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Alijantp derybos 
su vokiečiais

ALIJANTAI TARIASI SU 
' VOKIEČIAIS

Šveicarijoj, Locarno mieste, 
panedėlyje spalio 5 d. prasidė
jo alijantn derybos su vokie- 
čais dėl taip vadinavo saugumo 
pakto. Vokietijai nuolat buvo 
prikaišiojama slaptas ginklavi
mąsi ir ruošimasis prie atsi
keršijimo karo. Tai Vokietija 
prieš keletu mėnesių pasiūlė 
saugumo paktą, tai yra pa ga
tavi pasižadėti užlaikyti rube- 
žių vakariniame fronte, bet ne
žadėjo saugumą rytiniame 
fronte. Alijantai sutiko dėl to 
pasiūlymo derėtis ir tos dery
bos dabar prasidėjo. Šitomis 
derybomis labai susirūpino 
Lenkija irRusija. Kaip viena, 
taip ir kita nenori, kad ali jau
tai susigerintą su vokiečiais ir 
tam susigerinimui daro trukdė- 
sių.

NEGAUS PASKOLŲ
Washington.—Kadangi Fran

cija nesusitarė su Amerikos 
vyriausybe dėl mokėjimo karo 
skolų, tai dėlto ji pagadino sa
vo kreditu Valdžia nedraus 
finansi&tams teikti paskolas 
Francijai, bet duos patarimą 
neskolinti. Kadangi bankinin
kams rūpi saugumas ir kadan
gi saugumu, daug reiškia val
džios pritarimas, o nepritari
mas kenkia saugumui, tai rei
kia spėti Amerikos bankinin
kai susitaikys nuo paskolų 
Francijai.

VILNŲ SUNAUDOJIMAS 
DIDĖJA

Washington.—Per liepos mė
nesį Suv. Valstijų dirbtuvėse 
vilnų sunaudota 34,795,712 
svarų. O rugpj. m. sunaudota 
34,795,712 svarų. O rugpj. m. 
sunaudota 36,165,532 svaru.

PLAUKS Į PACIFIKĄ
Iš Baltimorės, Md. per spalio 

mėnesį išplauks 21 laivas ir 
plauks per Panamos kanalą i 
Pacifiką. Vieni jų pasuks į 
Kalifornijos pakrantes, kiti 
plauks į Havajų salas.

KĄ PADARĖ ŠOKINĖJIMAS
New York. — Peikiu metų 

mergaitė Ha AVeisman eidama 
gulti užsimanė savo lovoj pašo
kinėti. Šokinėjo linksmai ir 
galop lovos springsai taip ją 
sviedė Į šalį, kad ji atsimušė į 
langą ir išmušus stiklus lėkė 
žemyn. . O gyveno ant septintų 
lubų, arba 100 pėdų augščio. 
Tuoj buvo nugabenta į ligoni
nę ir ten tuoj mirė.

NUSKENDO FINŲ LAIVAS
Finlandijos nedidelis karinis 

laivas nuskendo su 47 jūrei
viais. Tas atsitiko laike laivy
no maniebrų.

Žinios iš Lietuvei
Adakavas (Tauragės apsk.) dėlis buvo samdomas, beitai 

Čia 1923 m. įsteigtas Ū. S. --L-! jr J J z'įg| 
smulkaus kredito bankas, ku
ris, dėkui darbščiam ir gabiarų 
ūkininkui M. G., gana gerai 
veikia. Praeitais metais buvo 
varoma prekyba javais, kuri 
davė žmonėms suprasti organi
zacijos reikšmę, nes kainos žy
miai pakilo, ir ūkininkai par
davė savo javus daug aukštes
nėmis kainomis. Šįmet irgi 
manoma prekiauti javais, ir 
valdyba iš savo pusės daro pa
stangas užmegsti tuo reikalu 
ryšius su centru. Iki šiol san-

JAU SUKONTROLIAVO
Manila, Filipinų salos. — 

Sveikatos departmentas pa
skelbė, kad choleros plitimą 
jau sukontroliavo. Iš viso per 
dvi dieni mirė nuo choleros 12 
asmenų. Apsirgusių dar yra 
32. '

SUSITAIKĖ
Atlantic City, N. J. — Tarp . 

