Dumį| 
prierašus, į 
vaįduojąmą^5^ni^|^^į ___ _

saye vadiną.' “dzentehpep^sf . -i“ >
‘ ‘ intiligentais, ” “ mandagiau
sia is,” ulietuY§]^iai^iais/* 
“apšviesčiausiais,” lieka pri
dėti’ “saldžiausiais,” “gra
žiausiais” ir kas svambiausia 
neišmintingiausiais.

Kur yra matyta, kad džen
telmenas ir intiligentas galėtų 
save girti? “S-ra4’ sako, kad 
tuos žodžius taria gražiosios 
lyties lūputės jų reporteriui.' 
Mes tam tikime. Aišku, kad 
reporteriui paklausus — “kaip 
jums tinka sandariečiai” — iš
auklėta panelė turėtų atsakyti 
teigiamai, bet išauklėti vaiki
nai ir tuo labiau reporteriai to
kių kvailų klausimų niekuomet 
neišdrįstų daryti, kaip kad tą 
daro mūsų “intiligentai” san- 
darokai.

tau reikia pasakyti, kad “ Dar
bininkas” tokių nesąmonių nė
ra, rašęs, očtiįūapie bufetą kal
bėjęs šiais, žodžiais:

“Sode.yra moderniškai įtai
sytas buietinis namas su.skle- 
pK Į tą skiepą išanksto suga
benama visi reiklingi dalykai.” 
Mūsų manymu reikalingi 

piknikui daiktai, tai — duona, 
mėsa, saldainiai ir Įvairūs toni
kai, o .“Keleivio” redaktorė- 
lių supratimu reikalingi pikni
kui daiktai tai “geras Stojas,” 
be kurio jie patys negali apsei- 
ti ir dar kitiems nori primesti. 
Matyt, ponai Gegužiai, ir kiti 
paukštukai iš savo’ prityrymo 
žino, kad tuose skiepuose gali
ma “gerą štofą” laikyti, o mes 
to iki šiol dar nežinojome.

Tai ką-gi, vagie, kepurė de
ga!

VAGIE, KEPURĖ DEGA!
Maskvos pakalikų organas 

“Keleivis” labai susirūpino L. 
D. K. S. Naujosios Anglijos 
pikniku. įvykusiu Loįvellyje. 
todėl 37 Nr. apžvalgoje paski
ria jam pirmą vietą.

Kadangi jo redaktore oka i 
nesugebėjo nieko patys apie tą 
pikniką išgMvoįi, tai patalpi
no veik visą “Darbininko” ap
rašymą ir tik užbaigai pridū- m. spalių mėnesio, 
rė:

ANGLŲ KREDITAI KLAI
PĖDOS PRAMONEI IR 
PREKYBAI PAILGINTI.
Anglų firmų kreditai, duo

tieji Klaipėdos miško pramo
nei ir prekybai, apie kuriuos 
buvo spaudos .pranešama, kad 
jie yra atšaukiami nuo š.- m. 

įliepos mėnesio, paskutinėmis 
žiniomis yra pailginami ’iki š.

Kadangi tie kreditai buvo 
atšaukiami, remiantis tuo, kad 
Klaipėdos ,kraštus, neturėda
mas pakankamai, miško, nega- 

des tų kreditų, naudinai sunau
doti, tai dabar, yra pamato ma
nytu Tad Anglų firmos turi i- 
spmlžio. kad Klaipėdos kraštas 
reikiamosios miško medžiagos 
tranzito keliu -gaus dar ši ru
denį.

‘ 'Vadinasi, ’ švento ’ Juozapo 
I piknįkas išėjo su ‘kiaulystė

mis. ’ Žinoma, didžiausia ‘kiau
lystė’ — tai išvogimas’ ‘gero , 
štot'o’ iš skiepo. ‘Darbininkas,’’ 
suprantama, kaltina jižtai Tje-. 
dievins.’ Bet mums rodos, kad 
tai. bus pačiu juozapiečių dar
bas, nes jie ir yra tie ‘pilnieji 
blaivininkai,’ kurie skiepusia-į 
]o. Tai viena. Antra, kas gi iš ; 
pašalinių galėtų žinoti, kad kuri 
ten skiepe yra Įtaisytas bnfe-i

i Reiškia, “Raudondvario”' TYRINĖS LIETUVĄ 
[ponai padarė savotiškas išva-! šiomis dienomis Lietuvon at- 
das tr to pikniko kiaulystes ir,važiavo žinomas Amerikoj ]ek- 
vagystes primeta patiems pik-Gorius ir laikraščių korespon- 
niko rengėjams. Tikra haši-bu-1 <lenras Jobu George Bucheris. 
zukų logika! Kur jūs matėte, ”<uri> nori ąja.-irinkti meflžia- 
kad patys pikniko rengėjai da- gos paskaitoms Amerikoj apie 
rytų sau nuostolius? Lietuvą. Jis žada apvažinrti

Kas jau kalbėti], kas m-kai-, visą Lietuvą.

jų vaikučiai elės deklemuoja 
MSrih šalis kurs • ūpės teka, ’ ’ 
kiekvienas gjedorius gieda 
‘^Kur ;bakužė san»a®Qta,” tai 
vis eilęs džiova nuirusio, vos 
užbaigusio universiteto moks
lą Urano Vaičaičio^ Kam nė
ra žinomas vardas Povylo Vi
šinskio kovojusio už Lietuvos 
spaudos grąžinimą; kurio pa
stangomis rusų valdžiai likos Į-» 
rodyta jog lietuvių spaudos 
draudimas yra neteisėtas ir 
bjaurus biurokratizmo darbas, 
irtas kovotojas už tautos laimę 
krito džiovos auka ir kodėl? 
Todėl, kbd jie visi buvo netur
tingų ūkininkų vaikai, kurių 
tėvai neįstengė d-uoti tiek pa
galbos jiems lankant universi
tetus. kad galėtų žmoniškai 
gyventi. Jų neturtas privertė 
juos badauti, kęsti šaltį ir ki
tas visas neturto nelaimes, ku
rios pakirto jų jaunas jėgas ir 
jie-visi kritu džiovos aukomis, 
nepasidžiaugdami nei patys sa
vo mokslu nei visuomenei nie
ko daugiaus nespėjo palikti 
kaip tiktai gėlėms apsodintą 
kapą, tai tik keletas pavyzdžių. 
O kiek_tokių kapų kurių pla- 
tesnioji visuomenė neturėjo 
progos sužinoti? Vis'tai aukos 
neturto. O kas žino kiek tokių 
aukų mes da susilauksime, jei 
laiku nestosime pagelbon besi
mokinantiems jaunuoliams. A- 
merekos Lietuvių R. K. Fede
racija deda visas pastangas, 
kad kuodaugiausia Amerikos, 
lietuvių moksleivių sušelpus 
kad jų vargus bent iš dalies su
mažinus neleisti kristi džiovos 
aukomis. Bet pati Federacija 
be lietuvių • katalikų paramos 
niekomegalės padaryti, čia rei
kalinga. kad kiekvienas dir
bantis lietuvis-tė prie to darbo 
prisidėtų. Ir argi būtų kam 
nors apsunkinimų sakysime 
skirti bent po du centu į savai
tę mohcleivių šelpimui. Skir-

• darni d*u centu savaitėje per 
metus sudedame $1.04. Doleri 
nusiųsti į Federaciją-ir 4-cen
tai popieriui ir pašto ženklui 
apmokėti. Ir kas ant kiek bu
tų pavargęs, kad nei dviejų 
centų savaitėje ne galėtų skir
ti lietuvių katalikų moksleivių 
sušelpimui'?

.,Ww veidas keičiasi ir 
,gr^ją;;^ųgtė aūga nauji ir 
pavy^ingesni ruožai. Kur tik 
akį meti, ten matai naujėjimą, 
gerėjimu ir nepaprąstą žengi
mą pirmyn. Atstatydinimas, 
taisymas, gražinimas, ypatin
gai valdiškų trobesių pastebi
mas visur. Prie ruso buvę su
lūžę, nususę stotelės, dabar 
gražinamos ir daromos nors 
neturtingomis, bet gana šva
riomis ir pasažieriaus akį ir 
jausmus pritraukiančiomis. Gi 

‘ fiestai ir miesteliai statybos, 
modernejmo ir kultūrčjimo at
žvilgiu žengia nepaprastu tem
pu. . Mūsų laikinoji sostinė 
Kaunas ant tiek yra pagerė
jus. kad nebuvusiam jame nuo 
karinių laikų, nesinori tikėti

■ kad jis būtų tas pats Kaunas, 
kuris buvo anuo metu: dabar 
jau daug yra ir naujų, didelių, 
gražių namų ir senieji nepažįs
tamai pagražinti, ir švara ki
tokia, ir patogumą nesulygi
namai daugiau; dabar jau ne
gėda ir kultūringiausinjų val
stybių svetį sutikti ir po Kau
ną pavažinėti, arba ir pave
džioti. nes šalygatviai labai

Progreso žymės matosi ne 
tik miestuose, bet taipgi ir 
kaimuose bei tose mūsų dainių 
apdainuotose ir numylėtose ba
kūžėse; ir iš ten jau lenkiška 
kultūra vejama laukan, gyvu
liai skiriami nuo žmonių — i- 
vairūs patogumai daromi, nau
ji ir modemiškesni trobesiai 
statomi. Tik deja tai statybai 
da yra trukdymų iš pusės ne
vykusių. nevalstybišku valsčių, 
miškų komisijų, kurios te pa
tepimo arba paliejimo neišduo
da valdžios teikiamų statybai 
medžių. ' Iš to susidaro didelė 
skriauda • valstybei, esančiai 
valdžiai ir patiems piliečiams, 
nes 
namelius.
yra priversti skursti

pinkai Lietuvoje dabar ponių, 
iš jų darosi ne tik ge^i ūkinin
kai. bet ir biznieriai ir šalies 
valdytojai: jie pradeda išdirbti, 
žępię pusmodeenįskai, prisiaų- 
gina visko užtektinai ■ sau 
pardavimui, vienok kaikurio, 
gera skaitlinė, -rudenį važine- 
ja po miestelius ir net kaimus 
ir supirkinėja grūdus, pila 
aruoduosna ir taupo pavasa- Y 
riui, kuomet ir nuo to patiesx Zj 
rudeninio pardavėjo galės gau
ti dvigubą kainą. .

Gi turint maistą savo rauko- 
se labai lengva valdyti šalį. 
Tokiu būdu labai kvepia, kad 
ateinančiais rinkimais dau
giausia atstovų laimės Ūkinin
kų Sąjunga . . . nes jos spėka 
visomis pusėmis kristalizuoja
si. auga ir stiprėja.-

Lietuvos šviesa ir ateitis' — 
jaunimas — ateitininkai (stu
dentija) ir pavasarininkai ne
paprastai darbuojasi: jų di- 
džiauisos kuopos gyvuoja ne 
tik miestuose ir miesteliuose, 
bet ir kaimuose, šios vasaros 
kongresai Įrodė, kad Lietuvos 
jaunime dega tikroji Tėvynės - 
ugnis ir prieš tą ugnį turės su
tirpti visi tautos ir valstybės 
išgamos.

Tai tiek šiam kartui iš išori
nės prisės, žinoma, apleidžiant 
diylelius ir daug lietaus per vi
są rugpiūčio mėnesį — kitą syk 
parašysiu ką nors daugiau ir Į- 
domesnio.

žmonės norintieji statytis 
negaudami medžių, 

kokiose 
nors lindynėse, kurios yra ne
tinkamos gyvenimui — daryti 
valstybę “ubagiška” ir te togi 
keikti nekaltą valdžią ir demo
ralizuoti. siaurąją piliečių ma

NAUJOS ANGLIJOS UET. 
VYČIŲ KUOPOMS

das patenkinti, bet tam priešinasi Vokietija, gi jos argumen
tus palaiko Anglija.

Rusiškoji spauda linksta spėlioti, kad ta sutartis sudaro
ma ne tam, kad stabilizavus taiką, bet kad sudarius Europos 
valstybių sąjungą prieš bolševistinę Rusiją.

Kiek pagrindo tuose spėliojimuose labaj^unku nuspėti. 
Politika taip susipynusi, kad visokių galimyjaHralirna. laukti.

Vokietijoje, eina vidujinė kova apie tos karties pasirašy- 
Vokietija pasirašydama saugumo sutartį tikisi suminkš- 

Ir kadangi tai nuomonei randasi' prie- 
fįūi, kurių pagelba Vilniaus klausymą galėtume gerokai pa-! tai jie tvirtina, kad tokią sutartį pasirašius, Vokie-

gžstfimėti. Tokiems skyriams jau proga pasireikšti spalių 9 dieną. : ^ia savo noru> ne ginklo .prievarta priims ir patvirtins 
Spalių 9 d. — Vilniaus gedulo diena, tad pasirūpinkime ją j Persalės sutarties sąlygas.

pasitikti ir broliškos vienybės pasisemti. ....................................................

Saugumo sutartis
Mums jau teko pakalbėti apie saugumo paktą, arba garam- 

fijif sutartį, bet kadangi šiandien politikų domė nukreipta veik 
Tam klausimui, tai priseina vėl apie tai šį-tą pasakyti.
Karo laimėtojai apsigihklavę Versalės sutarties punktais

\ jo užsitikrinti sau ramumą. Septyni metai praslinko nuo 
_ (tikos pradžios, bet tikrosios taikos ir ramybės nėsulaukta. 

Yr ».lės sutartis apvylė. Net ir Prancūzija, kuri stipriai lai-
Veršalės taikos sąlygų ėmė abejoti jų tvirtumu. Pagaliau 
arta, kad Versalės sutarties sąlygose Europa nebegali gy- 

vaniį todėl eita kitų taikos kelių ieškoti. Prancūzija nusilei- 
įr dėka tam gimė saugumo paktas, t. y. garantijų sutartis, 
_ceinant Prancūzija ir Anglija garantuoja Vokietijos, o pas- 

pirmųjų rubežius.
saugumo ratą smelkiasi ir Benkija su Čekoslovakija.

I
 gardžioje Prancūzija buvo linkusi tų dviejų pataikūnių užgai- 

jį; ■ i

SkttšfV - A. . ,i ’ V'&k... v’’/-- C H

Ypatingai stipriai kritikuoja saugumo sutarti Sovietu ats
tovai ir Vokietijos komunistai; jie tą sutartį pavadina Santar
vės valstybių sąmokslu prieš “proletaru respubliką.’’ Jie sa
iko, kad Prancūzija ir Anglija pasirįžo izoliuoti (atskirti} Vo- 
: kietiją nuo Sovietu ir nukreipti savo interesams.

Kiek tuose argumentuose senso, ateitis parodys. Vokie
tijos diplomatai perdaug gudrūs, kad leistųsi už nosies vedžioti.

/Dabar jau įvyksta konferencijos tarp sakytųjų saugom? 
- sutarties dalyvių. Netrūkus’sužinosime ar pavyks prancūzams 
ir anglams išgauti vokiečių parašą.

Jeigu susilauktume saugumo sutarties, tai Europos poli
tika turės žymiai pasikeisti, nes tuomet Sovietai susilauktų di- 
deliaasio smūgio izoliacijos formoje.

Mažosioms tautoms, ypatingai naujai atgimusioms valsty
bėms, saugumo sutartis nieko gero nežada. Apie saugumo su
tartį grupuojaši galiūnai, o mes puikiausiai žinome, kad kur 
ginklas viešpatauja, tai ten tiesos nėra. Bet apie tai paliksime 
Šeštadieniui.

J. D.

Štai ką rašo pris kišdama 
$5.(X) vieną prakilnios širdies 
lietuvaitė p-lė L. Vavičkaitė is 
York Hąrbor, Me.:

"Pati būdama neturtinga 
tarnaitė lopytais marškiniais 
dėvėjo, kad tiktai nors centą 
sūtaupinus paaukoti geram 
tikslui. Nors mano auka tai 
tik lašas jūroje, bet vis nor> 
kiek pagelbės.”

Šios prakilnios lietuvaitės 
pavyzdis visiems sektinas. No
rėdama ji randa būdą kaip su
taupyti ne po 2 centu bet po 10 
centų savaitėje. Taigi gerbia
mas skaitytojau-ja sekime šios 
lietuvaitės pavyzdi, patįs au
kokime ir kilus paraginkime, 
kad ir jie prisidėtų. .Jei esi ko
kios nors draugijos nariu, pa
aiškink ant susirinkimo, pada
rykite rinkliavą, dolerį kitą 

>|afclėkite ir iš draugijos iždo ir 
Anus kitę Federacijos .Centram 
Neveik manyti, kad,doleris ki
tas tai permaža auka siųsti, 
siųskite nors ir ipąžiausią au
ką, nes kaip maži upeliukai te
kėdami vienon vieton sudaro 
didelę upę, taip centas prie 
cento sudaro dolerius.

’faiįri tenelieka vieno H'-- 
tuvio. nei vienos lietuvaitės ne- 
prisidėjusio -prie taip švento 
moksleivių šelpimo darbą Ne- 
atidėliokim^ rytojui, bet stokL

Kiek girdžiama. šiam gaiva
lui (kyšiams) irgi neužilgo 
sprandas bus nusuktas — ru
siškes kultūros perlai išmesti, 
o kyšininkai ir jų davėjai “ap- 
čystyti.” Žodžiu sakant, už 
metą kitų Lietuva i^usikratys 
visų nelemtąjį! dėmių.

Apart trobesių statybos pir- 
mynžangos. matytis pagerėji
mo ir ūkiu išdirbinu-: jau ne 
tik didieji, bet ir mažesnieji 
ūkininkai turi modeffiiškiio- 
sius Įrankius' žemės dirbimui; 
jau nebesibaido traktoriaus ar 
kitos kokios mašinėlė'-, nesako, 
kad tai velnias ar kita kokia 
pikta dvasia, kaip kad būdavo 
seniau kalbama senąją — bijo
ma ne tik plūgo bet ir geležinės 
akėčios — dabar naujieji pa
dargai griebiami, o senieji tau
pomi ūkininkų muziejui.

Tręšimas žemės irgi eina vi
sai kitokia vaga: iš visi pajė
gų stengiamasi, kad žeir.ė būtu 
išnaudojama, kad ji užsimokė
tų už sunką ūkininko darbą, 
duotų gėrei vaisią, tai tresiama 
ir paprastuoju būdu ir minera
linėmis trąšomis.

•Tavai, aišku, šitokių ūkinin
kų pastebiamai geresni ir su 
kaupu užsimoką už darbą irda 
duodą gražaus pelno.

me visi darban šiandiena. Ne
leiskime jiems vargti ir be lai
ko^ žūti,

K. J. Krušinskas, 
Fed. Sekretorius,

.222 So. Nintli St, 
Brooklyn, N7 Y.

Lietuvos Vyčių Naujos Ang
lijos Apskričio pusmetinis su
važiavimas Įvyks spalio 18, 
1925, Šv. Kazimiero Bažnyti
nėj Salėj, 335 Smitli St., Pro- 
videnee. R. J.

Sesija prasidės 1 vai. po pie
tų.

Gerb. kuopos malonėkite 
tuoj rinkti delegatus-šiam su- - 
važiavimui. Išrinktuosius de
legatus apšarvokite praktin- 
gais projektais dėl didesnio iš
tobulinimo mūsų organizacijos 
darbuotės. Įteikite jiems ra
portus iš kuopų darbuotės.

Šiame suvažiavime reiks iš
dirbti pienus:

1. Naują nariu vajui 
Pašelpos skyriaus vajui 
Sporto veikimui išvys
tyti

Organo skolų inaižnimo 
vajui ir etc.

Svarbiauris klausimas tai 
kaip Č-ia augusį jaunimą i mū
są organizaciją Įtraukti ir joje 
palaikyti. Visi delegatai turė
tų u 'rmtU' klausi:: i' g liai ap-

4.

Bus išduota.' raportą.' iš Sei
mo ir Apskričio (mnužinčs.

Taip-ui kuopos kurios Į aps
kriti m’H/>iniok<*ję- malonėkite 
at.'iiyuinti. m*s labai maža mo
kestis. tik po 5c. nuo nario.

L. A”. Naujos And i jos Apsk. 
Valdyba

Pinu. V. T. Savickai
Rašt. A. M. šliužiutė

DR. K. PAKŠTO PASKUTI
NĖS PRAKALBOS

Dr. K. Pakštas išplauks Lie
tuvon spalių 10 d. Dabar jis 
grįžta iš Tobmųjų Vakarų ir 
sakys paskutines prakalbas A- 
merikoje, kurios numatomos:

Chicagoj rugsėjo 20 d.
Clevelande rugsėjo 22 d.
Pittsburge rugsėjo 24 d.
Philadelphijoj rūgs. 26-29 d.
Massachusetts spaliu pra- Į 

džioje. .. ’
Rodys daug įdomių paveiks- J 

lu iš savo kelionės skersai A- 
menką. Dėl smulkmenų 
šoma kreipties “Draugo” Rat.’.įS, 
dakcijon, 2334 Sa Oakley Ave^ 
Chicago, HL A®



problema
GYVENS TŪKSTANTĮ -

raštis
no.