Bricklayers’ irBlasterers’-ut^"^ 
jų buvo kilę nesusipratimų. 
Dėlto darbai namii budavoji- 
me buvo sutrukdyti. Darbai 
prie $250,000,000 vertės buda- 
vonių buvo sustoję. Tarpinin
kaujant Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentui Green uni
jos susitaikė ir darbai galės ei
ti.

ARTISTĄS BABRAVIČIUS,
įstojęs į didžiųjų pasaulio artistų eiles, Jisgpkoncertavo apako 4 d. Bostono Symphony 
Halllėj ir atkreipė dėmesį didžių^ laikr^čį^ir muzikos mylėtojų.

skambėjo pustusčioj salėj

ĖMĖ SVEIKTI
Francijos buvusis premieras 

Herriot Sisgo keletą, dienų ant

vą. Tad tenka jutiis adąkav^^ 
kiai, patarti: stokit pętysųA^| 
tį ir jūs xūmų niūrai iškilą^p

---------— ..
Skaudvilė (Tauragės apsiri)/ 

Skaudvilės miestelis yra la&gi 
patogiose sąlygose ekonominiai 
ir kultūriniai kilti. ” ’ -Š4

Miestelis išsimėtęs 
plento, einančio iš išaulrs^|š-f 
Tauragę. Artimiausia gele^S 
kelio stotis Batakiai 5 kliri.lfĮi 
stūmė, privažiavimas' į sf<^- 
neblogas, eina platus vieškely: 
Kiekvieną antradienį bnūa j 
gai, kurie labai yra skaitUlį|^Ū: 
Privedama gana daug gyvulį ‘ - 
privežama javų iš visų apyii^p ė 
kių. Bevtik visa prekyba viė- v 
tinių žydelių ir atvažiuojantį 
vokiečių rankose. Yra susitvęę 
ręs Ūk. S-gos smulkaus krėdĮtfc' 
banksa, bet jis savo veikliiifth 
pasigirti negali, nors dirva ko
operatiniam darbui yra labai 
plati. Trūksta žmonių, kurie 
galėtų ir mokėtų pritraukti 
prie kooperatinio darbo abejin
gus žemaičius. Čemaitis yra 
kieto proto žmogus ir kol ne 
bus gerai įtikintas, kad jo pri
sidėjimas jam pačiam teiks 
naudos, tol jis bus pasyvus. 
Bet jau daugelis pradąda sūri-.

I

PROHIBICIJĄ RUSIJAI 
PASIBAIGĖ

Maskva. — Dalina prohibici-

Praeitais metais daugelis "pz- 
simokė su trąšomis. Kuomet 
buvo trąšų Ūkininkų Sąjungoje 
ir pas privačius pirklius, tai

TURKAI GINČIJASI SU 
RUSAIS

Maskvos valdžia ėmė pyktis 
su Rusija. Ginčas kilo dėl gen. 
Vrangelio laivų, kuriuos Tur
kijos kompanijos pirko. Gen. 
Vrangelis buvo anti-bolševiki- 
nis vadas pietų Rusijoj. Kai 
jis buvo bolševiki] įveiktas, tai 
su laivais pabėgo į Turkiją. 
Ten laivus pardavė turkams. 
Dabar Maskva turkų vyriausy
bei nurodo, kad tie laivai pri
klauso Rusijai. Turkijos am
basadorių Maskvoj nurodė, 
kad laivai pirkti prisilaikant 
turkų įstatymų. Turkijos val
džia tų laivų savininkams liepė 
neplaukti į Rusijos uostus ir 
prie progos parduoti svetim
taučiams.