&u

vi^ipriejs^^ Liete-
yo8 S06tH^i-Btg*aU- .. Tu daliai

Dabar žmogus vidutiniai gy
vena 58 metus, arba dvide-

kainoj šilumoj gali gyvenai be
veik amžius po to, kaip kūnas 
kape žūna. Iš “P. Sc. M.”

Įėjo kape. Kūno dalies perso
dinimas iš negyvo kūno į gyvą, 
yra galimas ir.chirurgija tai ži- 

Tikrcrji mirtis kiekvienoj 
šimčia metų ilgiau, negu kadq kūno daly^ mokslininkų many

mu, įvyksta tik negreit po tožmonės gyveno Jurgio Wash-
ingtono laikais ir dvigubai kaip kūnas kape, užkastas yra- 
tiek, kiek žmonės gyveno T - - , ,
Shakespeare’o laikais. Ačiū 
-mokslo' pastangoms kovai su

y. 
t

Įva irūs mokslininkai yra įro
dę laboratorijose, kad gyvų 

-nioivsiu pas Langams jiuvai su daiktų ląstelės atatinkamai 
mirtingumų vidutinis žmogaus maitinamos ir laikomos atatin- 
-amžius kas metai didėja. •

Kyla klausimas, ar nepa
vyks mokslui prailginti žmo- 

( gaus amžį tiek, kad žmonės 
gyventų ne po kelias dešimtis 
pietų, o po kelis šimtus metų?

Šitas klausimas iškeltas 
Popular Science Monthly lai
kraščio liepos mėnesio numery
je, kur ^nurodoma į neseniai

- duotus žymių mokslininkų pa-, 
reiškimus, nurodančius net ga-, 
limybę, kad mokslui pavyks 
suteikti žmonėms 
gyventi amžinai.

Vienas pareiškimas priklau- ■ 
so chemikui,, kuris sako, kad ■ 
žmonės išmoks gyventi tūks
tantį metų, ir ilgiau. Žino- ’ 
gaus kūne, anot jo, esama taip 
vadinamų enzimų, kurios ilgai
niui nyksta ir padaro mirti. Y- 
ra galimybė manyti, k... 
mokslas g 
gas, kurios neleis šitoms svar 
bioms scheminėms dalims nusi- j 
dėvėti, ir žmogaus gyvenimą* 
galima bus prailginti.

Dr. Raymond- Pearl. žynius 
mokslininkas iš Hopkins Uni
versiteto. mano, kad senatvė 
yra galima pergalėti, 
senatve pagimdo gal būt ko- i 
kia nors ligšiol neatrasta che-I 
minė medžiaga'— nuodai —-i 
kurie įeina į kraują ir užmuša į 
kūno ląsteles. Jis mano, kadi 
tas. ką mes vadiname mirtim. I 
tol neįvyksta, kol įvairios kū-l 
no dalys nepas 
kitos nuodams. 'Ja:us pensijų įstaty

Šitą išaiškinimą kitas moks-Į gedėjo, 
liniukas, anot Popular Science ' p: i.-tatė p. 
Yfontldy randa priimtinu. Py 
šy su tuo jie mano. kad. gali 
mas bus surasti vaistas .'-mat

AMERIKOS KRUTAMŲJŲ 
PAVEIKSLŲ ŽVAIGŽDĖS

Amerikos kintamųjų pa
veikslų žvaigždžių dauguma — 
ateiviai, svetimtaučiai. Štai, 
GI ori a Svanson ir Afabel Nor- 

, man — švedės, Betli Blait — 
Pola Negri — lenkė, 

"allmvbės ^°'a Gana— vokietė, Ona 
;Nazimova — rusė, Mery Prevo

— prancūzė, Rudolf Valentino
- meksikonaš, ŠarLde-Roš ir 

Adolf Alanžu — prancūzai, 
■ Ranton Navarro — portugalas, 
Čarly Čaplin — anglas, Baster 
Kįton — austras. Ir tik vienas 
artistas Alonte Bliu, paeinąs iš

j. į indionų, gryno amerikiečių'
>ali parūpinti medžią-JvraU'i°’

I Spėliojama, kad iš amen-J 
ikonkii žvaigždžių Lillian ir 
Dorothy Gich (Gižiutės) esan
čios lietuvės.

Ateivių pajėgomis didžiuoja- 
:si Amerikos scena. O kiek dar 
tikrojo teatro: operų, dramų ir 

Ynot jo {0P'rečių žvaigdžių, kurios su- 
i žibo iš tų pačių ateivių, tai sun
iko būtų pasakyti.

departąmenteą>,H 
įdėjo d-rė g.
psnį, vardui“Dte sene Wilna 
— bewegang in Litėuen” 
(“Naujasis Vilniaus judėjimas 
Lietuvoje”).

Dedame visą eilę straipsnio 
ištraukų:

“Pastaruoju metu Lietuvoje 
yra pasireiškęs naujas sąjūdis 
užsienių politikoj, kuris ati 
kreipė į save dėmesį ne tik 
krašto viduje, bet ir užsieniuo
se.

Kalba eina apie jau seną Vil
niaus klausimą, kuris vis ver
čia iš naujo juo susirūpinti. Ši 

’ sunkioji Lietuvos užsienių po
litikos problema minėto sąjū- 

' džio dėka vėl tapo aktuali ir 
’ jau rado atgarsį kaimyninėj

Lenkijoj.
Dabartinis Vilniaus sąjūdis 

yra tų diplomatinių nepasise
kimų reakcija, kuriuos Lietu
va nesenai turėjo tuo klausimu. 
Neigiamas Ambasadorių Ken-

. I mas į Lietuves notą iŠ praeitų 
J metų, kurioj buvo padarytas 
pasiūlymas sukviesti konferen
cijų Vilniaus klausimui peržiū
rėti, o taip pat diplomatinių 
santykiij su Vatikanu nutrau
kimas dėl padaryto konkorda
to tarp Lenkijos ir Vatikano, 
kuris nuskriaudžia lietuvių rei
kalus Vilniaus krašte, — visa

cįraugų, būtent, tarp'kovojan
čių su Lenkiją tąutų, kurios 
taip pąklartį»ęi«.®į atektĮ ie&- 
kančioa Lįetuyęs valstybės pa- 
gall^irpawm

Taigi, Lietuvos visuomenė 
dedą didelių vį&ų Ubąi »ą- 
gąn&ąęn Lenkijoj gadą taųti- 
niąHi sąjūdžiui, nes gud$i su
daro žymų Vilniaus krašto gy
ventojų nuošimtį. Tokiu būdu 
svarbiausias vadinamojo nau- 
popo Vilniaus sąjūdžio obalęis 
.yra Lietuvos susitarimas su 
Lenkų spaudžiamomis tauto
mis.

Be šios moralės “ santarvės’ ’ 
tarp Lietuvos iš vienos puses ir 
Lenkijos rytų pakraščiuose gy
venančių tautų iš antros, Vil
niaus sąjūdžio nueiatoriii šta
to sau uždavinį kriti ir stiprin
ti lietuvių tautinius/jausmus/ 
ypač jaunimo tarpe.”

Visas laikraštis apie Liteuvą

Išėjęs Berlyne leidžiamo sa- 
vaitr. “Vremia” 355 Nr. išti
sai pašvęstas Lietuvai. Lai
krašty įdėtas labai įdomus pa
sikalbėjimas su Lietuvos mi- 
nisteriu p. V. Petruliu, kur pa
liesta visa eilė labai svarbių 
.mūsų politikos ir ekonomijos 
įklausimų. Be to. tilpo platūs 
'straipsniai apie mūsų užsienių 
politiką, Vilniaus klausimą, 
Lietuvos Vokietijos santykius, 
Lietuvos finansus ir ekonomi
ką, meną ir- prof. Strojevo apie

g7 W ’d. Aušrorh
Vąjią . ptrvpija turėjo sužengua i 
jjdfaiiką Žemės Ui yra 
Gėdęa^Bo katnoį kur neužilgo bus 
statoma bažnyčia. Pjknik&a pa
vyko, publikos-Kuvo atsilankę ga
na dąug, todėl ir pelno parapijai 
liko 151 dok

Rugsėjo 6 d. Aušros Vhrtą P. 
Šv. Sodalicija turėjo pikniką ant 
parapijos žemės. Šioji sodalicija 
tik ką susitvėrus prie naujai 
organizuojamos parapijos. Pikni
kas iš visų atžvilgių pasisekė ko- 
puikiausial Pelno padarė 136 
dol., tai retenybė W orcesteryje, 
kad draugija ar sodalieija pana
šiai pelnytų. Piknikas pavyko gal 
ir dėl to, kad šioji moterų soda
licija yra-nutarusi surinkti užtek- 

. tinai pinigą įtaisymui būsimoje 
bažnyčioje didįjį altorių Panelės 
švč. Aušros Vartų. Be abejo to
kiam prakilniam tikslui visi wor- 
cesteriečiai užjautė ir skaitlingai 

,-atsilankę viską išgėrę ir suvalgę 
išsiskirstė sau į namus.

Korespondentas

DETROIT, MICH. ,
LDKS. 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 20 d. rugsėjo, 1925 
m., šv. Jurgio mokslainėj tuoj po 
sumos. Susirinkimas svarbus. Y- 
ra'prisiųstas laiškas iš centro, rei
kalinga išrinkt organizacijai ko
respondentai ir daugiau yra svar
bių dalykų.

Fin. Rašt. V. Markuzas

Jj. Spramaitis ir gerb, kun. J. Pet- ’ 
raida. Visų delegatų raportai bu
vo jausmingi ir tvarkūs. Rapor
tai priimti su pagyrimu.

Nutrimai
1. Nutarta paminėti godulių 

dieną 9 ėh spalio. Be prakalbų 
bus ąprąšyta tos dienos reikšmė 
anglų kalboje, kaip Lenkija užė
mė VUnių. Išrinkta tam darbui 
komisija: kun. Petraitis, S. Ri
mas ir I. V. Kulikaitis.

2. Nutarta prašyti su prakalbą 
gerb. L. Seimo atstovą kun. A. 
Šmulkštį

3. Iškelti klausimą apie N. Y.
ir N. J. valstijas. Surengti tokį 
didelį išvažiavimą nors vieną sykį 
į metus, kaip kad surengė kitų 
valstijų lietuviai. . .

4. Nutarta kreiptis į visas ka
talikiškas organizacijas, kurios 
dar prie Federacijos nepriguli.

Vyčių darbuotė.
Bugpj. 2$ d. įvyko L. V. 61 kp. 

susirinkimas. Apsvarsčius bėgan
čius reikalus, nutarta organizuoti 
mergaičių sporto sekciją- Sporto 
sekcijos vedėjai M. Sasnauskaitė 
ir M. Sprainaitis.

Rengti draugišką pramogą Lo- 
Hy Pop Danee, 25 d. rūgs. šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Pelnas 
per pusę su parapija.

Organizuoti Vyčių chorą, su kle
bonu pasitarti apie mokytoją. Ap
siėmė J. Sprainaitis.

Statyti veikalą. Vedėjai meno 
! sekcijos J. Sprainaitis ir I. V. Ku» 

likaitis.

Ęastoųo. Kadangišiąia' 
mas kamuos su virš du šim 
kįaMįeęimts tūkstančių dol 
atsiranda nemaža žmonių si 
tusių geraširdžių aukayj 
šimtines ir rugpjūčių mčri 
tikslui pasekmingai surengę?' 
nikus sekančiosTdraugijus: 
7-ta kp., Korporacijadr 
auklėtinei. Lai būna 
sienas aukautojams ir dąęMvO 
jams! '/

Suristi amžinu maigu.

Rugsėjo 1 d. šv. Juozapu h 
čioj atsibuvo gražios jungtuy^£|| 
Juozo Marčiukaičio su p-le :Qūa®5 
Andriuškevičiute. Pamaldas ©f1& 
bravo gerb. kun. J. J. Valantieji 
asistuojant gerb.‘kun. J. Bakąiųjy 
ir gerb. kun. J. Kazlauskui Ąbu§ 
jaunavedžiu nuo seniai yra da^lįš-•’ 
tūs vyčių nariai, geri daininipką^^ 
gabūs* scenos mylėtojai, malopūą-į|| 
ir simpatingi jaunimo tarpę, 
šios progos vyčiai savo br»ng^m«|A 
draugams bei bendradarbiautą Į*W 
teikė gražias dovanas. Po bąžūy- 
tinių apeigų jaunosios tėvelių >a-W 
muose atsibuvo linksmas pokylis,3 
Jaunai ir inteligentiškai porelei 
linkime malonaus sugyvenimo I

Metinės iškilmės -

Rugsėjo 27 d. vietinėj bažnyęiojčyį 
prasidės keturesdešimts vai. atlai-.^ 
dai. --AjĮg|

Margumynai d|g|

Žymaus mūsų biznieriaus foto--į||| 
grafo p. Brazausko šeiniu aplankė į||| 
ilgakojis garnys, palikdamas gra-^^ 
žų fotografuką Raimundui Į||| 
“Weil,” vienas pilietis daugiau.

Rugp. 30 d. p. Kulikausko sody-j^ 
įboj choras ir vyčiai turėjo links- 
mą išvažiavimą.

Rugsėjo 8 d. čia iškihnitt^tij:^ 
prasidėjo lietuvių mokykla ėavo^J^|| 
sezoną. Užsirašė 11 šimtų 
tinių. Dvi žymios mūsų yonLfc-y, ; 
organizuoja parap. rėmėjų 
ir dramos ratelį, į kurį kviečiams 
prisidėti visos vedusios moterys-. k|| 
Jos savo gabumais žada waterbu- Jssį 

riečius ateityje palinksminti' ir 
'tuomi parap. reikalus materialia? 
paremti. Na tai “ go aheadP’-

Mūsų'jaunimas vyčiai vadovau- 
jant darbščiai valdybai (Kanus, 
Liutkiutė. Mažeika, žiburiutSj 
planuoja ir darbuojasi kad būsian- 
tis Vyčių XIV seimas būtų kuopa- 
sėkmingiausias. Padėk .jiems Die- ./O 
ve! .

Darbai Čia eina visu smarkumų.

SCRANTON, PA.
Rugsėjo 7 d. įvyko lietuvių 

Pilu. Blaivininkų iškilmės. Mi
šios buvo atlaikytos už mirusius 
narius. Narių in corpore dalyva
vo apie "50. Per mišias giedojo 
sotins P. Galinienė ir p. Stankevi
čius. Poni Galinienė netrukus 
baigs muzikos ir balso lavinimo 
mokyklą.

Retai tokios iškilmės būna, kaip 
sakytoje dienoje.

Bažnyčioj buvęs.

Rep.

tai sukėlė naują pasipiktinimo 'Lietuvą ir Rusiją senovėje. Xu- 
ir apsivylimo bangą Lietuvoje. merį0 vedamasis straipsnis 

Nieks Lietuvoje nebetiki, į užvardintas lietuviška antrašte 
kad Vilniaus klausimas Lietuva.”
būti išspręstas Santarvei arba; 
Tautų Sąjungai tarpininkau
jant. Todėl Lietuvoje visiems 

įas jau įsi- j aišku, kad reikia ieškoti naujo 
Ministerhj Kabinetas Į kelio tai svarbiausiai proble- 

. Prezidentui visus 
■arusius pensiją as- 

’uu n:.-. taip pat kan. K. Pra- 
p'.i'ib'uį nuo 1925 m. rugpiūčio 
1 'L. Martyną Janki) ir prel. A. 
Da.mt'rau.-ką — Adomą Jakštą 
nuo 1926 m. sausio mėnesio.

-Martynas Jankus gaus pen
siją pirmas iš visą Klaipėdos 
krašto veikėjų.

PENSUOS VISUOMENĖS 
VEIKĖJAMS

Seimo priimt' ; ir paskelbtas
A'y r. Žinių” 1! n-ry pasižy-

duoda viena p0 • mėjusiems visuo' enės veikė-

Numeris iliustruotas mūsų 
valstybės vyrų atvaizdais ir 
šiaip Lietuvos peizažais.

v<’s nuodams užmušti
D:-. AUxis Cai-nU 

f ../..'-h) Ltaigos dam
yra zinoira:;- kr.no au
dinius ilgai po to. Imip'kūnas. 
nuo kurio audiniai paimti, gu-

mai išspręsti. • Manoma, kad 
visu pirma tasai kelias turįs 
pasireikšti didesniu Lietuvos 
visuomenės aktingumu ir ben
dra akcija su lenkų engiamo
mis tautomis, kurios yra taip 
pat kaip Lietuva suskaldytos 
dviem dalim (pav. gudai ir uk
rainiečiai).

Vadinamojo naujo Vilniaus

ELEKTROS STOTYS

Pilviškiai (Vilkaviškio ap.). 
Prieš kiek laiko čia buvo net Į 
dvi elektros stotys, kurios va
rė tarp savęs konkurenciją, bet 
dabar vienos jų savininkas su
bankrutavo, o kita dar kiek 
laikosi, bet būtų geriau, kad 
tokios elektros visai nebūtų, 
kokia dabar yra.

WATERBURY, CONN.

Linksma girdėti.
Vaterburio Lietuviai rad. gerb. 

klebonui kun. Juozui ValntiejuL 
metrukus susilauks.. gražios, mo
demiškos mokyklos ir erdvios (12 
šimtų sėdynių) Auditorium, Dar
bas eina visu spartumu, taip kad 
jau spalio 25 d. celebruojant Hart
ford’o vyskupui, dalyvaujant dau
geliu dvasios vadų, vietinėms 
draugijoms Įvyks to puikaus mo
kslo ir dailės namo- iškilmingas 

Toj pačioj dienoj
vakare, naujoj svetainėj vad. muz. 
Aleksiui bus Vyčių koro koncer
tas. Programe dalyvaus (apart

PATERSON, N. J.

Federacijos darbuotė
Rugpj. 24 įvyko susirinkimas pašventimas.

Federacijos 11 skyriaus 147 Mont- 
gomery PI. susirinkimą atsilankė 
iš visų dr-jų delegatai.

Raportai iš Fed. XV kongreso, i vietinių scenos gabumų) Conn.

Žmonijos Istorija
liąso V d K;/r, Plunksna

■‘Žmogus gula, ktjiasi. dirba, valgo, gula ir vėl tą 
‘patį pii!<ą gyvenimą raito ii’ raiio. Ne kitaip ir su manimi. 
Ir aš gulu, keliuosi ir dirbu. Bet retkarčiais tas vienodu
mas pabosta ir imi ieškoti įvairumo. Įprasto gyvenimo 
vagą imi ir iškreipi savaip. Visokiu žmonių pasipainioja, 
tad visokių iškrypimi) pasitaiko. Tūli įvairumą randa 
tuščiuose pasilinksminimuose, kiti-gi girtuoklystėje, o tre
ti net ir pahmtnvystėje. AŠ. kad ir toks kai visi žmonės.

gutę. Su te knygele grįžau ant “ porčiaus ” ir savo kūno 
minkštąją dalį prisėdęs, praskleidžiau knygutės voką ir 
ėmiau skaityti:

Kada jaunas princas Zemiras paveldėjo savo tėvo, 
persų karaliaus, sostą, jis sukvietė visus savo šalies moks
linčius ir, surinkęs juos, atsikreipė i juos su sekančia 
kalba:

— Alai® mokytojas Zebas tikrino mane, kad žmonės 
rečiau klysta, jeigu juos pamokytų praeities patyrimas, 
jlr todėl aš noriu mokyti žmonijos istorijos. Todėl įsakau 
ijums parašyti visuotiną istoriją ir nieko nepraleisti, kad 
joje viskas išsemtinai būtų išgvildenta.

vežė pusantro tūkstančio tomų ant trijų kupranugarių.
— Valdone, — jau nusilpnėjusiu balsu pratarė amži

nas akademijos sekretorius, — štai mūsų naujas triūsas. 
Alums rodosi, kad nieko svarbaus nepraleidome.

— Gal būt, atsakė karalius. — bet aš jo neskaitysiu. 
Aš senas. Alano amžiuje nebesigriebia tokio adrbo. Dar 
daugiau sutrumpinkite istoriją ir paskubėkite.

Jie dirbo taip sparčiai, kad grįžo jau ne po 20, bet po 
dešimties metų. Juos sekė jįaunas dramblys, 500 tomų 
(knygų) nešinąs.

— Raminu save viltimi, kad aš buvau skubus, —-pa
sakė amžinas akademijos sekretorius.

Uždirba čia žmonės gerai ir gyve
na gražiai.

V0*M

liet nelabai noriu sutikti su panašiais gyvenimo palinki-> 
mais. nes juose nieko doro be blogo nėra. Kad gyvenimo 
įvairūni.-u reikalingas, tai nėra abejonės, bet Įvairumas! 
įvairumui nelygus. Žmogus iŠ prigimties linkęs greičiau 
prie blogo nei prie gero, todėl ir tie įvairumai, tankiausia, 
būna pagristi, blogais, šėtonui vertais, darbais. Bė blo
go turimo ir gerą, bet prie td gero bijome eiti.”

Taip aš galvodamas kiūtinau iŠ savo darbo namo. Na
mie savo kūną a pi prausės, ėmiau galvoti kaip čia tą Įpras
ta gyvenimo vagą iškreipus, kad tas pilkas gyvenimas bū
ti) linksmesnis, ar kitaip tariant įvairesnis.

Prisiminiau Įvairius pavyzdžius. Norėjau eiti į slap
tą saliūną savo gerklę ‘‘munŠŲnu” pravilgyti, bet įsigili
nęs Į girtuoklystės pasekmes, nusipurčiau ir tą mintį ran
ka numojau- Lin(įd ir kitokios, bet dar n e sąmoningesnės 
mintys, bet ir tų nusikračiau ir išėjau ant ‘‘porčiaus.” Sė
dau Į supynę ir ilgai galvą užvertęs galvojau apie gyveni
mą ir jo įvairumą. Staiga mano akyse išdygo didelė, di
delė knyga, o galvoje švystelėjo mintis: “štai tau, darbi
ninke. gyvenimo įvairumas.”
' Nieko nelaukdamas .atsikėliau iŠ sūpynės ir paskubo

mis nudūlinau Į savo kambarėlį, tarpe sudulkėjusių laikra
ščių ir knygų ladau vieną mažą, bet mintymis didelę kny-

Alokslinčiai prižadėjo karaliaus norą išpildyti ir, atsi
sveikinę, stvėrėsi darbo. Po dvidešimties metų jie vėl at
vyko ties karaliaus rūmais, o juos sekė dvylikos kupranu
garių virtinė, iš kurios kiekvienas jų ant savo nugaros ne
šė penkis šimtus tonų (knygų). Akademijos sekretorius 
nužemintai nusilenkė prieš sostą ir tarė:

— A’aldove, mūsų karalystės akademijos nariai turi 
-garbės sudėti ties jūsų sosto papėde pasaulinę istoriją, ku
rią jie tamstos pavedami yra parašę. Ji susideda iš šešių 
tūkstančių knygii. kuriose telpa visa, ką mes gale j ome su
rinkti apie tautų ir valstybių gyvenimą. Viena įžanga su
daro tokį svorį, kurį vos neša kupranugaris, o priedą su 
nemažesniu jėgią įtempimu velka kitas kupranugaris.

Karalius atsakė:
— Ponai, dėkoju jums už jūsų triūsą. Bet aš užim

tas valstybiniais reikalais. Be to, aš pasenau jūsų darbo 
užbaigos belaukdamas. Persų poeto žodžiais tariant, aš 
priėjau pusę savo gyvenimo keįio, ir jeigu net daleistume, 
kad aš mirsiu žilos senelės sulaukęs, tai vis tik ne^alįū 
tikėtis, kad rastųsi laiko tos ilgos istorijos perskaitymui. 
Susimildami, padalykite man išmtįirjpritaikykite tos is
torijos ilgį trumpo žmogaus gyvenimo ilgiui.

Persų akademikai padirbėjo dar dvidešimt metų ir at-

— Bet nepakankamai-, — atsakė karalius. AŠ baigiu 
savo gyvenimą. Trumpinkite, trumpinkite dar, kad dar 
prieš savo mirtį galėčia žinoti žmonijos istoriją.

Penkeriems metams praslinkus akademijos sekreto
rius vėl atsirado ties karaliaus rūmais. Jis jau pasirėmęs 
lazdomis ir už pavadžiųKede mažą asiliuką, ant kurio nu
garos gulėjo storas tomas.

— Skubėkite, — tarė jam budintis karininkas, — ka
ralius miršta.

Iš tikrųjų karalius galėjo mirties patale. Jis gęstan

čiomis akimis žvilgterėjo į akademijos sekretorių-su j.o sto
ra knyga ir atsidusęs pratarė:

— Ir taip, aš mirsiu, mirsiuAiesužmojęs žmonijos is
torijos.

— Valdone, — atsakėmokslineius, kuris ir pate buvo 
arti mirties, kaip ir karalius, — aš jums ją papasakosiu 
trims žodžiais: jie gimdavo, kentėdavo ir mirdavo.

Taip tatai plersų karalius savo gyvenimo dienas baig
damas sužino jb žmoni je^ istpriją. f

Ilgai dar rymojau besisupančiame krėsle. Gražus va
karas gaubėsi rausvais Shūlės spinduliais, o medelių lape
liai kuždėjo amžinąją tiesą:

Jie gimdavo, kentėdavo ir mirdavo.

sioux cm, iowa j 
Rengiasi prie vakarėlių

Jau čionai žmonės laukia vaka”g^ 
relių, gurių mes kas mėtį tųrčda-, 
vome ne mažai. Bi tik. būtų kam-A^ 
surengti kokį programą o žiaonigg-|Š 
visuomet susirenka skaitlin^at.  ̂
Daug mums surengė vakarČbųG^ 
klierikas Jonas Zabulionis, taijpofrį^ 
£i dabartinis mūsų varg. p. E. šia- 
pelię ir komiteto narys p. J. Jode-gAj 
lis. Dėkingi esame labai tiemĮ)į^ 
'veikėjams. Kuomet atvės orąs, rik?W 
limės kad vėl p. Šlapelis ir 
delis, o gal ir kiti, surengs iri -c . 
gražių programų- Bus pro^ti ;-ĄyU 
siems linksmai laiką praleisti, 
to ir parapija turės nemažą
Laukiame.

Koncertas rugsėjo 27 4.
Pasibaigus vasariniai 

gerk varg. rengia programą 
vaus gerai išlavinti 
Choro vaikai-

Programas rits tortingas, 
kaliskąs, įdomus.' Ant gah) 
kis. Vięi iš visur yra nuoŠirčHfadĮčO 
kviečiami. JvyRs parapijos avį^^^ 
u ėję. , . ,

Mokinasi > ”
šiemet tęsia aukštesni 

Vanda Bįi'žėtaitė Katedros 
Sehool, Adolfas Zybas ir 
Gogelis Šv. Trejybes
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JUOZAS M. VERVEčKAi

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

na n. Mass.

Repu bite.
V lion City. Conn.

4 s‘aia

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

išplaukia 
spalio 3

■ Rūgs.
Redakciją aplankė Woreesterio 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Vasys ir pas jį viešįs šv. 
Kazimiero D-jos Kaune įgalio-' 
tinis Amerikai kun. Pavilanis.

United States Lines
45 Broadvay New York City

IŠVAŽIAVO
. .Vietos parapijos klebonas 
kun. Urbonavičius rūgs. 14 d. 
išvyko visai savaitei į Semina
rijos rekolekcijas. Jo parei
gas eina kun. Strakauskas.

SAN-CARL0 OPERA
Bostono Operos teatre gas

troliuoja San-Carlo opera. Vai
dinimai eina kasdien. Stato
ma klasiški veikalai.

PARSIDUODA
POOL-ROOM

>o. Boston, Mass. 
j vietoj. GEORGE 
Blake St.. Matta-

1
16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S, STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

599a W. Broadway, So.SostonVALANDOS: Nuo 9 r. iki'r. vakIMA.-

Tel So. Boflon 270

J, MACDONELL, I. D.
GoKs»a įr Uetwiįka{

omo vai^kdob : Rytais lt 9 teL 
Po pietum 1—J 
Vakarais ta©6—9

538 2. Broadway, So. Sostas

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aStrias ir kroniškas nžsisęn^- 1 
jusias ligas ^yrij. moterų ir vaiki?. ; 
pagal vėliausius metodus. ka:;> ta;: 
ultra-violetiniais spinduliais. kwartz ■ 
žiburiu, thermo tberepa. Ir kunis 
plektro medi kai inkais budais, ligza- Į 
minuoju kraują, šlapumą, ir spiau 
dulus savo laboratorijoje. Nuirau- : 
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su- •; 
teikiu patarimus laiškais. -

Ofito valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare i 

381 WEST BR0ADWAY Į

South Boston, Mass. j
(Antros lubos) '•

Telefonas---------------------- S. B. 4000 ■

(VERACKA)
LIETUVIS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Broekton 7180
RESTDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

Residencijoa Telephonas: 0779-M. j 
Ofiso Telefonas So. Boston 43.89-tV ,1

S. BARUSEVIČIUS i
Lietuviškas Graboriua, balsamuoto- J 
>s, Beal Estate Ir Public Notaras, j

256 W. Broadway Ij
South Boston, Mass.

Residencija 838 Dorcnester Avenne į- 
Dorcbester, Mass.

.5 TEL. So. Boston 0506—W
5 UETUVYS DANTISTAS 

|A. L KAPOČIUS 
5251 Broadway, So. Boston
g (“Keleivio” name)
5Ofiso Valakuos : nuo 9 Ik 12. nuo 
Xl:30 iki 6 Ir nuo 6:30 Iki Svaiare. 
SSeredomis nuo 9 Iki 12' vaL dieną 
gSubatbmis nuo 9 Iki 6 vak Neda 
giiomls nuo 9 iki 12 ( pagalinburtį;

REIKALAUJAM AGENTŲ
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO

m iš vidurių, kraujo neCystumo ir silp- 
iumo. Paeina, tai iš vidurių. Einik 
infusion. išgydys į 3 savaites. Pre- 

‘ 75o.. haksns r pusė tuzino) už 34: 
■’ ionsiln ir reumatizmo, šonų skan- 

: iimo ir i>o krutinę naudok Einike 
Lošt:, prekė $1. $1.75 ir $3.00. Gali-

• gauti kožnoj aptiekoj arba pas išra- 
~nn. st.

(L.-28)

■'W-1:: a :' J ■", su ■ 
| LIETUVIS DENTISTAS 

IDR.ST.A.GALVARISKI
520 E. Broadway, S. Boston

TeL So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPEE
(KASPARAVIČIUS)

423 Broadwayf South Do«to.
D/iao riitaHdo*:

nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir nn.> 1:31.' 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas Uždarytas sobP.fA« vH^irali 
ir nedėldiertiais. taip-yi screUomis 
nuo 12 dieną uždarytas.

^JOžėšniuoše 'skyriuose apie 
^a&^čių-lanko parapijines mo- 

$3'-'’pas svetimtautes seseris 
įįišgi ries da neturime savo mo-

ROCHESTER, N. Y.
Jei kas yra buvęs Rochesteryje 

HH^yra matęs to miesto gražu-
:ŽTŠis miestas yra vidutinio dy- 
b^turįs apie tris tūkstančius

gyventojų. Bet laikui bėgant jis
yįs vystosi.

•Kiekvieną čia atvykusį stebina 
ętšįs miestas savo dideliais parkais, 
jūžiindamas šimtais akerių žemės, 
įlr tokią didelių parkų randasi net 
•keturi, n-eskaitant jau mažesniųjų, 
Ikuie miesto centre yra. Juk tie 
parkai nebūtų taip didelė nauja- 
Uiybė, jei nebūtų juose kas tokio 
^nepaprasto, žavėjaučio, bet da-

DJjar nuėjęs matai vien tik gamtos
^■paslaptingą grožybę. Tenai žmo- 

f||Cgus pamatai visokių puikių me
džių, galima sakyti iš visų pasau
lio kmtiĮ. Ir viskas rūpestingai 
prižiūrima, žmogaus apgalvota 
tvarka palaikoma.

Prie vieno didžiulio Durant 
Eastman7o parko prieina milžinas

Hįri Ontario ežeras, kuris priduoda 
I. daug gražumo, teikia sveikatą, y- 

,pač vasaros metu miesto gyvento
jams, savo Įtaisytomis prie kran
to didelėmis ir patogiomis maudy
nėmis, kame maži, seni ir jauni
mas nuolatos maudosi, smiltyse

• kaip pūke saulutės skaisčiuose 
spinduliuose šildosi.

• Taip tame puikiame gamtos gra- 
-žybių apsuptame mieste gyvena ir

. mūsų tautiečių vidutiniška kolo
nija. Lietuviai čia gyvena pasitu

rinčiai; jie turi savo nuosavus na
mus, netik po vienus, bet kitas du 

ir tris. lietas kuris neturi auto- 
mobiliais: jei jau ne taip labai

g.' brangi;, tai bent gerą fordą. 
IRochesterio lietuviai su mažu 

išėmimu gyvena pasiturinčiai, 
'dauguma jų. uždarbiaudami rūbųSt siuvyklose. Jie pasižymi savo 

fe- duosimu, linksmumu ir būdo ge-
| rum.lL Prisiėjus reikalui, ar sava 

£ ar parapijos ar neturtingo s+uden-
To sušelpi mui visada prielankiai 

r atsineša ir pasirodo kaip tikrai 
t' kultūringi žmonės, supranta ir at- 
| jaučia reikalą, daro prakilni? lab- 
® daringa d arba, savo tautai ir baž- 
gf nyeiai. Taipgi jie yra svetingi: ot 
| tik susipažinai su jais, syki kitą 
y pasimatei, žiūrėk jau tave jm ir 
į beužsilrieeia juos namuose atlan- 
|į kyti. Atsilankius, nepavaišinę tai
tieišlelc

Šv. Jurgio parapija, nors ne 
taip didele, aje stipriai organizuo-

| ■ ta ir josparapijonai visi susipratę 
lietuviai. Joje klebonauja, ener- 
gingas, linksmas ir malonus g^rb.

į1 kun. J. Kasakai-is. nenuilstančiai 
C 'dirba' naudingą darba Kri<rtaus 

bažnyčiai ir tautai su savo ištiki-
E mais parapi.jonais. Tvarka ir su- 
g?,- sipratimas šioje parapijoje pavyz- 
gę dmgiausis. Nesusipratimų tarpe
Į parapijom! ir gerb. klebono laiko 
. trylikos metų bėgio, nėra buvę. 
, Tatai «škn savaimi. kokis vadas 
■. tokia ir jo liaudis! Jei klebonas 
t pasižymi mielaši’dmgumn. labda
rybe, tti ir jo žmonės stengiasi sa 
Vo vada sekti, imituoti.
i Ši minėta parapija turi didelį 
žemes plotą labai puikioje vietoje, 
ant kūrios stovi mūro bažnyčia ir 
'treji Bedimai namai. Tie namai 
yra taipgi parapijos nuosavybe. Gi 
šįmet pastatė labai puošnią, Šlepa-
IVotn. jlyt-ų kleboniją ir garadžių.
■Girdėjau, kad ta visa statyba kai
navusi arti $25.000. Nors skolos 
'turi, (o kuri gi parapijai yrS be 
Skolos), bet sulyginus jos turtą, 

tai'nedaug. Lai būna' garbė jų ne- 
iiuflstanČiani darbštumui klebono 
jįjpačų parapijom? už jų prakil- 
Bius darbus!
Dabar visi parapijonai kaip vie- Bus augštas svečias, Lietuvos Sei- 
HiaSfSenL jauni, juda bruzda kaipimo atstovas, J. M. kun. A. Šmulk- 

“1 '£s po gčlyną kad saldų medų gtys!
renka,rengiasi prie iškilmingos’

“DARBININKO” KALEN
DORIUS

L. D. K. S. Centro Valdyba 
nutarė leisti 1926 m. kalendo
rių, į kurį bus priimami biznie
rių skelbimai ir Draugijų gy
vavimo, istorija. Plačiau kita
me numery.

BOSTONO VIEŠOSIOS 
MOKYKLOS

rugsėjo 15 d., pradėjo savo 
mokslų. Mokyklon stojo 128,- 
000 vaikinų ir merginų. Moks
leivių skaičius padidėjo 2,000 
nei būta pernai. Kad priau
gančiam moksleivių skaičiui 
davus progos mokintis, teko 
statyti mokyklą.

PASIRAŠĖ SUTARTĮ
Liepos mėn. 31 dieną š. m. 

Berlyne pasirašyta sutartis dėl 
Klaipėdos krašto evangelikų 
bažnyčios. Lietuvos vyriausy
bės vardu sutartį pasirašė Lie
tuvos nepaprastas pasiuntinys 
ir Įgaliotas ministeris Berlyne 
p. Sidzikauskas, Klaipėdos 
krašto direktorijos pirminin
kas p. Borchertas ir vyriausios 
evangelikų bažnyčios tarybos 
Berlyne — d-ras Kapleris.

PIKNIKAS
Ateinantį sekmadieni Cod- 

man Farm. Milton. Mass. ren-. 
gia Moterų Sąjungos 13-ta 
j<uopa. So. Boston. Mass. Rug
sėjo 20 d. Dalis pelno skiria
ma parapijai.

Šiame pikniko bus leidžiami 
vargonai, kuriuos sąjungietės 
yra aukavę dėl lektrikinių lik
torių parapijai. Todelgi visi 
kviečiami Į ši išvažiavimą at
silankyti kurie turite tikietus 
dėl laimikio.

Teipgi prašome visų sąjun- 
giečių sunešt visus tikietus ku
riuos buvote paėmusios parda
vinėk

Sąjungietės smarkiai ruošia
si svečius priimti. Piknike vi
siems atsilankiusiems bus su
teikiamos gyvos gėlės.

Teipgi bus daugybė įvairių 
žaislų. Už atsižymėjimą žais- 

i luose yra skiriamos dovanos.
■ Jeigu ateinanti sekmadieni 

lytų tai piknikas Įvyks sekantį
I sekmadienį.
‘ Užprašo Rengėjos
■ R.-17-19).

binskaMarisihpolės apygardos ■ 
teismas šį pavasarį O. Ivonai- 
tienei priteisėišr“-^— 
gus žemės ir O 
ilgai nelanjku|| 
mę atMsk^-ė.^
to-dalis buvo-užsėta 7Į eentn. 
rugiais. Pš’.Rždnbinskas davė 
kasaciją Vyriausiajam Tribu
nolui, kad iš jo atimtas žemės 
plotas užsėtas rugiais, dėl ko 
jis lieka be duonos.

Bet liepos 17 d. P. Palubins
kas nieko nesakęs susikvietė 
didelę talką, ir saulei tekant, 
pradėjo kirsti rugius. Rugiai 
buvo į eiles sukrauti ir atvažia
vę vežimai vežė už namų ant 
nuosavos žemės. Apie tai su
žinojus O. Ivonai! ienė nuvyko 
policijom ir atvažiavusi poli
cija sustabdė darbą savo lauke. 
P. Palubinskas aiškinosi polici
ninkui. kad-jam priguli tie ru
giai, nes jo sėti. Tada jam i- 
rodė, kad nevisi.

Paskui žmogus susipratęs, 
kad negerai padaręs, pradėjo 
pro ašaras prašytis, kad tai
kintus! geruoju. P. Palubins
kui sutikus n-ereikalaut už >ėk- 
lą ir žemės išdirbimą. su Iva
nauskiene susitaikė.

*^GaųtolųirL iųniomis - iš- Vii- 
nfaus, -
okupuobųriiaįetuvos dahųr rieim 
ipradę^ahĮg.jįniošfis prie 
Nemunu’.plukdymo. Kažku
rios lentpjūvės- imama atgai- 

'mn miško pirkliai- pradeda
® ruošti savo tgrhaulojų* aparatą

PARTNERIO
į>rie išdirbystės vėliavų ir Įvairiom 
Organizacijom ženklų. Geras biz
nis. Vyrui, moterei ar merginai 
biznis yra labai tinkamas. Atsi-

išaukti laišku “ DARBI\l.\KA.\ ”
(R.-19) P

OEM. BrocktSM 
DANTISTAI

DR, A. J. GORIAU
1GUMAUSKAS)'

700 Main St.. Montello, Km, 
(Kampa* Broad Street)

gpinigtp J|, 
nuteistąją že> 
įSs žemės p|<$ >■

KŪDIKIŲ ^EROVes sic&IU^ 
DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Plotinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
ituoj, pradėkite var 
ftoti Eagle Pieną.

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų negu kiti mais
tai krūvon sudėti.
Trys gentkartės 
b'uo išaugo.