BUVO SUTEMĘ
Detroit, Mich.—šiame mies

te ir kitose Michigan valstijos 
dalyse spalio 2 d. buvo sutemę. 
Per pusvalandį buvo taip tam
su kaip naktį. Dėlto žuvo ke
turi žmonės ir arti tuzino tapo 
sužeista. Nelaimės daugiau
sia buvo ant geležinkelio.

ATVYKSTA SKOLŲ MISIJA
Rumunijos karo skolų misija 

atvyksta į Ameriką. Misijos 
pirmininkas yra Tituleko, Ru
munijos ambasadorius Angli
jai.

PIRMOSE EILĖSE ■ lodijos ir skambėjo ūš krūtines iguose niekinta Lietuva, lietu-
■o .. , , .„ įartiseto. kurs Ivgus artistams. wstė.kultūringumaspažemin-

visų Bostono aplinkiniu miestu ^“ytoje salųe uoncertuojan- ta ta.p, ka.p nepazem.na jokie 
ir miesteliu suvažiavo 'velkiesitlsms'.. 0 *>k hetuvm pnesa! ir šlykštybėms

• v. . . -r, , c, .pasaulinės reputacijos artis- .sakvtuose masrmtmguose taipmeji lietuviai į Bostono Sym-i^. •
phony Hali išgirsti pagarsėja- Į 
šio lietuvių dainininko Babra-j 
vičiaus. -Jų pasiaukuojimas 
gausiai apsimokėjo ir su paki-. . x ... -, . _ . ,. ,v. . :tįstą Babravičių atsiliepe.lusiu upu. su pasididžiavimu 
kiekvienas galėjo po žavėjau- j 
čio koncerto sakyti, kad jau į 
lietuviai savo kompozicijomis 1 
ir savo artistu atsistojo pirmo- Į 

kultūringų tautų eilės-u Pir
mu kartu lietuvis artistas dai
navo puikiausioj Bostono kon
certinėj salėj. Pirmu sykiu 
suskambėjo ten lietuviškos me-’

i Vietos angliški laikraščiai 
1 ant rytojaus po koncerto pla- 
I čiai ir palankiai apie mūsų ar

pasižymėta, kaip blogiausiose 
karčiamose. pulruimiuose ir 
kitokiuose urvuose. Pasipikti
no žmonės, susi demoralizavo. 
Būsiantysis koncertas žmo- 

' nėms išėjo iš galvų. ŽmonėseArtistas Babravičius dainavo
! įvairiose kalbose, bet daugiau- plito kalbos ne apie koncertą, 
šia lietuvių kalboje. Iš lietu
viškų dainų sudainavo:

ja Rusijoj tęsėsi per 11 metų., . Ck_ derėjosi dėl ke-
Dabar Rusija formaliai sugrįžo ‘ gtos cent^ ir pįrk<]aVo pas žy- 
į slapumą. Jau parduodama^ i- j.ur gaudavo pigiau, ne

žiūrint kokios rūšies buvo tos 
trąšos, bet prirtūkus trąšų Ūk. 
S-gai, kainos staiga pakio^ lir 
pirkdami pas pirklius mokėjo 
pusantro sykio brangiau. Už 
tai šįmet jau daug daugiau 
žmonių užsisakė per Ūk. S-gą; 
nes persitikrino, kad ne permo
kės ir gaus tikras ir geras trąj 
šas

kieirai iki 60 nuok alkoholio.

Atvyko naujas veikėjas i
APVOGĖ BESIMAUDANT
Nevy lork. — Moteris James 

P. Donahne, duktė garsaus F.
> 'IV. Wookortho tapo apvogta 

kotelyje PIaza, jai besimau
dant. Vagiliai įslimpino j kam
barį šalę maudinės, kur mili- 
jonierka nusirėdė ir drabužius 
paliko, pavogę brilijantų, dei
mantų ir kitokių brangmenų už 
$500.000 pabėgo.

KUN. STEPONAITIS
AMERIKE

ATPIGO DUONA
Chicago, III.—Ward Baking 

Co., kuri aprūpina duona 78 
nuoš. vertelgų, nupigino duo
ną ant 20 nuoš. Dėlto’vertel
gos išgali parduoti kepalukus 
po vietoj 15c. Rcpalukas 
sveriąisl svarą dabar kainuoja 
8|c., pirma kainavo 10c.