Jei prisiūsite šitą

I ANT PARDAVIMO
Namas, krautuvė ir biznis. Savai
tinė apyvarta 700-800 dol. Labai 

: patogioj lietuvių apgyventoj vie
ptoj. Kertinis, trijų šeimynų 5-0-0 
.kambarių namas. Sklypas žemės 
garage’iui statyti. Metinė renda 

'1.428 dol. Parsiduoda tik už $16,-
S00. Išlygos lengvos. Sužinoti 

.“Darbininko” Adm., 366 Broad- 
tvay, So. Boston, Mass. (Rs.-17)

PARSIDUODA
BOTTLING SHOP

Mieste, turinčiame 115,000 
gyventojų., Naujausios ma
dos tonikų išdirbinio supa, iš
rengta su visomis smn'kme 
nomis. Prie to 4 trobai. Savi
ninkas pasitraukia iš biznio. 
Parsiduoda pigiai. Rašykite: 
Box 228, Care of ‘‘Darbinin
kas,” 366 W. Broadway, So.
Boston, Mass. (Rs.l5s

i Ofiso Tel. Res. Tel.
| Universiry S831 Prospec'lii.l-M

I D. A. ZALETSIAS
riiraborius ir Balsannotojas

ii 983 Cambridge St., Cambridge

POLICIJOS ŠVENTĖ
Kaip tenka girdėti, šiais me

tais spalių mėnesi žadama su
ruošti policijos šventė, kurios 
metu galėtų visos Lietuvos po
licija parodyti visuomenei sa
vo veikimą ir duoti? didesnio 
gyvumo policijos gyvenimui. 
Reikalas sakomą šventę su
ruošti kilo apskričių viršinin
kų suvaž.iavime. Tą šventę 
kilmingai sutikti ir gausiai 
je dalyvauti rimtai ruošiasi 
sa Kauno policija, kurios 
bose jau ir pati šventė Įvykti 
turės. Be to yra kilęs polici
jos viršininkų tar?x? sumany
mas suorganizuoti

NUOVADU VIRŠININKAMS 
KURSAI 

Kaune ruošiama
nuovadų viršininkams Kursai 
kurie tę<is keturis mėnesiu 
Nuo Kauno mie>to ir apski 
t i •’ s koma n <1 i r u o j a m i 
4 nuovadų viršininkai 
tis. Katilius. Ptasir 
Kemeklis. Kursai eis T.ink- 
madvary aukštesniosios po 
jos mokyklos Imte, šių k: 
uždavinys — suvienodinti n 
vadę, viršininkų veikima- 
pažindinti juos su speniai

puotos, vieni parduoda bilietus, 
'kiti perka, kuri turės įvykti rugsė
jo 20 d., š. m. po bažnytinėje sve
tainėje, iš priežasties pašventini
mo naujos klebonijos. Anot kai 
kuriu naujo puikaus palociaus.

Į pašventinimo apeigas ir į puo
tą tikimasi sulaukti įžymiu svečių

Svečias

LEVIATHAN

Plaukite po Amerikos vėliava” 
Papiginta ter. ir atgal kelione j 

LIETUVĄ
Cherbourg;

DUSULYS.
■IMUHm ir duriaantU Forer •teptotnal palcarHaaal ir «w-

*** Mfcradį Od trijtj visneię. ▼artoisBi 0r. &. ScmFFrf
ASriDCADOB, ImrM tMatiaai pasitkU Urx Jakais, satsikdasias »aldu tr rami) 

Irrajs, tissss, karts kitaip tarštu sBsnsti kodai*. Prisiqsk moms savv Tardą it 
alodai yaniyt* adresą tr raust mnsų rrdymą -rbdikai DYKAI. Duok mtn&s protą 
tradyti tatai aaaa kadtaia ASTHMADOR yra pąrdnodamaa per vistu aptickcrrius 

vtsass dalyse pasaulio. Prisiąsk savo adresą <&1 pmttflcrtalmo
R. SCHIFFMANN CO. 1734 N. Main Street! LOS ANGELES, CAL.

Borden .Company, 
Borden. Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Dept. 2 SOSTON’O DRAUGI
’ VALDYBy AIBESAI

ŠV. JONO EV. BL. TAŠETP 
DRAUGIJOS VALDTB0S

ANTRAŠAI.
C’rrnminkns — M. Zobti,

539 E. Seventh St., So. Bota, Ma* 
Telephone South Boston _li!8—J.

V:ce-I’irniiriinkr.s — J. Petrr.tskas,
250 Gold St., So. Boston, Haas- 

i’rot. Raštininkas — P. Tantflunas,
161 V’. 7-th St.. So. Bosta. Mass. 

I-'iii. RiršTininkaš — M. šeiks,
40 Marine Road. So. Boston, MaBS, 

'.Casierius — A. Naudžiūnas.
885 E. Broadway, So. Bostoa, Mara, 

Tvarkdarj-s — T. Zalkls.
T Wlnfield St, So. Boston Mass. 

"raugija laiko susirinkimu, kas tre
čią nedėidienį kiekvieno mtaio, 2-rą 
valandą po pietų, parapijosalėj, 492 
E. Seventh St, So. BostonMass

DB-STĖ LIETUVOS DCTEEŲ 
PO GLOBA MOTINOS SVČ,

SOUTH BOSTON, MA8S.
VALDYBA

’lrtn. — Z. ZIčkIenė,
61 Srnry St.. So. Boston. )(a<=;s.

V i cp-Pirm. — A. Janu.šon iesl
1426 Columbla Rd.. So. Boston, Maag, 

:';-ot. Rašt. — O. Siaurieni,
443 E. 7-th St., So. Boston Kasa, 

'i:.. R:L-. --- J. Keys.
115 G Street, So. Boston, Ha^a. 

Staninliutė.
St., So. Boston, Haas.
— O. Miz.girdlenį 
St., So. Boston, ites.

Prie COLUMBIA ĘOAD — pui- 
l kus 3 /nyrių 13 kaihbžUfiiftpiamas 

su maudytiems, giluma ir
.t. t. didelis dražaš jr geriausia a- 
' pioliukč; gali pirkt.už $10,000.
1 VĖLIAUSIOS MADįDS. — 4 šei- 
i mynų kampinis namas pq 5 ir 7 
, kambarius katrai, visiž improve- 
mentaij 4 garo (steajri 
•čiai, ei 
žemės 
rendų $2,400 į metus, prekė $19j- 
500, $4,000 įnešti ir lengvos išly
gos.

| UTHUANIAN AGENOY
1361 Broadway, So. Boston, Mass.

[domi pe
rt ra ir beveik ^SUsė akrb 
ugstos klesos apielinkėj;

$1000 TIK Už 60 CENTU
Atsiųsk ČOc., o gausi, ne pini 

gaiš, bet žolėmis, daugiau, kai’ 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000 
jei jis sveikattfe neturėtų? Būt’- 
visai tuščias daiktas tokiam žmo 
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su 
teikė sveikatą tūkstančiams, su 
teiks ir Jums. Pataiso nesveiku' 
vidurius, prašalina strėnų skaus 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge- 

- dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Bd., Spencerporf, N. Y.

105 6-th 
■’vr.rkdnrė 

164 6-th
'rangijos reikalais kreipkitferlsados 1 
protokolų raštininkę. Draųlja. laika 
savo susirinkimus kas antnot-amln* 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakar®, 
parapijos svetainėj ant Peiktos gat» 
vės, South Boston, Mass.

iV. KAKTMTEEO B. K. DB-JO8 
VALDYBOS ANTRMI

Urmininkas — J. JaroSa,
225 L Street. So. Boston JTasa. 

vlce-Dirm. — J. Gmblnskas,
157 M Street So. Bosm Maeft 

prot. Rašt. — VI. Mickevičius, 
405 Third St., S. Boston, Ma.ss.

minsu Raštininkas — K .Ilikla,
8 Hatch Street So. Bosta, MaM 

Miniukas — I- Avtgždya,
111 Bovven St, So. Bosi®, Ma* 

rvttrkdarvs — P. Lančka,
395 E. Flfth St, So. Bostffl, TEft* 

E'rangljoa reikalai® kreipki vta*> 
Į protokolą raštininką.

Draugija javo susirnkiniui Ilk© 2-f^ 
ledėldlenj kiekvieno mSnesIo 1®^ rak 
k) pietų parapijos salėja dk9Q Borčentk

D. L. K. KEISTUČIO H-JO8
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS 
"PIRMININKAS — V. Zallecku,

514 E. Broadvvny. So. Bostca, TMaai, 
VICE-PIRM. — Povilas Ruka,

95 C Street So. Boston, Mas.
PROT. RAST. — Antanas Miftjuna^ 

450 E. Seventh St. So. Bosta, 3faaa, 
FIN. RAST. — Juozapas VlgttvttKnt 

900 E. Broadway, So. Boston IM&aa, 
KASIERIUS — Andr. Zallecku,

611 E. Flfth St, So. Bosta, BfaM 
MARŠALKA—Kazimieras

PO6 E. Brnadvny. So. Boston, 3MSUI,
D. L. K. Keistučio Draugija'tikro aa* 

vo mėnesinius susirinkimas hiplnaą 
nedSldlenJ kiekvieno mėnesio, po na*. 
694 Washlngton St, Bosfot, Vu», 
1:80 vai. po pietų. Ateidami mt 
rinkimo atsiveskite su savim Jitifiat 
naują narių prie musą draųljm 
raAyti.

.4
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Franeija pirmoje 
vietoje

KUR MILTTARIZMAS 
VIEŠPATAUJA

Vien Europoj šiuo laiku ka
reivių užlaikoma po ginklu 6,- 
000,000. Katra šalis yra to pik
to daugiausia turi? Tą paro
do skaitlinės. Reikia žiūrėti 
ne kiek kareivių kuri valstybė 
turi, bet kiek kareivių atseina 
ant kas 1,000 gyventojų. Ir 
ant 1,000 gyventojų kareivių 
atseina:

Francijoj........
Rusijoj..........
Italijoj.............
D. Britanijoj .
Japonijoj........
Vokietijoj ....
Suv. Valstijose

ARGENTINOS DOVANA
Argentinos respublika pasi

žadėjo pastatyti AVashingtone 
savo didvyrio San Martin’o pa
minklų. Tai bus Argentinos 
dovana Suv. Valstijoms. To 
paminklo statymas prasidės šį 
rudenį ir prez. Coolidge spalio 
28 d. pastatys tam paminklui 
kertinį akmenį.

POTVINIS KUOJOJ
Kinijos didžiosios upės dėl 

lietaus ištvino ir užliejo 1,000 
ketv. mailių žemės plotų Už
liejo "900 miestelių ir sodžių. 
Kiek žuvo žmonių ir už kiek 
turtų žuvo dar nežinia.

Chicafo, i L — Šio miesto 
milijomeriusd įydas Julius Ro- 
senvold a^j tojo žydų vajui 
$1,000,000. d s padarė pradžią 
tam vajui, 1c 
dai paskyrė 
Rusijoj ir I 
tam rejkalui ; jasiryžo surinkti 
$15,000,000. ’ ’a milžiniška su
ma eis tiems ž rdams. kurie Ru-

■į Amerikos žy^ 
arėmimui žydų 
tiestinoj. Žydai

NEPRIIMA MAINIERIŲ
Bloomsburg, Pa. — Farm-e-;

riai ir mainieriai nesutaria.
Streikuojantieji mainieriai pa-įsijoj ir Palest po j sutiks apsi- 
sisiūlė farmeriams į darbą. Taiig-vventi ant ūl ių.

New Yort — Išėjo eikštėn, 
kad Jay F. Sąuier, 22 m. am
žiaus, beturįs tris pačias. Tei
sėjas nuo visų pačių atskyrė ir 
pasiuntė į Sing Sing kalėjimą, 
kur turės išbūti tarp 3 ir pusės 
ir septynių metų. Jei kalint 
gerai pasirodys, tai bus-paleis
tas po 3 ir pusės metų, o jei 
blogai, tai kalės visus septynis 

-metus.

..19.13 

.. 7.05 

.. 6.44 

.. 5.43 

.. 4.80 
... 1.64 
.. 1.24

su

SUTIKS TRUPUTĮ 
PALENGVYTI

Francijos skolų komisija 
do laivan ir atplaukia Ameri
kon tartis apie skolų mokėji
mą. Yra Washingtone admi
nistracijos ir kongreso rate
liuose šnekama apie tai, kad 
Franeija turės mokėti skolas 
tokiu hūdd, kokiu apdūmė mo
kėti Anglija. Nusileidimą su
tinkama daryti tik truputį nž- 
tęsibe. Valdžia sutiks pailgin
ti mokėjimą.

NELEIS ANULIU 
, AMERIKON

Belgijos sostinėje atsibūna 
tarptautinis angliakasių kon
gresas. Kongreso dienotvar
kėj yra punktas apie parėmimą 
Amerikos streikuojančių ang
liakasių. O paremti Amerikos 
angliakasius siūloma taip, kad 
iš kitų kraštų nebūtų gabena
ma anglių į Suv. Valstijas.

PANAIKINO “SHAKE 
HAND’Ą”

Italijos vyriausybė 
drausti sveikinimąsi su rankos 
padavimu. Ofisuose uždraus
ta ranką paduoti. Šimtapro
centinių fašistų kompanijų ofi
suose teip-gi tas paprotys už
draustas. Ofisuos? iškabyti y- 
ra parašai: ‘‘Sveikintis rankos 
padavimu draudžiama.”

(Lietuvoj tas draudimas kaž
kuriose vietose teip-gi buvo į- 
vestas. Buvo valsčių raštinė
se iškabėlės su parašu: “Svei- 
kinkis be rankos padavimo.” 
Bet rankos padavimas IJetu- 
voj buvo uždraustas iš sveika
tingumo atžvilgio. Kai pirmose 
įdėtu vos atsteigimo vargingo
se dienose buvo limpamų ligų, 
tai dėl atsargumo valsčių raš
tinėse tos iškabos padarytos).

Italijos fašistų vyriausybė 
pataria sveikintis dešiniosios 
rankos pakėlimu.

ėmė

farmeriai atsakė, kad samdy- j 
darni mainierius jie prisidės' 
prie mainierių streiko pailgini- 1 
įmo. Todėl jii ir nepriima dar
ban.

NELAIMINGI ATSITI
KIMAI

Massachusetts valstijos sau
gumo taryba paskelbė, kiek 
Boston? buvo nelaimingą atsi
tikimų per pereitą pusmetį. Vi-

ORLAIVIS N ĮKRITO UPĖN
Chester, C. — Harry M. 

Ludwig. 3 0 n. amžiaus, iš 
Hartfordo, iš pa
to į Connecticąt i 
vo. Žmonės paupyje buvusie
ji nuplaukė valtimis prie sudu
žusio orlaivio ir išvilko ant 
kranto.

PASITRAUKS IS POLI
TIKOS

Kai New Yorko majoras 
Hylan pralaimėjo nominaciją į 
majorus, tai jis su pasibaigi
mu majoravimo termino pasi
trauksiąs iš politikos ir gyven
siąs privatinį gyvenimą.

idangių nukri- 
upę ir galų ga-

šokiai- būdais per katastrofas, NORI NUMARINTI ALGAS 
per sakytą laikotarpį žuvo 2721 
žmogų. Palyginus su žavi maiši 
per tą laikotarpį per pereitus j 
metus žuvimai paaugo šešiais, i 
Žuvimai nuo automobilių nuo 
55 paaugo iki 67, nuo mirtinų 
puolimų nuo 66 iki 88, bet už- 
troškimu šiemet žuvo mažiau 
ant 17, nuo apdegimų-ant 13, 
nuo nuskendimų ant 4. žinti.

I « V 11 ± 1 AluUrAO

I L>-nn'o. Maįp. avalo išdir- 
iby,<tės komparžjos kreipėsi į 
■šiaučiii uniją dėl algų darbi- 
ininkams nunuiŠimo. Kompa
nijos nurodo, kad negali išlai
kyti konkurencijos su kitų 
miestų avalo kompanijomis. 
Jei nebus al^os sumažintos.

NUTEISĖ MIRIOP
Chicago, III. — Kriminalia

me teisme miriop nuteisti du 
piktadariai, kurie prieš keletą 
savaičių dienos metu ‘‘Ijobi 
up” padarė Drake b.oteiyje ir 
sumišime nušovė kotelio kler
ką.

KAITROS VIDURINĖSE 
VALSTIJOSE

Tuo tarpu kai Bostone pas
taromis dienomis buvo gana 
vėsu ir linojo. tai Illinois. Wis- 
consino ir Nebraskos valstijose 
buvo labai šilta. Omaboj gyv-

vytas ant 98 laipsnio.

SUĖMĖ 10 RAUDONŲJŲ
Italijoj. Florencijos mieste, 

suimta 100 raudonųjų, kurie 
rengė suokalbį nuversti val
džią. Sukilimas buo rengia
mas visoje Italijoje.

SUSTREIKAVO 20,000 
DARBININKŲ

Indijoj Bombėjaus mieste 
sustreikavo 20.000 darbininkų. 
Tą padarė protestui išreikšti 
prieš algų numušimą. Streiki
ninkai buvo užatakavg dirbtu
ves akmenais ir plytgaliais. 
Dabar dirbtuves poli oi štai -au-, 
goja.

PRAKALBOS
Kun. Šmulkščio, Liet. Seimo Atstovo

REZIGNAVO
Lenkijos atstovas Wroblews- 

kis AVashingtone turėjo rezig
nuoti. Vienas lenkti diploma
tas seniau iš Washingtono ta
po “išpravodytas” už girto 
biznio varymą. Kode] šis yra 
“ išpravodijamas" viešai ne
skelbiama.

ŠVENTĖ NEPRIGULMYBĖS 
DIENĄ

Meksika šventė dvi dienas 
savo neprigulmybės paskelbi
mą. Šventė rugsėjo 16 ir 17 
dienas. Sostinės gatvės buvo 
išpuoštos vėliavomis. Per pe
reitų eilę metų tose dienose sa-j 
liūnai būdavo uždaryti. Dabai 
jie buvo atdari.

įvyks Ketverge

Rugsejo-Sept. 24 d
1925

ATVYKSTA ATSTOVAI
Genooj, Italijoj, sėdo laivan 

Duilio Italijos atstovai į tarp- 
parl amen tarinį suvažiavimą, 
kurs atsidarys’ IVashingtone 
spalio pradžioj.

PASKYRĖ KOMISIJĄ
Suv. Valstijų Laivyno De- 

partmentas paskyrė komisiją 
ištirti dirižablio Shenandoah 
katastrofą. Sutrukusio diri
žablio dalys yra sugabenamos į 
Lakehurst. N. J. ir ten komisi
ja pradės savo darbus. Žuvu
sio dirižablio dalys bus nuo
dugniai apžiūrėtos ir lakūnai 
bus ištardyti. Po to viso ko
misija išduos savo raportą.

MUNICIPAL BUILDING SALEJE
Tarp G ir H gatvių prie E.'Broadvray, So Boston, Mass

BANKININKAI UŽ ĮGABE 
NIMŲ MAŽINIMĄ

Vokietijos bankininkai sBer- 
]ine turėjo konferenciją ir pri
ėmė rezoliuciją, krrr pritraė, 
kad eksportai iŠ Voktotijos bū
tų didinarhi, o inrfjortai maži
nami. Sako, kad iokW5ai tik 
būtinai reikalinguri (teiktus te
turėtų užsieniuose pirktis. To- kompanija neteko vilties greit 
lian bankininkai stojo už tai, 
kad Vokietija turi gauti kolo
nijų, iš kur savo dirbtuvėms 
galėtų gauti žalios medžiagos, kokią nors dirbtuvę.

PARDAVĖ BRAVORĄ
' Springfield, Mass. — Spring- 
field Brevery Co. pardavė sa
vo bravarą už $118,000. Tai 
buvo svarbiausias Naujojoj 
Anglijoj bravūras. Kadangi

sulaukti prohibicijoc įstatymo 
ątšaukimą. tai bravarą parda
vė. Bravaraa bus perdirbtas į

Broliai ir sesers lietuviai, tun. Šmulkštys, Lietuvos Seimo atstovu ir Lietuvos Kriks&cmių De
mokratų partija* pirmininkas, yra vienu žymiausių kadais Amerike buvusių svečių ii Lietuvos. Jo 
atsilankymu suriindomavo visos Amerikos lietuviai. Kai Chieagoje per kaitru jam buvo surengtos 
prakalbos, tai didelė salė ten buvo grūste prigrūsta žmonių. Boston’o ir apylinkių lietuviai turi 
pasirodyti lygiai judriau ir gyvais, kaip ir OmagiečiaL Visiems bus indomu pasiklausyti- kun. A 
Šmulkščio, kun yra vieša* žymiausių Lietuvos valstybės veikėjų. Jo kalba graži, darbininkams su
prantama. Po jo kalba galvoje turėsite pilnų, tikrų, teisingų Lietuve* valstybės atvaizdų, o širdy
je pajusite karštesnę prie lietuvystė* meOų. . i- • .