Šiomis dienomis j Ameriką 
atvyko iš Lietuvos kun. A. Ste
ponaitis, Seinų kurijos kancle
ris. Gerb. svečias Amerikos 
lietuviams pusėtinai žinomas. 
Kun. Steponaitis karo metu 
Lietuvos reikalais darbavosi 
Šveicarijoj, ten ėjo augštus 
mokslūs ir studijavo visuotiną* 
ją istoriją. Besidarbuodamas 
Šveicarijoj turėjo plačių santi- 
kių su amerikiečiais, kurie ta
da Šveicarijos lietuvių akciją 
rėmė savo doleriais.

Gerb. svečias lankėsi pas 
Brooklyfio ir New Yorko lietu
vių veikėjus, lankėsi Water- 
buryje pas savo draugą kun. 
Valantiejų pribuvo po to

o apie negirdėtas šlykštybes 
isur įmasmitinguose, surengtuose 

tyla. Tykiai, tykiai, Aguonė- .sandariečių, cicilikų, lenkų 
lės, Kur bakūžė samanota, Kar-įburdingbosių ir kitų gaivalų, 
velėlis ir k. j Per sakytus masmitingas

Kadangi tikėtasi ameriko-'Bagcčius. pradėdamas savo 
niškos publikos tai be reikalo ^‘prakalbą” garsino artisto 
artistas neindėjo nei vienos Babravičiaus koncertą. Pasi- 
angliškos dainos į savo reper-Jgyrė, kad artistas pas jį vie- 
tuarą.

Šitas artisto Babravičiaus 
pasirodymas yra lietuvių pui
kus ir didis laimėjimas. Bet 
yra ir kita medalio pusė. Yra 
ir pralaimėjimo. Tik jau čia 
nei ištolo ne garbingo artisto 
kaltė. Salė buvo pustuštė. A- 
merikoniškai publikai Babra 
vičins ikšiol nebuvo žinomas. 
Tai tos publikos nedaug teatsi- 
lankė. Lietuviai turėjo salę 
užpildyti. Ir yra čia lietuvių 
užtektinai, kad Symphony 
Hali pripildyti. Bet lietuviai 
to nepadarė. Tas atsitiko ne 
be priežasties. Daugiausia lie
tuvių turėjo sueiti iš So. Bosto
no ir Cambridgiaus. Bet mat 
nesuėjo. Kodėl? Dėlto, kad .Buto juriskonsultas. Butas 
šiuo kartu vietos lietuviai su-į privalo dabar Bagočiui kitą Či- 
demoralizuoti. Juos tokius pa- duoti — 
darė ’ išgamiški “protesto” i 
masmitingai, surengti ■ savaite į

BURTAIS SKIRS KAREI
VIUS

Francijos vyriausybė skirs 
kareivius į tarnybą Moroke 
burtais (liesais). Tame daly
ke dekretą paskelbė karo mi- 
nisteris ir premjeras Painleve. 
Visi francūzai sulauk 20 m 
amžiaus gali gauti paskyrimą 
burtų metimu į Moroką aštuo 
niolikai mėnesių.

OLA V*. rt dt

šįs, kad esąs jo draugas, pava
žinėjęs jį automobiliumi. Po 
to pradėjo savo pliovones. Ką 
šitoks erarsinimas galėjo reikš
ti? Galėjo tik nuo koncerto nu
baidyti žmones. Tą ir padarė.

Del šitokio atsitikimo me
džiagiškai artistas nenukentė
to, nes jis buvo kontraktuotas 
Medžiagiškai nukentėjo Lithu- 
anian Chamber of Commerce. 
kuris rengė koncertą ir tai į- 
staigai Bagočius suteikė meš
kos patarnavimą. Šituo įvy
kiu pasirodo, kad Vaizbos Bu- 

! tas atsidūrė į pėdas seniau pa-
■ garsėjusio “Nuterioto Komite

to.” Vaizbos Butui Bagočius
■ nrivirė košės, o Bagočius yra 
L Buto juriskonsultas.