! NW LAIVO CO
i ____

The Hartford Daily Times.! P-lė Uršulė .Matuzaitė,

rugsėjo 15 d. laidoje iudėjo ii-p-ra daug pasidrabavusi gyvĮjįgfcJ^Į 
gą straipsnį apie Lietuvą. Pa-idama Bridgeport, ('t.. DetrC^S 
rašė Paul Scott Mowrer. Strai-i Alir|u xa>hm).i. N. H. ir
—išsiųstas iš Paryžiaus. I , . \- v -• .> , ■ w isa; petį: e. N. V. rugsėjo 3 d.

do į laivą Colujnbus ir išvyko-^ 
į Lietuvon. Dabar p-lė M. Giy-Ds 
: baite, L. Prekybos B-vės vedė- 
Ija. gavo nuo jo> šitokį laiškĄ: 
k.C- r,. - . .‘fiI bveiKinu lain.-ui ir visus-pa-•,3 
i • " - - ’ •«• ZĮstamus. Aš jau bangų a 

ima keliauju per jure. Skubi- 
nuos į Skapiškį. Ačiū Tanas- 
'tai už išiengimą. Laivas b©- 
sąs gražiai išpuoštas. patarjMK 
vimas malmim-.ap'čjimas man- 
dagu-. K-u Tams-ii dėkingA. 'ąį 

linksmai* -j

psnis išsiųstas iš Paryžiaus. į 
Straipsniui uždėti šitokie ant- 
raščiai per dvi kohininas:

Forging Ahead With Lith- 
uanian Republic

Kovno, the Capital, Being 
Made Into a Fine Modern

City

Paminima, kad. Lietuva grei
tai atsistato smarkiai moder- 
nizuojasi.

Dalykai paminėti tokie. (<u- 
rie jau laikraščius skaitančiai 
visuomenei vra žinomi. Uh'V

Žinios iš Lietuvos
TRŪKSTA TVARKOS ' tonų (1 tona — 60 pūdų) ame- 

Palanga. Pernai čia nebuvo į rikonišku rugjų. 40 maišų rūgi - 
nei kepyklų, nei cukrainių, inią miltų, 30 maišų kvietinių -5 
Duoną kepė kolonialių krautu-1 miltų ir 40 maišeliui sėlenų. At- ■ - J 
vių savininkai, o pyragaičius vykę gaisrinifikai ugniai neda- j i 
vežė iš Klaipėdos. ’vė įsivyrauti. Gaisro priežaę^ 'j

Šiemet yra jau ir duonos ke i lis — neatsargu- elgimasis rū- 
pyklų ir cukrainių, bet nėra kant. . į
<!ar geros tvarkos. Duona be- .
veik visur įvyniojama į senus ' «
laikraščius ir žurnalus. Kur NELAIMĖ SU AEROPLANV 
duoda švaraus popierio, tai! Rugpiūčio l ir 2 d. Kaune irV-Aįfi 
tiek maža, kad piiSe < k temos pa- Įvyko Lietuvos aviacijos 
lieka neįvyniotos. Kol atneši kurioj <lajyvavo ir latvių,ąvįft- -J 
namo, duona apdulka, ypač da- ” 
bar. kada eina plentų darbai.

Kepyklose ir cukrainv<e lai-

eijos atstovai: pulk. Bąška, ' 
kay,. Jokubovka-. vyr. Įeit. 
Rimša .Pamaldose ir skraidy- ' 
ir.n p??wą. ■ duoią . 'kilyvavo ir .. 
mūsli Vyriausybes atstpvai, . 
rlau- visuomenė- <larhuotpjų^r < 
laikraštininkai.Skraidyme mū- \ 

j su jauni aviatoriai .malonėjo »: 
nėra pavėžinėti po mėlynąją padan-

Igę daug svečių ir duoti progos* ’ 
■ pasigėrėti jųjų kasdieną gyve- 'i 
■namais įspūdžiais. Pirmą die- ' 

DIDELĖ KRUŠA SU PER- jn:i. skraidymą- buvo daugiau
SŪNIJA IR GAISRAI j parodomasis, pavyzdinis. Ajrb- .^;

Veviržėnai. Naktį iš rug-irą Veną, sekmadieni, aerpdro* N 
piūč-io 16 d. išauštant į 17 d. nias buvo skyriainas datig pla- ■; 
buvo labai didelė kruša su per-Įtesm-i visuomene:. Dėlto ir sfi- 
kūnija. Kruša taip smarkiai; sirinknsiujų buvo ne vienas pa- į 
kri'o. kad net kaikuriosv vie-įvažinėtas. Tik viena neperdi- J 
tos<- langą: stiklus išdaužė.'dp]ė nelaime. Pakilus vyr. 
Rytnmtį dar damr nosntirpusiu Uit. N. su pam-le N. aeroitlš- 4 
ledų buvo. Šilima nukrito ikiinui netikėtai trūko motoras W | 
8 laip-uių R. Tą pačią naktį jo dalis -u propeleriu nukrito* ,4

■ iš Veviržėnų miestelio buvo B^t lakūno 
i matyt keturiose vietose gai:
rai. Visą dieną smarkiai lijo.'žemyn, tik besileidžiant nžklSb- . 
Turgaus dol blogo oro kaip ir;dė už medžių viršūnių ir aertJĮ- 
nebuvo.

dengti.
Reikėtų ' dran<tr panašiu- 

produktus vynioti į laikraščius 
ir liesti rankomis kulkeles

Nuo mu-ių taip pat
dan

sumanumo dėka 
pavyko laimingai lėtai leisti®

planas nukrito su’ikuldainto*. J 
Lakūna> ir važiavusioji *
vai -užristi.RASTA AKMUO SU 

! PARAŠU
' Papilė, VII-20 (Elta). Ruo
šiant statomam S. Daukanto ( 
I paminklui vietą ant jo kapo po 
(buvusia lenta rastas kitas ma-.; 
1 žesnis akmuo, kurio viršuj iš
kaltas kryžius ir toks parašas: 
D. D. (i. Cze < J ui Kuna? Sy Kum Šnralkičio prakalbų 
mona Da-ukąta Ra^.tinika; ^ėje pdfcmrtL ' 1 

, Warga Pietas Ui muse Metusi i sAMftidAe to
i 1793 Minpū 1364 M. Sijkie 6 j0Q< 

i kimi n
Rųgsčj* 90, WhMtar, 1

KUNIGO A. ŠMUUGO 
PRAKALBU MARŠRUTO

Tulu priežasčių deliai,

Jis «el Miko rtokfii ntekur krtur šioje apygardoje nekalbos, kaip Bbskm’s ir Voreester yj* Į Dienoj.” < Kalhamaj/kąd tas Į 
Todėl Bostono apylinkę — Otmbridge’o, Brigkton’o, 0he]ke*’ų, Dorcbsster’io, Norwod’o, NooU- J paties Daųlįatppa !
llo’s, IfiABeboro, Newtoa Upper FaDs’ų, HyBe Baric’o, W. Lynu'o tr kitą kolonijų ttsttrvisi >riva- rengtas o mirimo datą, įrašė 
lo ravafipoti į So. Bosta’e rsufiamas prakalbas. t knn Vaišvila ;{Rep.

A0* kun. tandkHo pratolbs* apsakytu* ristons savo pažįstaatom* ir pararinldt* į jas šiai* 
ti. JOKIŲ KOLEKTŲ, JOKI? AUKŲ KINK1M0 NKBUS. Bet hadaagi n prabUH Mnogta 
surišta išlaidų, tai Inu imama aedidol* įžanga.

(“Rytas”)
ROfto^k 80.W

b - ■ J ' •' ; i j i i" f1 ui. i 'u i -j

AMMUU ;p
' RngpiAėfo 9(<L Skbejtoje^Ša- R«(* », IpIftlIRK Ū| 

piro javų aandėLy, kito didelis -ey
gamtas, padare* *avhuntui <**•gamtas, padarę* . aavhuntui 
40,000 lt. aaoatolių. Sudegė 40
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savo pajėgas atgausime Vilnių ir Išlaikysime savo žemes.

£

’A?

VISUOTINAS RUSIJOS ČI
GONŲ SUVAŽIAVIMAS

ŠIS-TAS

rosi sukąlbamesnemis. Kada rūpinasi savo faulfrn, tai
žosios tautos butiniu turės susitarti. J. D.ą and suburbs------

eountries yearly.

, .. , v ginkite kitu:ar komerciją gerai išmaną, kad 1 _ . . , _ . . ." mesime ir busime laisvi!

Pzenumeratos Kaina:
Ketams-------------------------- $4.50

_$5.50 Boston ’e ir apylinkėse-----$5.50
..$5.5GiTžsieny -------------------------- $5.50

“DARB ĮNINKA S”
West Broadway South. Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620.

ė— .(Įt’UJJį8 'i
We«©ay,
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■s secoBdrdass mattar.Sept. 12,1915 atdlie post Office at Bpston, Masa
usder thę A.ct ofliarch 3, 1879*.” . . -<

tžnce for maiRog at special rateof postage provided for Injsection 1JO3
Act of October B, 1917, Eiithorized oH July 12, 1918”

Subecription Kates

^Sib-įrri

IĮbesižvalgant
TEISYBĖ NETINKA

Bostono lenkų laikraštis 
“Kuryer Codzi'enny” stam
biom raidėm praneša, kad Uk
rainiečių Tautos Taryba išmė
tė tarpe Tautų Sąjungos dele
gatų plakat-us užvardytus: 
“Teroro viešpatavimas Lenki
joje.” Tuose,plakatuose sako
ma, kad- ukrainiečiai esą per
sekiojami ir gujami. .

Kad taip tikrai lenkai su pa- 
įvergtom tautom elgiasi, tai jie 

žino, bet nenori kad kiti

Didžiosios ir mažosios
Pereitam numery bendrais bruožais kalbėjome apie saugumo kon- 

Ft^enęiją, bet čia tenka dar kai-ką pridurti. Saugumo konferencija 
^KūOTrnptnn ne vien aliantai ir vokiečiai, bet ir lenkai su čekoslovakais. 

lyrikos lenkų spauda ten numato savo pavojų, todėl kupina isteri- 
Lenkai skelbia, kad Europos tautos suskaldytos i dvi priešingas 

stovyklas, kurios veda politinę kovą.
Pasak lenkų, dalis tautų eina su Tautų Sąjunga ir palaiko Gene- 

vos protokolą, o kita dalis grupuojasi apie Angliją ir taikosi-su Vo-1 
Merija Bet i tuos šūkavimus Europos politikai labai mažai domės te- Į 
kreipia Kita tokia valstybė, kuriai apeina ta konferencija — Čeko- j 
Slovakija, bet ši ne tiėk susirūpinusi Įdek lenkai.

Derybos eina tarpe Prancūzijos ir'Anglijos iš vienos pusės ir Vo. )Paį’
Merijos iš antros Europos didžiųjų'valstybių grupė sumanė sudary- j apie tą žinotu, todėl nkraanie- 
tiHkį politini vienetą, kurio fiekog-ulėtų lemti Europos politiką. jčių pasielgimu' piktinasi. 
A” Buvusieij priešai įsitikino, kai Laikas sudaryti nors ir bloga tai- ’ __________
ką, nei tęsti varginančią kova. Taigi derybos tarpe šios “treicės” ;
gana sklandžiai eina. ‘ MANDRIEJI “FILOLOGAI”

Vienintele derybų kliūtimi yn žie tiek buvusieji Prancūzijos ir! "Vienybes” redaktorius la- boj< 
Anglijos priešai vokiečiai, kiek bura-sieji ir esamieji draugai ir klus- ;bai mėęgsta t.,. l.FIk .... 1.. 
ryiąnmpji talkininkai lenkai, čekoa’ovakai ir kitos mažesnės tautos,! kalbą. Tankiai peržvalgos sky-] 
kūrins kitados padėjo santarvinkfems apkulti vokiečius, kurios nūn j n:es randame neva kriti 
paniekinamos ir pamirštamos. lakėja Čekoslovakija labai užsiga- ^us' tūliems laikraščiams.“ Vie 
5^ kad jų sėbrai taip nedžentelaJuiškai pasielgė ir kukliai apie tą ' 
gėliems ponams prisiminė. ' -nėkuri

Bet didieji nelabai suprato nė.ją. Džentelmeniškumas reikalin- 
gas tik' paprastam gyvenime, o re politikoje.

Neperseniausiai Lenkija ir jo; daliilakė Čekoslovakija pastatė i T) 
savo šerius: kiek "griežčiau" pareikalavo, kad jų delegatai būtų pri- j .5/" 
leisti-į: derybas su vokiečiais. Į tą pareiškimą Prancūzija kaire ran- j H' piri tos rašybos cvsta- 
■^a/paglostė savo podukrą Lenkiją ir mirktelėjo Čekoslovakijai,, gi l''■ Redakcijos eelitoria- 
Anglija šyptelėjo. Lenkai nudžiugo, o čekoslovakai kiek nurimo, kto--.- randame tokį sakinį :l 
Bet netrūkus santarvininkai pranešė,; kai mielai į tas derybas įves ir “Todėl dabar jis daro planus, 
savo mažuosius draugus, tik, žinfcaė jei tam nepasipriešins Vokieti- ; idant y>abudavoti vieną iš stip- 

p-■ įriaiiuų orlaivynų.”
g. T' — Jeigu Vokietija prieštaraus, tai Prjmcūzija ir Anglija, uorė-, Koks sri skirtumas tarp Lie- 

Rainos užtikrinti Europos "taiką.' turės nusileisti Vokietijai. La- “sunkvežimio" ir Širvv- 
tįĮai gudriai, bet pilotiškai, santarvininkai nusikrato savo buvusiųjų jj)U tįp

fe &augų. žodžiai naujai nukalti. Mešži-
Ir kas is to išeina, tai jau senei galima buvo numatyti. Kadangi -' . . . , . _ .'_•* .... . - . , ,....... ... t. . .. .. -nome. kad viena valstvhe tu-Lenkija. ir dalinai ceKOs-ovakija o gncijamos vokiečiu ten r oruos . . .ę

dalis, tai vokiečiai negali nusilei-tir saro žemių išsižadėti, todėl ir Į 11 x P° "Į ]^n<l 010IUTT- .į11' 
Saugumo konferenciją p'rimti Lenkiją su Čekoslovakija atsisakė. >USHiai’an^1 pajovę

. iPaskesnės žinios praneša, kadtrjjulč sąjunga saugumo konferen- ; orlaivių ar laivų, taigi būdavo-1 
<djos reikalais principialiai susitarė. Konferencija turėsianti įvykti 7’ g'ūmna- ne “oriaivynus.' bet 
Lotannoje spalių 1 dieną. Dalyrasią tik Prancūzija, Anglija ir Vo- orlaivius, 
kietija. Gi Lenkijos ir Čekoslovakijos atstovu, anot lenku dienras- Be 
Čie “Kuryer Codzienny," toje koherencijoje nebūsią. “\'!e

Lenkija labai piktinasi tokiu pasie1-; imu ir todėl griebiasi pas- ]ii;; •• 
kurinių priemonių: prašo leisti dalyvauti toje konferencijoje nors in- ,:.: bu 
farmacijos tikslais. Tenka paabejoti, kad ir tokias Lenkijos užgaL žkio. 
pasiklausytų.
yri Lenkijos gyvenime atsirado nauja politinė kryptis, nes ją apiei- 

globėja — Prancūzija. Prancūzija įsitikino, kad jai daugiau 
naįtftfos sėbrauti su Anglija, tode)pastarajai nusileido, o nabagę Len- 
.S||i^paspyrė. Lenkija susilaukė sunkių dienų. Tatai buvo prana- 
š&įtiia ir pranašavimai pildosi. Ar neišsipildys pranašavimai apie Len- 

susmukimą?
Vakarai savo kailį gelbėdami apsidraudžia, bet rytai stoja ka

li rd pavojun. Vokietija susitardami su Prancūzija ir Anglija ir pasi- 
riįdydama saugumo sutartį, kuriaųrantuoja Sntarvei taiką, vienkart 
jgiiiirašo ir rytų sienų revizijos dokumentą.

H';--. ‘H' Trumpiau sakant Vokietija gama laisvas rankas rytuose, taigi tu- 
sisės daryti su Lenkija kaip tinkama. Pirmiausia teks laukti Dan
io koridoriaus nukirpimo, o paskui seks ir kitų išplėštų žemių su-

tyrinėti' lietuvių pius_ 
'prieš t 
jnimą i

[#

Ir

Vadinasi, Vokietija susilaukė kormensacijos (atlyginimo) už 
T^rsalės sutarties padarytas jai s®a.udas.
-Ff Ar taikom ar karau eina Europa? Į tai sunku būtu atsakyti. 
Papuolamai į saugumo paktą prisižiūrėjus, atrodo lyg tai būtų są- 
.aĮokftlas didžiųjų valstybių prieš cažasias, bet giliau pažvelgus toks 

^>jiĮwtavim&s atpuola. Visiems žinoma, kad niekas iki šiam laikui ne- 
l'Mįsjo tokioms dirbtinoms Lenkijos sienoms, taigi vėliau ar ankščiau 

lakėjo laukti atmainos, šiandien mes jau sulaukėme to, apie ka 
kalbėję Įtakingi diplomatai. NEes turime sutikti su ta mintimi, 

o|4'vokiečiai Lenkijos atžvilgiu visai teisūs pagrobtųjų žemės plotų 
mnlgiu, o jei taip, tai reikia ntikti ir sii saugumo sutarties nuo. 
uca. Lenkija nuuodžia kuom kvepia tasai sauguihas, todėl ypatin- 

veržiasi Į tą konferenciją, matyt, patys jaučiasi kalti; esą, todėl 
’ ie nerami. Kitos tautos,gana ramiai tą politinį koncertą seka.

& Kiek daugiau susidomėjimo yrodo Sovietai, nes saugumo sutar- 
!ptima bolševikų viltį stiprėti vokiečių pagelba ir, kas svarbiau- 
i^tskiria nuo Vokietijos, per kurią Sovietų utopistai manė sukelti 

..... - revoliuciją. y T
^^J^beltė gyvai seka naujus Sykius. Naujos pplilikpe pradžia 

o neatsilįepti į Lenkijos-lslvijos-Estijos ir Suomijos politinius 
Planuotoji tif Pabaltėjvalstybių “sąjungos” konferencija, 

Jos pasiūlymu lapo atidėtu.
esama dviejų nuomonių: vieni tvirtinu, kad mažosios valsty- 

nuo Lenkijos ir linkiu prie Lietuvos, gi kiti .spėja, kad 
djlakąs Prancūzijos užsieniu nlnirteru Brianas. Až laBiau tiko- 

tvirtinimui. .

.v V-

Sovietų Vidaus Reikalu Ko-l^V^ 

pnisanatas patvirtino čigonų, 
įgyvenančių Rusijos teritorijo
je, sąjungos Įstatus. Sulyg 
tais įstatais, čigonų sąjunga 
skaitoma juridine organizacija, 
todėl jai pavedama' šaukti vi
suotinus suvažiavimus. Suva
žiavimai išsirenka- centro vai-' 
dybą. kurios nuolatinė būstinė
— Maskva.

Valdybai paliekama ■ teisės 
kreiptis į vakizią prašant pa- 

•jrainos atidarinėti mokyklas, 
; klubus, bendrabučius, leisti lai- 
kraseįus ir knygaSsėigonų kal-

. Meigti savyšalpoa fon- 
kąjungos tikslas kovoti 

čigonų 'klajūnišką gyve- 
ir aplamai; kelti jų kultu-

šiųjdienų; žymus Lįe- 
fuyos kapitalo atstovas kartą 
yra išsitaręs^ “Pavergimas 
ateis kapitalo pusės,” tai 
reiškią, ? kad žmonės, visuome
nė, plaęipsids liaudies masės, 
kapitalui vis labiau įsigalint, 
jam tarnaudami, liks jo ver
gais— Tokio pavergimo pa
sekmės, kurių geidžia neskait
lingi, sulyginamai, kapitalis
tai, būtų tos, kad pavergtieji 
nustotų savo savarankumo, ne
tektų valios savo “aš” reikšti, 
būtų esybės be valios, yykdan- 

’ėios “pono” valią ir, žinoma, 
" ! “vergais,” jei ne forma- 

liškai kaip senovėje, tai iš es
mės, tikrumoje. Ir tą galima 
sakyti ne tik apie žmones vie
no krašto, bet lygiai ir viso 
pasaulio, kur jaučiama, kad 
kapitalo letena slegia ir išnau
doja tuos kraštus, kurie yra e- 
konomiškai silpni; kai kurios 
ištisos šalys verčiamos nusto
ti savo “aš’ ir būti klusniu 
tarnu, vykdančiu kitų šalių ka- 
pitalistinesyužgaidas.

Bet žmonės sako: “nėra to 
blogo, iš kurio neišeitų gero;” 
taip ir yra galįrrta pasakyti,kai 
įsitikini, kad “kapitalizmo 
nuodus” galima sėkmingai ne

iaikų padaro .
šioje kovoje yra 

dar stip- 
amžiais įsigalėjęs į 

8afx> piųįgię tvirtoves, turintis 
skaitiįngę, margą ir klusnią 
tarnų armiją ir priedui, kaipo 
Veikimo dirvą, parankią žalią
ją -medžiagą — tai žmonių ne
susipratimą p jie tenkinasi iki ’ 
šiol klaidingu manymu, kad 
kapitalas jiems neva “patar
nauja,” kitą syk'gan “malo
niai,” ir netenka kuriuo nors 
reikalu daug vargti, rūpintis, 
galvoti.

Bet kad jis patarnauja per
dėm persiėmęs egoistišku -rei
kalu — sau pelnyti, kad tą pel
ną sudaro kitą syk išspaustas 
kruvinas drabininku prakaitas 
ir badas, kad ūkininkas — ga
mintojas pirkdamas ir parduo
damas yra apgaunamas — apie 
tą kapitalistai ir ju pakalikai 
nutyli; jie naudojasi to darbo 
vaisiais ramia sąžine, pasigir
dami gerą “biznį"esą padarę.

jie nesą plėšikai, ne& ne prie? 
varta, bet žmonių taikiu pasi? 
davimu naudojasi.

Stodami kovon 'su panašiu? • 
priešu, koperatųjinkai pir
miausia turi siekti: nugalėti tą 
masių savo reikalų nesuprati
mą, kuriiio yra pagrįstas yisas 

. priešo sėkmingas veikimas; o 
to galima atsiekti, varant ata- 

; ką dviem frontais: 1) sekmin- 
. gai vykdyti koperatyvo ūkiš- 
. kąjį uždavinį, sukelti jam pla- 
; čiausio pasitikėjimo žmonėse ir 
, užuojautos jo veikimui, ir 2) 

sąmoninti liaudies muses, va
rant koperacijos idėjos propa
gandą žodžiu ir raštu, neatsi
sakyti nuo kultūros-švietimo 
darbo šalia ūkiško koperatyvo 
darbo. Žmonės, matydami kil
nias šių kovotojų pastangas, be 
abejo, pritars ir vis daugiau 
stos Į tas-pačias eiles, stiprins 
sąvo tikrus draugus, įrodyda
mi, kad ne veltui yra sukelta 
kova. Tad nebūkite tik žiūrė
tojai, stokite visi kovon ir ra- 

tad greičiau lai-

stebisi “Darbininko”
i> jai negirdėtais žo-

pašiepi'a Lietuvos
ežiinį” ect.
:iek gi to pati “Vieny-

500,000 FORDSON TRAK
TORIŲ

Prieš kelis mėnesius Ford 
Motor l'ompany fabrikai Det- 
roir išleido .500,000 nr. Fordson 
traktorių.

Ford-on traktoriai pradėti 
leisti tik prieš 8 metus. Per šį 
trumpą laiką jie pa-iekė nepa
prastai aukšto išsiplėtojimo 
laipsnio. Pradžioje buvo gali
ma per dieną padaryti tris ar
ba keturis traktorių.-, o dabar 
jų išleidžiama maždaug po 4110 
kiekvieną dieną.

Išskaičiuota, kad nuo mo
mento. kai iš nuosavių Henry 
Fordo kasyklų paimta, geležies 
rūda patenka į fabriką. ligi to 
laiko, kai iš fabriko išeina jau 
gatava^ Fordson traktorius., 
trunka lygiai 31 v. ir m.

IŠRADĖJO LIKIMAS

Dabartiniu metu įprasta nu
siskųsti dėl tų sunkenybių, su 

itralizuoti, padaryti nekenks-'j kuriomis priseina susitikti*
mingais, pavartojant kitus į kiekvienai naujai idėjai, 
priešingus vaistus, kuriais or- šimtai geniališkiausių išra- 
ganizmas lieka išgelbėtas, svei-] dejų gyveno ir mirė ubagystė- 
kas. Naujai rastu vaistu gel
bėtis nuo pražūtingo kapitaliz
mo veikimo yra ne kas kitas, 
kaip koperacija, nešanti savyje, 
gilios prasmės idėją: žmonių ū-'. 
kiškų savytarpio santykiij soli
darumas. vykdant taisyklę 
“vienas už visus, visi ųž vie
ną.”

Nors ne sunku yra šio obal- 
sio žodžius parašyti ar ištarti, 

j bet reikia prisipažinti, kad kol 
kas gyvenime sunku juos vyk
dyti, kitaip sakant, įgyvendin
ti. Ir tie, kurie ryžosi į soli
dari stų eiles stotį, kurie giliai 
koperacijps idėja persiėmė, ga
lima sakyki, yra savo rūšies 
svarbios, ramios kovos daly- 
viai-"prieš senąją kapitalistinę 
ekonominę tvarką; jie sudaro 
nuolatos augančios tautinės ir 
sykiu pasaulinės kovotojų ar- 

įmijos savanorių eiles, už geres-
Rodys daugųdomių paveiks-jnį. teisingesnį žmonijos ."asi

lų iš savo kelionės skersai A-j tvarkymą naujai." pagrindais, 
raerikų. Dėl smulkmenų pra* j kur nebūtų “žmogus žmogų 
soma kreipties “Draugo” Re--priešas.” nebūtų savytarpinio 
dakcijon, 2334 So. Oakley Avė.,! išnaudojimo, varžytinių ir ap- 
Chicago, UI. _ Jgavystės, kaipo ikšiolinių ne-

“Garsas” praneša, kad pe
reitos savaitės “Garso” nume
ris (:17) statomajam mašinai su
gedus negalėjo išeiti, todėl 37 

pr 38 -“Garso” numeriai su- 
1 jungti i vieną. •' -

Dr. K. Pakštas išplauks Lie
tuvon spalių. 10 d. Dabar jis 
grįžta iš Tolimųjų Vakarų ir

.F-
Tokia padėtis nebenaujiena. 

Kada tai. Tiverijo laikuose 
buvo išrastas, nūnai pamestas, 
būdas .gaminti lankstųįį stiklą.

Išradejęs atvyko pas impe
ratorių ir nužemintai pateikė 
savo išradimo vaisią—iš lanks
čios stiklo masės padirbdintąjį 
indą.

Indas nedužo. Pigu nuo su
trenkimo, arba kimių keisda
vo savo išvaizdą-fornią. tai pa
prastu pirštų paspaudimu tuo- 
jaus grįždavo į pirmykščių iš-

>u tinke m o

’ruoni patim laiku." Pir- 
i l<!a<ių Lietuvos mokiniai 

kad yra tariama “tas 
." tad turėtų būti “tuo pa 
aik'i." O kirk dar kitokių 
•hi” vartojama!

Pirm noLTii kitus mokinti, rei
kia patiems pramokti.

menkoje, kanos, uuraatpmos: 

Chicagoj rugsėjo 20 d.
, Clevelande rugsėjo 22 d. 

Pittsburgė rugsėjo 24 d. 
Philadelphijoj rūgs. 26-29 d 
Massachusetts spaliu pra

džioje.

Tiverijus su nuAtebėjimu ir 'po 
patenkinimu žiūrėjo Į tą “ste
buklą, ” suprasdamas, vienok, 
kad naujas išradimas gali išgy
venti iš vartojimo aukso ir si
dabro indus.

— Ar žino kas nors tavo pa- į 
slaptį ? — paklaus.iis. j

P'-r tuo.- aštuors-riu" metus, 
risą pasaulį paplitęs Ford- 
traktorius daug padėjo že- 

z.umui ir 
bl kurio 
:ė- ūkio

• son
Ulė.-

:pašalino daug vargo. 
|bu\'o neįmanomas ž< 
pakėlimas.

denyb'-! išdidžiai atsake išra
dėjas.

— Na. tai tegul nuveda tave 
ir tenukcrta tari galvą.

Paslaptis žuvo.

<* pa-
sarlyjt-. tokį -varbą uždavinį 
yra l-’ord.-on traktoriai.

Per Į)a'kutiniuO':;i< Bočius 
taip pat ir pramonėje patirta 
Ford.-on traktoriaus reikšmė.

Amerikos Lietuvaitės 
Romansas

.-!k:i;n'Užkliūti ir nepatikti. k;ul jis )>;itonk-:t
Uer ’-i" roiiuiDSiis huv.. .nitrlišknnie mėn- 

Ri.nmnr-es.” riiįrsvjo mėnesio Įnirtoje. Tortel 
n o.ilykn. n:isi<-ko" \nicrikos visr.omfltie. iie-

ir kiek <1.

n-o <>:ini:itylimo, kur siopirfsi 
i:i:iky-rps ]>rie<:is. Romanso 
k:it:ilikystei. nežuvo knitnrin- 
?r "iliukį'. Atsimindami, kipk 
.< romanso autorė, raminsi tarp 
panašin uTsitikimu y-ali tam

išsip:i":lk<> jiinns huiMl "CH1 i in mokslu vi- 
:• krtfniikyslę bninjšimntiems tantievianis.

j ' Aš buvau žinoma, kaipo Neva Wallace. Bet iš- 
teisybė." tikroji mano pavardė buvo.kitokia, tokia, 
kurios aš šarmaiinans. Aš lietuviškos kilmės ir kai- 
kurii* "ūkė, kad mano pavardę lengviau Huvo iščiau- 
dėti, negu ištarti. Todėl savo pavardę pakeičiau Į 
AVallace. Aš buvau geltonplaukė, mėlinakė, tyros 
veido spalvos ir daugelis‘spėdavo. kad aš švedė. Aš 
manau, kad. aš kažin ką būč davus, kad tik išnaujo 
gimti iš bile kokių kitokių tėvų, tik ne'lietuvių.
" ‘ M-ūno tėvai buvo biedni. Aš buvau vyriausia išr 
kėturių vaikų. Kai Didysis Karas kilo, tai aš bu
vau vos 10 metų amžiaus, bet aš turėjau būti močia 
savo jaunesniems broliams ir seserims. Mano tėvas 
ir motina dirbo dirbtuvėj. Mes gyvenome Connect- 
iJu^valstijos viduryje lietuvių apgyventame distnk-

davosidaug vyrų. Prisirinkdavo daugiau, negu mū
sų šeimynos narių buvo. .Juo daugiau jie gėrė, juo 
daugiai; jiė norėjo. Mat mano mama žinojo gerą 
triksą. kaip mūnšainą virti. Tie lietuviai gerdavo 
iki jiems netilpdavo. Tada jie virsdavo nuo krėslų, 
voliodavosi po aslą, po stalais. Be to prasidėdavo 
ginčai koik.'inai. piktžodžiavimai.

Taip tęsėsi kaikurį !aik< 
vietos žaisti. Mūsų kiemas buvo mažas, ir priterštas! liai. irmūnšaino smarvė tiv.- 

Priklu tėvą

te. Vasaros kaitrose diktos drūtos moterys, kaip sil
kės bačkoj susigrūdusios tarpduriuose žindydavo sa
vo purvinus vaikus. Dideli drūti vyrai lietuviai, tė 
vai didelių šeimynų visada garksodavo gatvelėse ir 
•kiemuose visada gatavi vėpsoti Į jaunas praeinan
čias merginas. Tokioje apylinkėje aš išgyvenau a- 
pie 10 motų. Ar galima stebėtis, kad aš tokia vieta 
sunkina'us ir kad ji mane sargino? Nebuvo mums i

“ Fenais." pelenais ir kitomis atmatomi 
tokiame kieme žaisti, todėl ėjdfne žaisti į gatves, 
kur reikėjo saugotis strytkarių ir automobilių. Aš 
nekenčiau tos vietos, bet mes buvome per biedni 
išsikelti Į geresnę.

Po trijų metų mano tėvas nusipirko žemės skly
pą, už miesto. Tais pat metais mes išsikėlėme gyven- 
li i nepabaigtą budavoti namą. Mano tėvas iki vėlu
mos dirbdavo prų? namų'. Motina nupirko tamsius 
langams uždangalus, kurie man nepatiko, nes vidui 
darė tamsų ir nejaukų.

Kai man nukako 13 m. amžiaus, tai aš buvau 
atitraukta iš mokyklos ir pasiųsta dirbti. Aš buvau 
augalota ir buvo lengva sumeluoti metus ir pasakyti, 
kąd aš turiu 16 m. amžiaus, šeimininke tapo ma
no jaunesnioji sesūo Della.

Kai- aš pasiekiau 16 m. amžiaus, tai tebedirbau 
toje pat dirbtuvėje. Tada mes jau nebuvome biedni 
ir rodėsi, kad vargams atėjo galas. Mano/tėvas ir 
motina tada prasimanė nauju būdu padauginti už
darbius. Tai tas naujas pelnymosi būdas ir atnešė 
prakeikimą į nąŪsų tarpą,

Prade jus.nanjąpramonę, .vakarais paspus rink-.

Tie vyrai, kaip kui- 
sargino mane. T?et 

tėvas grobė pinigus. Tuo jis dabar tesirūpino. Bet 
susirinkus vyrams, tai kaip tik tėvas, kur nusisu
ka. tai girti vyrai ir gleb(“ščio<lavo mane arba seserį. 
Aš apie tai sak.ian tėvui, bet tėvas ant manęs ■pyk
davo, girdi vyrai nieko bloga nemano. ’ Tėvui pi
nigai parūpo labiau, negu jo dukterų saugumas. Tė
vas ir motina naktimis išeidavo mūnšarną pedliuoti. 
Apie nūsų namus lermas ir alasas veik nesustoda
vo. Ašis baimės vietos negaudavau, kad tėvų ne
sant tiealasuojantys vyrai ims laužtis vidun. Taip 
dalykams esant aš ėmiau tėvų nekęsti. Be to tėvas 
pasileido kaži mot i, gerti. Pragerdavo ir prakazi- 
riuodavo visus pinigus, kuriuos uždirbdavo. Arti
nosi žiema, o mes prič to nebuvome prisirengę. To
dėl atsalus, gyvenome kaip ledaunėje. Sugrįžus iš 
darbo irtfaao.- dantys barškėjo, o atsigulus per va
landas dėl šalčio nebūdavo galima užmigti. |

Vwin tam galas pasidarė veik viąna nakčia. 
Dievas mane buvo apleidęs, nes jei Jią būt su ma
nimi bnrts, tai aš to nehūČ padarius. Tą vakarą 
aš negalėjau savęs .suvaldyti ir priėjome prie galo. 
Mano' tėvas iy jo vyrai perėjo ruhežių. Vienas iš- 
tvirkėlis beprieinančią .seserį pasigrobė glebeŠčioti*

•■-■S
ta®



..... ,1 MMBl
b^e kaip traukulis yr kaip sta- < 
cįpnarinės jėgosMavėjas. Apie į 
20 proc. visų Fordson tyaktoiąų; 
dąbar parduodam# pramonės ' 
tikslams. . j , .

Ugjur,” bųyajĮ nęt keliose mOp 
iyįįpse' už “dženitorį,’? v^so't 
įiij poperių mačiau.

.; “Jesary,” jei aš nebūčiau 
^spąart,” tai nebūčiau cicilikjl 

Fiorepci jos ko- g. ; nežinočiau iš kur atsirado 
respondento žiniomis, mažam ^įeilikai. (Profesoriškai) Ci-.

STEBŪKI^
“Observer

tie pątyg. Kadangi
"te^ kaliuose to

'winwt.ijd

Aullos miestely Mąrgos šlaite : 
(Italijoj) nepaprastu s.tebūklu 
pasižymėjęs Aladonna (’ 
Neve, (Sniego Panelės) pa
veikslas. Šiais metais į tą 
miestelį tėvai atvežę vaiką, 
kurs negalėjęs valdyti kojų, ir 
tas vaikas netikėtai pasveikęs 
ties Madonna delia Neve pa
veiksiu ir pėsčias su tėvais grį
žęs į-namus.

Apie Madonna delia Neve! 
paveikslą vietos kaimiečiai ]>a-1 
sakoja tokią legendą: 700 m-e-}^0° >niarL- (Tj 0- 
tais vienam kaimiečiui kertant ■ 
miške medžius, jis išgirdęs iš I 
medžio žodžius, “sustok, su
stok, tu manv žeidi.” ir po to 
iš medžio išėjusi Madonna, pa
kilusi aukštyn ir dingusi dan
guj. Nuo to laiko kiekvienais I kė” yra mano dėdė, 
metais ateina į Aullą maldinin- į 
kų būriai ir per kelias 
apvaikščioja 
Neve šventę.

ieiUąimas tai yra “fain ting- 
sas.l” Jis mokina, kad mes pa- 

” “Šiūr,” 
kad iš “monkės!” Tik pažiū
rėk į ciciliką ir į “monkę” 
(rodo į save), na ir koks yra 
“diferenes?” “Noting, da- 
eol!” Tai ko taip “lukinate.” 
(Klauso) (Iš publikos: — kur 
ciciliko uodega?) Ką sakai? 
Kur ciciliko uodega.

“not jur biznis!”

delia einame iš “menkės.5

“Ju

Taigi, kaip sakiau, cicilikai 
tiki, kad jie paeina iš “mon- 
kės.” Na, ir dabar jie “mon- 
kę” pamatę pakelia kepurę ir 
sako: “Heilo Dėde’.” /

Tik aš nežinau, katra*“ mon-

Pagal mūši] mokslą visi su- 
dienas, tvėrimai yra lygūs ir visi yra 

Madonne delia Į mūsų giminės, kaip tai: šunis, 
j arkliai, vilkai, meškos ir . ~ . 

---------- i ir kiaulės yra mūsii giminės.
J nes pagal cicilizmo mokslą, vi- 
i sos kiaulės, meškos, vilkai, ark
liai. šunys pavirs Į “monkes,” 

į cicilikus.
Llesary,” kad jau 
Aš mat žinau ką

BRANGIAUSIAS PAŠTO 
ŽENKLAS

Nesenai Londone buvo par 
duotas iš varžytinių brangiau-‘ o “monkės 
sias pasauly pašto ženklas, ku-’ “Šiuri 
ri nupirko amerikietis Hind už ;taip buvo. 
30,000 dolerių. Tai yra 1 cen-į plepu, 
to raudonas Britų Guyanos 
1856 m. pašto ženklas, kuri tu-.“monkės1 
Tėjo savo rinkiny Austini gro-ikodel ne? 
vas Ferrari. rl 
lis pasauly pašto ženklas. JojNa 
kaina per 50 motų pakilo nuoįvir 
6 šilingų iki 30.000 dolerių.

■ BALTOgORĘ.
Iš Baltimorčs nieko ner&šąjbiįmO 

rėdosi/kad Čia uej žmonių 
Tiesg> karščiai išskirsto visus'-k^^^O 
prie vandenų. Jau štai T3 
sėjoj ę šiluma iki $0 laipsnių. 
šlapiom kuprom sutijigę ir 
nę. Iš kitos pųsšs vėl viltią, kįiOįOl 
jau siuvėjų darbai pagerėjo, 
gauna užsidirbt ant pragyv«ą^^^^^ 
O kiti sau važiuoja į amžipąa^^  ̂
Dar trumpu laiku mirė Step^HSM^T^ 
kienė, V. Kijauskas, Daukša' 
Jasaičiūtė/ Levanavičienė ir 
mulionis. .

Baltimoriečiai rengiasi ant 
kalbų gerb. Lietuvos seimo 
vo kun. Šmulkščio. Federacijos < 
skyrius įsisiūbavo kuoiškilmip.,

ji juoko galima trūkti. Prakalbo
se, kur kalbėjo koks tąUBalčiko- 
ms, žmonių buvo nedaugiau kaip 
tujinas ir tie atėjo tik žingeidumo 
o ne įsitikinimo traukiami. Bet 
štai laikraščiuose protestas. Kada 
jie protestą'išnešė tai paslaptis, 
nes mąn ejpant iš svetainės liko 
tik kalbėtojas, prakalbų vedėjas 
ir vienas ištikimas z klausytojas. 
Tas pątą ir s.u kitais protestais, 
susirenka kęli ir protestuoja. Mat 
čia yra protestų rašytojas, guriam 
labai norėtūsi davinėti Lietuvos 
valdžiai įsakymus, bet kadangi 
Lietuvos valdžią pūdo norą, tų, ku
rie ją išrinko, tai jis protestuoja. 
O tai'daro kad tik gauti daugiau 
pinigų, kad pagelbėti bedieviams I gįausiai surengti prakalbas ir pa- 
paimti Lietuvos valdžią į savo j gerbimo svečiui vakarienę. Tik 
rankas. Bet pittsburghieeiai be-, štai pasijuto, kad suvaržyti visi 
dieviams pinigus nelabai teduoda, vakarai. Rugsėjo 29 d. prasideda

Bambizas

naujos bažnytėlės darbasbtttų 
pradėtas juU mūsų P»<pjį męįlėą ,jr 
vienybės. į - • z.