Bostonan kur pereitą nedėlią 
laikė mišias ir sakė pamokslą 
9 vai. ryte. Vakare gerb. sve
čias dalyvavo Cambridge'iečių 
surengtoje vakarienėje pager
bimui savo klebono kun. Juš- 
kaičio.

Kun. Steponaitis nori susi
pažinti su Amerikos lietuviais, 
apskritai su Amerikos mokslo 
įstaigomis ir ypač seminarijo
mis. Teipgi darbuosis Seinų 
seminarijos reikalais. Dabar 
toji seminarija yra Gižuose, 
pienuojama perkelti į Vilkaviš
kį. Į tą miestą ketinama per
kelti ir Seinų vyskupijos būklę, 
kuri dabar yra Mariampolėje.

Del veikimo Seinų seminari
jos reikalais gerb. veikėjas tar
sis su Federacija ir gerbiamais prieš koncertą So. Bostone ir rėmimas, tai darbininko snri- 
kunigais.

MIRĖ TRIJŲ KARALIŲ 
VIRĖJAS

London. — Deluca. kurs bu
vo vadinamas “Monarch of the 
British kitehen.” persiskyrė 
su šiuo pasauliu. Jis buvo ita
las. Iš Neapolio atvyko prieš 
40 m. ir gavo vietą pas tų lai
kų karalienę Viktorija uz virė
ją. Jai tarnavo, kol ji gy™ 
buvo, paskui tarnavo karaliui 
Edvardui, o dabar karaliui 
George’ui.

Susipažinti su Vakaru Eurą-, 
pos valstybių socialūs apsau
gos. švietimo ir valstybinės 
tarnybom įstatymais Seimas de
legavo darbo ir socialės apsau
gos komisijos pirmininką yjr 
švietimo komisijos sekretorių 
atstovą Kasakaitį. kuris be va
kar rnmėtu kraštu atlankys dar 
Vnk’edm ir Austrija.

GREIČIAUSIAS PINIGU 
SIUNTIMAS

------- - ------ 1 Lietuvių Prekybos B-vės bū- 
PASTUNTĖ KOMISIJA I das siųsti pinigus į Lietuvą yra

VOKIETIJA išbandytas per metų eilę ^1$= .
Bnlfviriios švietimo min’st^- ges-nio ir greitesnio būdo nęaty 

Ha nariuntė komisria i Vokie- aįrado. per mūs Bendrotę 
siunčiamieji pinigai nueiną;|+’ia tikc’n užmeesti artimes- }

jaius kultūrinius ryšius tarp į Lietuvą ir pasiekia adresatus 
abiejų šalių. daug maž per 10 dienų. _ ~>t 

Atėjo ruduo Lietuvoje alsi- 
darė mokyklos. Pagelbėfcltę 

j savo giminaičiams eiti mokšftlš

3
,3 i

kaševaro” činą.

Darbininko” skaitymas ir

Cambridge’iuje. • Tuose mitin- pratimas.

KIRK AUTOMOBILIŲ 
ŠVEDIJOJ

Švedijoj 1913 m. automob’lių pasiųskite tiems reikalams per 
hnvo 8,506. Atsiėio 1 automo- j Lietuvių Prekybos • B-vę 
Rilius ant kas 705 gyventojų, i pluoštą. Neužmirškite saypįį 
Dabar automobilių Švedijoj y- kių Lietuvoje, aplankykite 
ra 62.820. Jų atseina po vieną ’ • • * ~ 
ant kas 95 gyventojų.

Snv. Valstijose atseina po 1 
automobilių ant kas 7 gyven
tojų.

Lietuvių Prekybos B-vės 
laida. -

LITHUANUN -GALESl®
CORPORATION

866 Broaduray, So. Boston,
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TKa^k mirties bausmės, A^ai tas 
vyra daugelyje valstijų čionai

Tūkstančiai Amerikos lietu- _ 
viy pasiryžę iki gyvos galvoskadta^šs ir'demokratė
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“» AR B ĮNINKĄS” 
Broftiway South Boston, Mass.