•• h ,vt. T*'Čia angliakasių streikas pra
siėjo su 1-ma d. rugsėjo ir ga
las streiko dar nėra ! numato
mas. Gal bus ilgas streikas, 
teip kaip buvo 1922 m. šešis 
mėnesius. -f Streikas dabar ra
mus, streiklaužių nėra, ,ba ang
liakasiai turi drūtą uniją ir vi
si’į uniją priguli, ir niekas nei
na skebauti. Vienįjnainieriai 
^pie namus dirba, kiti į sve
čius išvažinėja, nekurie pavie
niai darban išvažiavę, ba su 
paskutine “pėde” ir pinigėliai 
pasibaigė. O pinigų neturint, 
tai ir vakacijos prastos, ba čia 
be anglių kasyklų kitokių iš- 
dirbyseių, galima sakyti, nėra. 
Parapijos veikimas buvo labai 
uolus pirm streiko. Bet dabar 
gal turės .sumažėti. Čia buvę 
kunigų permainos. Buvo iš
leistuvės ir sulauktuvės. Prieš 
pat streiką buvo parapijos pik
nikas, kuris davė gražaus pel
no, bet to neužtenka, nes mūs 
parapijai da daug visko trūks
ta. Neturime savo kapinių, o 
kapinės būtinai yra reikalingos 
ir turime kogreičiausia įsigyti. 
Teip-gi ir vargonai yra labai 
reikalingi ir yra numatoma 
kad ant ateinančių šv. Velykų 
bus pastatyti nauji vargonai, 
nes jau mūs-vargonininkas J. 
Januškevičius turi sutvėręs 
vargonų fondą ir jau tam fon
de turi keletą desėtkų dolerių.

Į mūsų parapiją atvyko nau
jas kleb. kun. K. Klevinskas, 
kuris yra uolus darbuotojas pa
rapijos reikaluose ir organiza
cijų dirvoje.

Taigi turint gerus vadus 
priešakyje, yra numatoma ge
ra ateitis mūsų parapijai ir or
ganizacijoms Žvirblis

‘Ju bečiu svyt life,” kad 
pavirs į cicilikus. Ir 

..... ...........e__  . .. _ Juk cicilizmas sako.
Tai yra vienintė- :ka<j “menke” pavirto į žmogų, 

o jei “monkė” galėjo pa- 
-ti Į žmogų, tai kodėl . su 
\'U" kiaulė, ar kiti gyvuliai, 

negalės paivršti į “monkę,” o 
1 ta monkė į cicilikus? x

“Izy,” visai bus “izy ting- 
sas!” “Dacc1!”

■ Tai matote i/ ip “izy” cici-
■ lizmą galima “1 ’umočyti!” 
i (Ruošiasi išeiti. ' et ką tai at
siminęs sugrįžta). O. “jes.”

pasakyti, kad ta 
kuri cicilikus išpe- 
buvo nepaprasta 

“no sary!” Ji bu- 
= ir vadinosi 

“gorila.” “Šiur: gorila smart 
monkė. nais monkė!”

Tai.ui cicilkų tėvas buvo 
‘•".onkey bu>sine.-.” monkė gorila.” Jums juokai, 
mt'/r!” (Pereina ke-|b**t mums ne. nes katalikai 
ppy s'-eną) Ko jūs mums sako: “Jūs goriliukai. 
ikiiiaU?” Ką A< ’monkė- vaikai." 

ju bečiu būt.” kad aš : “Well.” ką padar 
til< pažiūrėkite Į ma- m-'-mranta mūsų mokslo.

no “naktaizą” (rodo Į raudoną Į Bei ateis “čėsai.” kada mat turiu 
pančiaką). “menkes valdys pasaulį — neLizuti?!.. (Išeina).

“MONKĖS !R CICILIKAI"
(MONOLOGIOKAS)

Suraitė Dėdė Stepas

(Įeina vyras, sustoja sceno; 
vidury, kilsterėjęs kepurę pra-.užmiršau 
deda kalbėti) “ Au-du-.ju-du!” <“monkė.” 
“Leidos, boisai" ir vyrai jrUo. tai 
“au-ar-ju!" — Aš ' čionai;“monkė.” 
atėjau ne “spyčių” sakyti, bet jvo aukštos kilmės 
moksliškai pakalbėti. Dabar. Į 
kaip .if:> žinot, eina gintas dol į 
“monkūs" by!o>. noriau paša-;
kius eina

:nar

“ekskiuzmi,” — norėjau pasa
kyti cicilikai, bet “vat’s de di- 
ferenc...” (Žiūri j laikrodį)."

O, “mai gudnes, greišius,” 
turiu skubėt, užsiplepėjau.

(Žiūrf į publiką ir į pirmą 
pasitaikiusią merginą) ‘"Alau, 
Lizi!” Ar tau jaū nusibodo 
laukti? Ale. tu “fain” šian
die “lukini.” “Pento. miltų” 
turi daug ant nosies, tikrai to
kia kaip cicilizmas mokina.

[ Kažin ar mane Lizi myli?
I “Fain.” Lizi, aš tuoj ateisiu,

in. jie;Tai “gud bai.” jūs “leidės ir 
boisai.” aš turiu “džSonpinti.” 

deitą su Lizi.’ Ar

Pagaliau nunin ikžine taip ne
kantriai lauktojo savo klebone 
kun. J. švagždžib. Rugsėjo 13 d. 
mūsų dvasios , vadovas pinn<| kar
tu po savo ilgų atostogų laikč mi
šias šv. ir pasakė turiningą pg. 
mokslą. Bažnyčia kupina maldi
ninkų, nes visi paajajonis buvę 
pasiilgę savo klebono.

Po pamaldų ‘ Jgerb.' klebonas 
kvietė visus sueiti į parapijos salę, 
kur 3 vai. po pietų žadėjo pada
ryti pranešimą apie Lietuvą.

Nekantriai laukta tos valandos. 
Paskirtu laiku priūžg pilnutėlė 
svetainė klausytojų. Kun. J. 
Švagždys labai įspūdingai ir įdo
miai apibudino Lietuvos padėtį ir 
jos gyvenimą. Dvi valandi liejo
si kalba iš kunigo lūpų ir nenu
bodo, bet dar norėjosi klausyti ir 
klausyti. Pasakyta tiek, kad man 
silpnai plunksną valJaųčisRi su d-, 
ku būtų-visa aprašyti.

Sutiktuvių vakarienė
Vakarop, apie 8 vaL, toje pa

čioje svetainėje parapijonis savo 
dvasios vado kun. J. Švagždžio pa
gerbimui suruošė sutiktuvių va, 
kąrienę. Be parapijom; dalyvavo 
apylinkių kunigai: Noryoodo kle
bonas kun. Taškūnas ir Cambridge 
klebonas kun. Juškaitis.

Pradžią tai vakarienei padarė 
Šv. Roko keras, J. Banio vadovau
jamas. Iš stiprių ir jaunų kruti- 

L' nių išsiveržė malęnūs mūsų liau
dies nupinti aidai, kurie supė ir į Savo chorą, naujai susitverusį a- 
liūliavo ir nešė ten, iš kur vos- |pie iš 80 ypatų, jaunų mergaičių 
tik gerb. kun. Švagždys pagrįžo.
Galingais dainos balsais pasisotinę 
pradėjo vakarienę. Glėbių glė
bius linkėjimų parapijos vardu su
dėjo parapijonją . savo, mylimam 
kunigui Švįgždįūi

Trumpai ir širdingai sveikino 
kun. Juškaifigį įrrimiadamas vie
nybės ir meilės svarbu. Jautriai 
savo linkėjimus sudėjo kun. Taš
kūnas, taip pat nepamiršdamas 
priminti to kilnaus meilės ir vie
nybės obalsio. Meilė ir vienybė, 
— koks kilnus obalsis ir kaip gra
žiai skamba 1 Dievulėliau, kad mes 
mokėtume meilėje ir vienybėje 
gyventi! — pamaniau sau.

Po vakarienės parapijonis su
judo. ūpas pakilo, tarytum visi 
atgijo. Kits kitam spaudė rankas 
ir žadėjo stoti į darbą, remti savo 
parapiją ir auklėti bažnyčios fon
dą Turime gražiausi parką, ke
liu desėtkų tūkstančiu vertės, o 
jau visa išmokėta, lieka belaukti 
naujos bažnyčios. Mes galime pa-

30. / MASS.
Kun, Juįiuą ĮĄpiikaą, Aušros 

Vartą parapijos klebonas, pranešė 
iš sakyklos, kad pienai būsbųprios 
bažnyčios jau baigiami dartyL 
Joje galės sutilpti virš 800 žmonių. 
Taigi bažnyčia, ačįū. ^unkianj <įgr- 
bus kun. Čapliko, greitoje ateity
je bgyo pradėta statyti.

Smagu ir malonu daros girdint, 
kad neužilgio Worcesteris pasi
puoš dar viena puikia lietuvių ka
talikų bažnyčią, būtent Aušros 
Vartų Panelės Švenčiausios, kuri 
primins vietos lietuviams, kad ne
nuleistų rankų ir neužmigtų letar- 
ginin miegu, keliai nebus atvaduo
tas Vilnius iš grobonių lenkų Tan
kų su Aušros Vartų koplyčia. De
ki to, broliai vrorcesteriečiai, ne
gailėkime aukų ir darbo, o už ke
lių mėnesių turėsime savo pastogę,' 
savo dailią bažnytėlę, kurioje, nie- 
keno nekliudomi, kelsime savo

■ mintis prie Viešpaties, siusime sa- 
1 vo maldas ir prašymus į aukšty-
■ bes, tvirtėsime katalikystėje ir 
> kartu palaikysime tautybę.
• Mūsų gerb. vargonininkas Ra-
• polas Juška, gerai žinomas chor- 
! vedis, muzikas ir dainininkas, vos

tik mėnesį išbuvo su mumis, o jau 
baigia išmokinti Emersono sun-

■ kias mišias 4-riems balsams. Baig-
• damas mokyti mišias, pradėjo
■ rengtis prie nepaprasto koncerto.

ir vaikinų, mokina net po tris ir 
keturis sykius į savaitę, mat spalio 
11, 1925 m. žada pastatyti tokį 
koncertą, kokio Korcesteris dar 
nėra matęs ir girdėjęs. Šiame 
koncerte ims dalyvumą pats chor
vedys R. Juška su naujausiomis 
dainomis ir Worcesterio lakštutė 
p-lė Julė Mitrikaitė, kuri jau ne 
vieną sykį savo maloniu š velniu 
balseliu, žavėjo Worcesterio lietu
vius ir svetimtaučius.

Tai tiek šiuom kart iš So. M or- 
c esterio.

Broekton

rengiamas
Lithuanian

N0RW00D, MASS.
Nedėlioj, rugsėjo 13 d. įvyko 

Šv. Cecilijos choro išvažiavimas 
ant Shapmano ūkės, 
Heights, Mass.
- Rugsėjo 18 d. yra 
koncertas ir šokiai
National Hali, Stoughton, Mass. 
Šis koncertas bus vienas iš di
džiausių ir gražiausių, nes daly
vaus visas choras. Toliaus cho
ras jau užimtas dėl koncertų į 
Hyde Park ir Į Nevvton Upper 
Falls.

Išvažiavimo komisija susidėjo 
iš sekančių ypatų: Vincas Stase-

TEN IR ATGAL

Nupiginta Kaina

Tai aš

PITTSBUKGH, PA.
Visuomenės žiniai.

Laisvamaniu laikraščiuose pas
kutiniuoju laiku iš Pittsburgh’o 
yra daug įvairių protestų prieš 
Lietuvos valdžią. Skelbiama, kad 
tokiu tai laiku svetainėje ar pik
nike, dalyvaujant daugybei žmo
nių, išneštas protestas ir žemiaus

$203
Iš NBW VOBK’O į 
KADįfĄ ir ATGAL

(Karės taksai ekstra)

Puikiausia proga aplankyti 
savo tėvynę už nemažintas 3 
klesos kalnas ten ir atgai. IS 
Hamburgo keleiviai yra pri- 
stastatomi specialiais trauki
niais i vietas pp prižiūra pa
tyrusių konduktorių.

Išplaukia Kiekvieną 
Savaite

Sugrįžimui lei&imų ir hitų tn~ 
bfle

Omted American Lfoes 
(Hairlnua Line) Joint Service with 

Hamburg American Ose 
131 State S t Boston, Mass.

misijos. Gal 3£Mą d-misijorderius 
atleis prakalboms.

Visi veikėjai kitus darbus pa
dėjo į šalį ir rūpinasi kaip nors 
prakalbas įsprausti į 30 4- rugsėjo.

3. K- -e?

$1000 TIKU! 60 OUĮ11
Atsiųsk 60c., o gausi, ne piųi- " 

gaiš, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000, 
jei jis sveikatos neturėtų f B®a| 
visai tuščius daiktas tokiam žmo
gui. Mūsų žolės yna kita, Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalirfa strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkjflją, 
skausmas po krūtingi, nirvųsuge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITIS 
25 flillet M, Spęųęerpor^ y. Y.

GUNARO
Į LIETUVĄ 
Ipur AsgJUft) 

sumažinta kaina 8 kfesoe mgrąitlitią 
lalyąkorčių 

į Kauna ir atgal ant 
BERENGARIAir 
AGUITANIA..................1215
MAURETANIA .. ... .$211

Prusus IjikR

l LIEPOJA IR ATGAL ttAIg 
LAIVAIS — $126.
Iš Bostono: 

SCythia Spalio 4, Lapkričio 1 ’ 
Carmania ............... Spalio 18

J Lietuvą greitu laiku. IšplauMjnai 
kas sereda. Keleiviai nepilieč&l 
leidžiami be kvotos varžymų. VIa! t; 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas Svarumas. Pulku* Bai
gtas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar į 
CUNARD LINE 
Tžtf State Street 
Boston, Mass-

S-

1

išbėgau Į kitą kambarį ir nesitveriau piktume. 
Už k-rlių mimitų sugrįžau <u mažu buteliuku. Aš 
nenorėja'; ypatingos tragedijos padaryti, bet is kan- 
trybes išvę>ta pamaniau gerai pagąsdinti. * Priėjus 
prie stalo Įpiliau stiklą mūnšaino ir nusigręžiau. Po 
to pa-lėjau jį prie vyro, kurs seserį glėbesčiavo. 
Tada tas vvras seserį laikė ant keliui ir ją snukiavo. 

’ Tęva- iš to juokėsi, mat jau pergintas buvo. Tr o 
Viešpatie, mano užtaisytą stiklą ne tas sužvėrejęs vy
ras paėmė, o tėvas. Aš mačiau jį geriant. Bet 
persigandns negalėjau nei žodžio ištarti ir tėvą, sulai
kyti. Tūva> atsigėręs suriko ne savu balsu, dribo 
ant krėslo, kosėda'inaš prunkštė, spiaude. Aš sto
vėjau tarsi suakmeuėjus. Žodžio negalėjau ištarti. 
Tik paskui riktelėjau ir ant grindų sudribau.

AŠ šimtą sykių apgailėjau tą savo darbą ir pa- 
gatava kažin ko atsižadėti, kad tik tą atitajsyti.

Per du m-etu aš buvau uždaryta Į Lošt Valley 
Farm, šimtai kitų merginų ten buvo. Kaikurios 
buvo poniškos, su augštu mokslu ir išauklėjimu. Ki
tos buvo prasčiokes. Dar kitos buvo tiesiog su ange
liškais veidais. Kiekviena ji? yra ką nors padariusi, 
kad užsipelnė tos vietos. Man kartais užeidavo min
tis ar iš jų kuri padarė tokią piktadarybę, kaip aš. 
Bet apie tai aš jų Besiteiravau ir nieko nesužinojau. 
Aš ten laiką leidau tarsi sapne. Dirbau, kas buvo 
nurodyta ir norėjau, kad kitos tą pat darytų. Ma
ne ten mokino mėgsti, siūti, sodinti, kepti, virti, na
mus švarius užlaikyti, sviestą sukti. Mokino už
vesti darželį, gėles sodinti, gelių vardus išmokti. 
Mokino švaroje užlaikyti kūną ir protą. Teipgi mo* 
kino gražaus, mandagaus apsėjimo.

Už gerą elgėsi pavasari mane išleido davus žo
dį. Man rūpėjo pamatyti mano biedną tėvą ir na
bagę motiną. Dievas yra liudininku, kad aš netu
rėjau minties nunuodyti tėvą. Mano tėvo burna iš
pliko. bet jis suspėjo išspiauti nuodus, kuriuos aš 
skyriau kitam sužvėrėjusiam vyrui.

Viešpatie kokia besanti atmaina. Tėvas besąs 
susenęs. Jis mane sutikęs apkabino. Aš pajutau be
santi laiminga, nes jokių girtuoklių nebuvo. Tėvas 
buvo tada areštuotas ir nubaustas už svaigalų dirbi/ 
mą-ir pardavinėjimą.

Aš greit gavau darbą misingio dirbtuvėj ir ten 
greit susipažinau su malonia ir gražia vokiete. Ji 
mane išmokino dreses pasisiūti ir šokti. Vieną va
karą ji paskolino man vieną savo gražiausių dresių 
ir nusivedė į šokius. Tai buvo mano pirmas į šo
kius atsilankymas ir su vaikinais susitikimas. Ma
no draugė supažindino su keletą mandagių vaikinų. 
Du iš jų tą vakarą mus palydėjo namo. Vienas jų 
man ypač patiko. Aš dažniau ėmiau eiti į šokius.

Bet aŠ buvau dar po priežiūra. Viena moteris 
iš Lošt Valley Fanuos atvykdavo lankyti mane. Bet 
ji buvo įkyri moteris, tik priekabių ieškojo.

Tą pat vasarą aš susipažinau su žydu Stanton 
Rosen. Jis buvo jau senbernis ir visgi Bedalius. Už- 
tad labai turtingas. Aš pastebėjau, kad iš pat pra
džios aš patikau tam žydui.

Tuo tarpu prižiūrėtoja iš Lošt Vaiky Fanų at
vykdavo ir be galo man priklindavosi.

Žydas-gi nuo manęs neatstojo. Ir ką-gi? Jis 
pasipiršo man. Kas man buvo atsakyti! Aš jo

tiesiog nekenčiau, nors jis man buvo mandagiu. To
dėl atsakiau, kad dar pamislysiu.

Pagalios, kuomet žydas spyrėsi, kad aš jam pa
sižadėčiau. tai ėmiau ir pasižadėjau. Paskyrė ves
tuvių dieną būtent,Padėkončs dieną. Žydas patarė 
apie tai tėvams pasakyti. Tą aš padariau. Žinoma 

. tėvai nustebo, bet turėjo nurinUi.
Rengėmės prie vestuvių, o aš savo širdyje jau

čiau, kad aš ne žydą imu, o jo pinigus ir iš globos 
liuosuojuos. Apie žyydo pamylėjimą nei ištolo min
tis nesileido.

Artinosi vestuvės ir štai kliūtis. ' Mat paskuti
niu sykiu, kai buvo pas made globėja tai ji man taip 
įkyrėjo, kad aš jai sviedžiau knygą ir išėjau į kitą 
kambarį. Netrukus po tb" vieną gražų rytą man be
einant darban pristoja prie manęs diktas vyras ir 
liepia man jį sekti. Atsidūriau atgal į Lošt Valley 
Fano.

Kaip tik sužinojo apie tai mano žydas, tai jis ir 
jo tėvas pagatavi buvo išleisti paskutinį centą, kad 
išvadavus mane iš Lošt Valley Farmos. Mano žydas 
atvykęs pareiškė, kad aš esu su juo susižiedavus ir 
vestuvių diena paskirta ir todėl tokiame atsitikime 
turiu aš būt paleistą. Manęs neleido. Žydas daž
nai mano lankė ir sakė neapleisiąs. Tada štai kas 
manyje atsitiko. Aš supratau, kąd žydas ištikto, 
mane myli, Negi jis .gaištų ir leįatų pinigus dėl me^- \ 
ginoę tokios kaip a$. Tada ąš jM^iprau žydą pa-, 
m/lėji. Ir jvyko manyje permaina. Aš buvan iŠva-r- 
dnota. ištekėjai už žydo ir sugrįžome iš “Iioney- 
moon. ’ ’ Aš myliu sąvo vy^ą, wąąQe kariamo..
Abi? esava laimingJL ' ' , r

(Sltns mmnnsns vergtas iiuo*ni ir mi kalkprtaftt nesvarbiais 
prateidluaaį*),

'S&'£ ,-i "i . r. . y

Tai Ne Sapnas
Pirmų-pirmiausias išplaukimas

IŠ »EW ¥ORK’G TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

K O Ym Į KLAIPĖDĄ
EKSKURSIJA LAIVU “LITUANIA”

13-tą Spali*, 1>23-Pjrmą Karte Isterijli
Rpguliaris pa«ažierinis laivas veži ekskursija stačiai į Tėvyne Lietuvą

Iš NEW YORKO i KLAIPĖDĄ
Nereikės jH’rsėsj. nereikės basmžą vilkti iš vietos i vieta- laivo ( 
laivę, iš traukinio į traukinį—tiesiai iš perto J portą—ta i tūffa.
<lėjvstė Šeimynoms, moterims ir vaikams. Tuojau iižsisakykit vietasi 
ir prisidėkit prie būrio ekskursantę, nes kita prosm važiuoti stačiai 
į Klaneli? greit nepasitaikys.