Tel.'South Boston 0620

piūčįorų. 29 4, Rymo dienraš
čio “La Tribūna” * No. 203 
straipsnį apie Lietuvą aiitrąš- 
te “Vytis, Cavalierp dellą Ei- 
berta” (Vytis, Laisvės Karžy- 
gis”). Straipsnis yraparašy-

darytame, vertime^. Paminėjęs 
Napoleono buvimą Kaune,’au
torius plačiai aprašinėja Karo 
Mtmiejų įr pataria: “Jei vyį$- 
tat Kaunan, nepamirškite at
silankyti Karo -Muziejuje.”

JParlamentar  ų Konferencįj a 
įu Spalių 1 dieną Washingtone atidaryta tarptautine ta»- 
ferencija, kurioje dalyvauja įvairios parlamentarų grupės. Ši 
įįonferencija tankiai vadina save—“Parlamentų Parlamentas.” 
Tiesa, vardas skamba išdidžiai, bet faktinai tos konferencijos 
niekuomet Įstatymų leidimo galios neturėjo ir neturės.
r y- Nežiūrint į tai, kad parlamentarų konferencijose dalyvau

ji j&veik visos parlamentariškos grupės' ir partijos, vienok Par
lamentų Parlamentas niekuomet savo rezoliucijų nevykdo, ne- 
jraveda gyvenimam Ot, lygiai taip, kaip ir mūsų paprastos 
organizacijos, daug savo seimuose nutaria, bet beveik nieko 
neįgyvendina.

XN.. Parlamentų-Parlamento atstovai, grįžę savo tėvynėn, tę- 
ria pirmykščiąją savo politiką, kuri traktuojama vidujinėmis 
Šalies apystovomis ir tarptautine politika, vedama diplomati
niuose kabinetuose.

Gana priminti tik tą, kad toksai tarptautinis parlamentas, 
kuris desėtkus metų egzistuoja šiame pasauly, neįstengė apsau
goti žmonijos nuo pasaulinio karo. Galų gale, vargu bau jis 
nuvokė to karo galimybes, diplomatinių intrigų apsuptas.

Labai galimas daiktas, kad Vokietijos, Austrijos, .Pran
cūzuos ir Anglijos atstovai, balsavę už karą, rūpestingai slė
pė .baisaus karo apsireiškimus. Juk panaši parlamentarų kon
ferencija Įvyko pasaulinės karo katastrofos išvakarėse, t. y. 
-1913 metais. Niekas nei puse žodžio apie artėjančią viesulą ne
pratarė. Reiškia, parlamentaru vadovai neieškojo tarptauti
nės gerovės dirvos bei tautų draugingumo. Tai tiek dėl pra
eities. Gal būt, kas nors pamanys ar pasakys, kad dabar, po 
karo, parlamentarų konferencijos galėtų suvaidinti žymią rolę 
taikos palaikyme. Bet praeitis kartojasi, todėl nelabai tikisi. 
Kas šiandien nesvajoja apie taiką?

Tiesa, šiandien Anglijos valdančios sferos labai daug kal
ba apie “amžinąją, taiką,” bet tuo pačiu metu stato naujus šar
vuočius laivus, ginkluoja armiją ir stiprina oro laivyną.

Net ir Prancūzijos imperialistai, ugnimi ir kardu naikin
dami rainius Morokos ir Sirijos gyventojus gieda apie meilę ir 
taplybę.

Taip tatai einama prie taikos ir prie Kristaus paliktųjų 
obalsių: — meilė, lygybė ir brolybė!