Kompanijos patyręs palydovas, lusų tautietis Juozas Smitras. va-.
žinos drauste ir suteiks savo pašalpą. ......

Išplaukimai iš New Yorfco:
Uivas “IBTOMIA”......................................... >8# Rugsėjo
Eksk. Laivas “LITUANIA” ............................. 13 Spalio

Tiesiog j
Laivas “ESTONIA”.................... ......... S Lapkričio/

.-b/g
3-čia klesa į Klaipėdą.................................................   * .$107.00

2^ra jd. į Klaipėdą, perkant abi pusi, sučėdysi $2? JO, $24^00^ 
. ' "Head Tai" Ir •/Bevaoo^Tis" ntstdrluitt. ’

Kreipkitės prie yibtinių agentų, ąr į
BALTIC AM1B1AJA LINE

9 Broadway, New York i

i®38K

lį.

r
fc
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EXTRA!

APTIEKA
DAKTARAS J. LANDŽIUSKuris įvyks Subatoj ir Nedelioj

ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS

J. C. OBILEVICIUS (GEBENE). TH. G.

Pa* mv» gnUma gauti ir Srreron vaigtų. net 
esame agentai S^veros Kompanijos.

Tuo 
tarifu žvyrių ir šlaką galima

į ALBERT G. GROBLEWSKI
| & COMPANY
J Dept. 30, Plymouth, Pa.

Užsakymus siunčiam j visas dalia s-™*o. Pinigus siųs
kit su nusakymais. Rašykit uojaus >ękančiu antrašu:

FLOOD SOUARE PftįMiACY
J. KASPARAVIČIUS (OASPĖR'

svarų, devynių pėdų ilgio.

kultūros darbininkei! tono miesto majorus.

stotis

NAUJUKO ATSAKYMAS

t

4j

Milk gatvės policijos 
parduota už $104,600.

va- 
pa-

se esu septynių, namuose — še
šių, kuomet su tėveliu važįuo- 
ju tramvajuje tada esu pen
kių.”

Bostono miesto namų savi
ninkai sumoka per dienų tak- 

’sų $383,413.11.

Staniuliutė,
St, So. Boston, Mas*, 
— O. Mlzclrdlenė.
St, So. Boston. Mas*.

Trys vaikinai irkluodami lai
veliu palei Castle salą So. Bos
tone pastebėjo ką tai nepapras-

verst i^vą. Įfc 
liu apkabino ž

Bostono kolegija 1 atsidarė.
Pirmamečių mokinių įstojo 
340.

Residenel J * 
SQ6 Harvard St, Cambrldge. Mas*. 

TeL Unlverslty 1483—J.

129,000 mokinių įstojo į 
miesto mokyklas pirmą dieną 
atsidarymo. 4,000 mokytojų 
ves šią didelę armiją prie ap- 
švietos.

Per vieną dieną “income 
taksų” sumokėta $10,688,070.

SODALICIJOS PAMALDOS
• Ateinančio trečiadienio 
kare prasidės Sodalicijos 
maldos.

Jo Eminencija Kardinolas 
O'Connell šiomis dienomis esti 
Wasliingtone, dalyvaudamas 
Katalikiškame Mokslo seime. Vakarai* nuo*—ę

5M I. Broadway, So. Bočiau

18 METŲ SOUTH BOSTONE'

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

•99a W. Bro*dw»y, So. Bocton
VALANDOS : Nuo 9 r. iki 7 ▼. tok.

Ar Atsisveikinai su savo 
šiaudine? Nepasidėfc,linai ge
rai kad ateinančią vasarą pirk
si nąųją, .

T®L So. Bo*t*a 0606—W. I 

LBTUVYS DANTISTAS 

A. L KAPOČIUS 
251 Bro^dj^ay, So. Boston 

(“KttolTlo" nua«)
Orrw Valak»o*; nuo 9 iki 12, nuo 
ĮaO 1M B ir nuo 6-^0 Iki 8 vator* 
Seredomto nuo 9 iki 12 v*L diena 
Sutatomis nno 9 iki •'▼ak. NetM 
lemia nno 9 Iki 12 (pagal autortį'

bostoniečiams p-lė 
B Jarofibiti rugsėjį LL d., 

y, 2:10 po pietų aplei- 
>ną ir išvykę tįcčūkągą 

apsigyvenimui. P-lė 
ž baigusi kūno luUtres 

tad'gavo pakvietimą 
r. Kazimiero Seserų-Aka- 
os dėstyti jai žinonfą ša- 
P. Birutes tėveUai iaro- 

į$l suruošė jai šeimynines iš
ves, į kurias atsilankė 

^Šėrikas S. Kneižvs, studentas
Kneižys, “Darbininko” at- 

IB^komasis redaktorius P. Gu- 
yidas ir artistas J. Dikinis. Po 
č pietų trumpai pasišnekučiuota 

ir atsisveikinta. Į stotį p-lę 
' Bintą išlydėjo jos tėvukai ir 
įgfiyęifiai p. A. Kneižio automo-

biliu vežini. Laimingos kelio-Į Ugnegesių viršininkas Glynn 
nės ir dar laimingesnės kloties! stato savo kandidatūrą į Bos-

MOKYTOJŲ SUSIRIN
KIMAS

- . Penktadienio vakare šv. Pet
ro bažnytinėje svetainėje atsi- 
buvo susirinkimas mokytojų 
sekmadieninės mokyklos (Sun- 

~ day School). Atsilankė didis 
skaičius pasišventusio jauni- 

’ mo, kurie užims mokytojų vie
tas. Mokinių šį metą bus a- 
pie 700.

STOJU Į KATALIKIŠKAS 
MOKYKLAS

Antanas Buseckas įstojo į 
■ šv. Mikolo kolegija. AVinooski, 

iVt. ’
Malvina Šidlauskiutė ir Ona 

Januškevičiūtė Įstojo i šv. Juo- 
šapo Akademiją Brigliton.

B Mass.
Vincas Sabas, Petras Ra- 

kauskas ir Pranciškus Lukoše- 
vičius įstojo į Boston College 
High, Boston, Mass.

Telephone South Boston 8520

A. 0. ŠALNA (SH ALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigme du Universitetą 
OorneH University n 1 B. 
tt. Wa*hingkm Univ. ra LL.B.

"DARBININKO” NAMU 
<antro* lubosi

n Farm, ?mton> Mass. reu;
atąįAK

moterie. t
■ H - -——

Mažiausieji pasigyrė kad ga- 
po vienį saidų pyragėlį ir 

stiklą pieno.

Ar pastebėjai kaip mamytės 
žiūri per langą 12-tą ir 4»Jipva- 
landą laukdamos savo didelių 
moksleivių sugrįžtant iš mo
kyklos.

Kiek tėvukas parėjęs namo 
jš darbo vakare išgirsta nepa
prastų dalykų kurie atsibvb 
mokykloje.

Iš LIETUVOS
Ministeriu Kabinetas 

posėdy priėmė žemės 
d-pto papildomą sąmatą 
240 lit. sumai.' Pinigai skiria
mi Kauno ir Šiaulių elevatorių 
statybai baigti. Elevatoriai 
greitu laiku bus visiškai pa
baigti ir dar šį rudeni pradės 
pilnai veikti.

Be to Ministeriu Kabinetas 
nutarė leisti vežti kelių taisy
mui žvyrių ir šlaką papigintu 
50 proc. važtapinigių tarifu, 
paliuosuojant taip pat tą per
vežimą nuo stočių išlaidų ir 
svėrimo mokesčių. Tas paleng- 

savival-

savo 
ūkio 
244.-

Daug ašarų liejosi šią savai- vinimas taikomas tik 
tę kuomet mažulėliai buvo at- dybėms ir pienui valdybai, 
vesti pirmą sykį į mokyklą.

fcrjranizacijoin ženklų. Ctera* bi*.
j r. i n , r-ė Įnis. Vyra^ moteyei ar .

*> A Dalis pelno skina- biznis yra labai tinkank 
parapijai. įšaukti laišku “DARBININKAN**

Siame piknike-bus leidžiami1 (B.-19)
vargonai, kuriuos sąjungietės 
yra aukavę dėl lektrikinių lik
torių parapijai, y; Todėl gi vi si 
kviečiami į šį įvažiavimą at
silankyti kurie turite tikietus 
dėl laimikio.

Teipgi prašome visi] sąjun- 
giečių sunešt visus tikietus ku
riuos buvote paėmusios parda- 
vinėt

Sąjungietės smarkiai ruošia- į 
si svečius priimti. Piknike vi- • 
siems atsilankiusiems bus su- i 
teikiamos gyvos gėlės. Į

Teipgi bus daugybė įvairių; 
žaislų. Už atsižymėjimą žais-' 
luose yra skiriamos dovanos. i 

Jeigu ateinantį sekmadienį' 
lytų tai piknikas įvyks sekantį 
sekmadienį.

Užprašo Rengėjos 
R.-17-19).

REIKALAUJAM AGENTŲ |
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO £ 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO , %. 
Skaudėjimas Ir svaigimas galvos paei- £ 
nu iš vidurių, kraujo nevystomų ir silp- £ 
namo. Paeina, taį iš vidurių. Elnik 
infusion, Išgydys j 8 savaites. Pre-' X 
kS 75c.. baksas (pusė tuzino) už 84; ' v 
<tel tonsilų ir reumatizmo, šonų skau- <$. 
■Įėjimo ir po krutinę naudok Einike ' 
Mostj, prekė $1, $1.7." ir $3.00. Gali- į X 
te gauti kožuoj aptiekoj arba pas išra- \ X 
dejų Z. EINIK CO.. City Hill. St. V 
Union City, Conn. CL.-28) S

Dtrtii Oi&tamt Oo. 
• 1* MAIN *T. BOK 3*1 
HAKTFOltO, OONN. U. *. A.

A. J. GBtįMA
TOS KataĮtartu^ Mmm. I

Šis tarifas taikomas vežant 
žvyrio ne mažiau 20 vagonų ir 
šlako ne mažiau vieno vagono.

So. Bostono Mokytoja: “Pa-taisymui kelio ne toliau S klm. 
sakyk mažas vaikeli, kiek metų nuo geležinkleio stočių, 
turi?”

Naujas Mokinys: “Svečiuo- pervežto ne daugiau 120 klm. 
Del kiekvieno pervežimo turi 
būt geležinkelių valdybos pa
rėdymas, kurį ji duoda tik pa
sirėmus savivaldybių ar plen
tų valdybos atatinkamu liudi
jimu.NEDUODA IŠMOKTI

Vaikas: “Mamvte, nenoriu:

PARSIDUODA
Vaikas: “Nespėji vieną žodi 0001 .00014

išmokti, kaip mokytoja užduo- i UUl nUun!
da kitą.” ant 243 D St., So. Boston. Mass.

_ 4 stalai ir geroj vietoj. GEORGE 
PRADINĖJE MOKYKLOJE B'aI<e S‘" 3Ia*'a’

Mergaitė: “Mamyte, jau tre- ' . ..............
čia diena kaip einu i mokyklą.5 
ir mokytoja vis tą patį moki-' 
na ir mokina. Nieko nauja ne- i 
galima išmokti.”

Motina: “Kaip tai brangus
vaikeli?” ,ž..:ne< v>P!

Mergaitė: Jau kelinta svki1‘r,v\ ' mn :r sn 
mokvtoja vis sakė kad du ir du rx>kv.mcm: 

tai irys. paštos v

PARSIDUODA GERAS 
ŪKIS LIETUVOJ

UŽBAIGIMAS PIKNIKO

LLOYD
TEN IR ATGAL 

Nužeminta Kaina 
ILIETUVĄ

PER BREMENĄ 
8-čloj liesoj tiktai statsroomal 

Apsigyvenę ateiviai grjttan^ 
tieji bėgy 12 mėn., neturi 
jokių sugrįžimui trukdymų.

192 IVashington Street, 
Boston, Man*.

GEOR6E H. SHIELDS

Prie COLUMBIA ROAD — pui-1 x 
kus 3 šeimynų 13 kambarių namas IY 
su maudynėms.. pečiais, šiluma ir. g 
t. t. didelis dražas ir geriausia a- 
pie'.inkė: gali pirkt už $10,000.

VĖLIAUSIOS MADOS — 4 šei-! | 

mynų kampinis namas po 5 ir 7 . 
kambarius katrai,: visi improve- : X 
mentai. 4 garo Įsteam) šildomi pe- ix 
eiai. elektra ir beveik pusė akro i v 
žemės augštos klesos apielinkėj ; ' © 
rendtj $2,400 Į. metus, prekė $19,- j v 
500, $4,000 Įnešti ir lengvos išly-■ X 
gos. j X

LITRUANIAN AGENCY j X 
Broadway, So. Boston, Mass. X

Prekė 35c., 65c. ir $1.25

Ansi'Iejrinimo ir žaiz< 
Apsaugojimas nuo u 
Skantbmčin muskulų. 
Apsaugojimo ruo r,ži 
mo įlel silpną r.tsiri

YRA
GERAS DEL

Rainattško gėlimo
Nerviško galvos s'k:r
Neuralgijos skausmo
Mėšlungio traukimo

$11-812 Old South Buildiių 
294 Washington Street 

Boston, Mass.

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Telephone.East Boston 1490 h
 Ofiso Tel. Res. Tel.
rersity 8831 Prospect 0415-N

J. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas

, 983 Cambridge St., Cambridge

SKAUSMAS’ KUR?
PAMINKIT '

PAUL’S CLOTHING SHOP
Pabandykit užeiti j Lietuvišką Krautuvę, kurioje 

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu
sių vyrų. Pas mus kaina yra pigesnė kaip kitur. Pra
šom užėję persitikrinti

P. LIKAS, Savininkas
456 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA

Į. Rugsėjo 19-ta ir 20-ta, 1925

t Subatoj bus šokiai, prasidės 8-ta vai. vakare, vėliaus 
f- didžiausios Fireworks.

Nedalioj bu* rungtynes dviejų geriausių Breckton'o 
Basobolo, tymų Praaidi* 3 vai. po pietų.

■Kalbės tik ką pargrįžęs iš Lietuvos Montello Klebonas 
t- gerb. Kun. Švagždys. Žada būti ir daugiau* kalbėtoju. 
|ifHe to prisidės ir daugiaus pamarginimų. Taigi.visus 
| kviečiame atsilankyti, o busite visi užganidintL

UŽPRAŠO ŠV. ROKO PAR. KOMITETAS

Suecialistai Receptų Išpildyme
Del Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame 

Viską Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti Į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikust cold 
eream'us ir visokius tonikus dėl niaukų. Taip-gi 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.
Geriausia Gydanti Mastis — CASPER’S OINTMENT

617 E. Breadway So. Boston, Mass.
fP* Importai Teatru>.

37 Gorham Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Telsitj mokyk
la ir užsiima Real Est&te pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdiena 
nuo 8 iki 5 valandos po pietų išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, kad 
!r mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. 7. Kneižio adresas yn 
toki: 808 E. Ninth Street, Tel. So. 
Boston 1898.

TeL So. Boston 270

J. MACDONEU, M. 0. 
Cilbu (r tfetevUkai

OTO0 raiANDoe; Rytais iki 9

TeL S. B. 2805—R

LIETUVIS 

OPTOMETRISTAS

IJegzamlnuoju akis, priskirtu aki- 5 
nlus, .kreiva* akis atltles'.nu .Ir 3 
amblijonlSkoee (aklose) akyse ■*- $ 
gražinu Avieną tinkamu laiku. j

J. L. Pašakarms, O. D. | 
447 Broadway, So. Boston. |

ą Naujas Lietuvis Dentistas g 

I DR. ST. A. GALVARISKI
Š s
| 520 E. Broadway, S. Boston j 
§ Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki I 
g 12 vai. ir nuo 1:30 vai. po pietų g 
1 iii 5:3f) vai vak. ir nue 7 Iki D g 
s va L vak. šventą dien< pagal susi-į 

‘j tarimu.. TeL S. Boston 44.>‘ f

TeL So. Bo»7cn 0623 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPEf
(KASPARAVIČIUS)

; 43B Broadway, South Bcrtoz
i OfUo valajtdot:
• nuo 9 iki 12:00 ryto ir nuo 1:30 
j Iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vaL vakar*, 
i Ofisas uždarytas rabato* vakarai*
1 Ir r.edffldieniais. talp-gl seredomis 
: nuo 12 dienų uždarytas.

JUOZAS M. VERVEČKA
! (VERACKA)
j LIETUVIS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Broekton 7180
RESIDENęiJOS Tel. S. B. 342MV

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

12: CHIRURGAS
Gydo aštria* Ir Ironiškas užstoenė- 
juaias M*aa vyrų.' moterų tr. vtokų. 
pagal rėlianslus metodus, kaip tol: 
ultra-vtoletfnials splndul lala. kwart> 
žiburiu, thermo tberepa. tr kitais 
elektro medlkaliSkais budais. Egza
minuoju kraują, šlapumų, ir aptan- 
dnlUN rato laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray pavaitosiu*. Teipgi *> 
teikiu patarimus laikais. I .

Offno ralaniot ■ j
nuo 9 ryto- Ha 9 vakare . į

381 WEST EROADWAtS 
South Bonion, Mass. u 

(Antro* tako*)
Telefone*    —“■ "t

Residancijoo Selepbooa*: OTTO-1 
Ofiso Telefono* «o. Boaton 45W

S. BMVSEVKMK r
Nototo*

iOSTON’O DRAUGUI) 
VALDYBŲ ADRESAI

IV. JONO EV. BE PABELP 
DRAUGUOS VALDYBOJ 

ANTRAŠAI
’irmJnlnkns — M. Zoba,
539 E. Seventh St., So. Barton, M** 
Telephone South Boston 1516—J. 
Ice-Pirminlūkas — J. Petrauskas, 
250 Gold 8t, So. Boston, Mas*.

'rot. Raštininkas — P. TamoSluna*, 
161 IV. 7-th S t.'. So. Boston, Mas*.

'in. Raštininkas — Mišeikis,
40 Marinę Road, So. Boston, MM|b 

\aKierius — A. Naudžiūnas, '
885 E. Broadway, So. Boston, M*m 

l'varkdarys — J. Žalttls,
T Wlnfield St, So. Boston, Mssl 

>ranjija laiko susirinkimus kas tr®< 
člų aėdSldienj kiekvieno mėnesio, 
valanda po pietų, parapijos saljf, 492 
E. Seventh S t, So. Boston, Mass 

3B-STŽ LIETUVOS DURlSį

PO GLOBA MOTINOS IVO.
, SOUTH B08T0M, MAS8. 

VALDYBA
Hm. — Z. ŽlčMenė,

61 Story St., So. Px>ston. Haas. 
>'ice-I’iriD. — A. Janušonieuė,

1428 Columbia Rd., So. Boston, Mm* 
'rot. Rnšt. — O. Šiaulienė,
443 E. 7-th St, So. Boston, Ma**, ' 

"n. Rašt. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston, Mas*, 

žd. — O.
105 6-th 
ra rkdarė 
164 6-th

’raufijos reikalais kreipkitės visados f 
protokolų raštininke. Drauįlj* toto* 
savo susirinktoms kas antrų utanato" 
ka kiekvieno mėceilo 7 JO vak*r% 
parapijos svetainėj ant Penktu tst> 
vės, Sonth Boston, Ma**__________

iv. KAZ3MHBO A K. DBJ0S 
VALDYBOS AKTRAUl

’tMlnfnkM — J. Jarai*,
225 L Street, So. Oo^too, Mm* 

zicaotrm. — J. Grubtoakaš,
157 H Street So. Boato*.

Prot Rašt. — VI. Mickevičių*, 
405 Third St., S. Boston, M***.

nalM* RaiUntnka* — K KHkto,
S Hatch Street, So. Boston, M** 

tdlntnkae — L. ftvagfdy*,
111 Bowen f t, 8a Boston, 

rv*rtd*rys — P. Laučtoų
3«5 K Hfth St, 8a Boston, KMB 

DnugUo* relfeatoto IrtopfcMto fito 
ioa | protetohi nOtf ‘
Dnagija mvo nM 

MdAtteni ŽMntono

D. L K. KEISTUČIO DEJOft 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, KASĖ.
PERKTNTNKAS — V. Kalbėk**,

rrcfrPt
96 0 8

PROT
FTN.

UU1KA