Tačiau, šįmet tarptautinė parlamentų konferencija sutrau- 
kūididžiausi delegatu skaičių. Konferencijoje dalyvauja visų 
penkių pasaulio daliu tautų atstovai. KonferąncijojA neatsto
vaujama, suprantama, Rusija, nes Sovietijos niekad nepakvie- 
tįė. Nors Sovietų viešpačiai labai piktinasi, kad jų neįsileido, 
bet kitaip ir negalėjo būti: parlamentarų konferencijoje tegali 
dalyvauti parlamento nariai, gi Sovietai savo parlamento ne
turi, jų šalies valdonai komunistai ginklu žmonių rinktą parla- 
mtntą išvaikė ir įsteigė kruvinąją diktatūrą. Taigi, šioje kon
ferencijoje reprezentuotas beveik visa spasaulis, ir todėl ši kon
ferencija laikoma nepaprastu įvykiu.

Tarptautinių parlamentų kongresas gimė gana šenai. Be
ne 1898 metais jame dalyvavo abudu Suvienytų Valstijų įsta- 
tymdavystės organai: Kongresas ir Senatas. Tiktai per de
šimts metų devynių šalių parlamentų delegatams dalyvaujant 
užsimezgė taip vadinama tarpparlamentarinė tarptautinė Są
junga.

Ant kiek tos sąjungos nutarimai buvo tik “pageidavi- 
miis,” kurie niekuomet negalėjo įsikūnyti, jau matoma, kad 
ir iš to, kad 1896 metais tokioje konferencijoje dalyvavo Rusi
jos monarchinės (neparlamentarinės) šalies delegatas Murav
jovas, garsus lietuvių korikas.

Vienok, reikia pripažinti, kad tokios konferencijos pagei- 
davimu buvo sušaukta garsioji Haagos konferencija. Bet, ro- 

kad tuomi ir baigiasi jos nuopelnas.
.. Dabar, kaip matyt iš paskelbto darbo plano, tarptautinė 

į parlamentu konferencija pasiryžusi pagvildenti “amžinosios 
< ttikos” klausimą. Tasai klausimas dabartiniu metu svarsto

mas visuose kongresuose, susivažiavimuose, seimuose, susi
rinkimuose, pasitarimuose ir privatiniuose pašnekesiuose. A- 
pie amžinąją ramybę kalba dvasiškija, drabininkija, pirkliai, 
didelių ginklų sandėlių savininkai ir kareiviai ties parako tu

fe ąiąis bestovėdami Bet niekas dar nerado taikos recepto.
Pasikalbės, paplepės ir išsiskirstis. Geriausiu atveju pa- 

j skirs kitą konferenciją. Kankinasi taikos kelių beieškodama, 
I Mrtuvius nuskriaudusi ir Vilniaus klausimą supainiojusi, bevai

siir nusibankrūtijusi Tautų Sąjunga. Neras taikos recepto nei 
Bucharegto profesorius Pela, kuris skaitysiąs referatą apie ko- 
k&is tai naujus “punktus,” kariuos Tautų Sąjunga jau nekar- 

paneigė. Nei profesoriai, nei tarptautiniai delegatai nesu
ks taikos kelių tol, kol jie patys savyje tos taikos neišaugins. 
įMe pasikalbės, ir išsiskirstys, o žmonija vėl pasiliks su kiau
le “kame gi taika, kame ramybė?” Taip, jos neturime ir 

reit gal turėsime, peš Kristaus mokslą paniekinę, tikrosios 
;oi nerasime. “Manyje ramybė”—Kristus pasakė. Komo
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nepaprastai gražia formą. Kas 
svarbiausia autorius pabrėžia, 
kad Kaunas yra tik provizori
nė — laikinoji Lietuvos sostinė 
— o tikroji — Vilnius. Tasai 
Vilniaus klausimas—jako ra-, 
sytojas — esąs labai svarbus, 
kad įr pasiekiąs Italiją, tik 
kaip atgarsis nedidelio ginčo 
tarp kaimynių valstybių. Pa
stebėjęs, kad ne jo pareiga 
kartoti abiejų šalių argumen- 
tus p. Bruni rašo tekstualiai: 
“Tas, ką man rūpi aikštėn iš
kelti yra lietuvių tautos ūpas, 
jos nenuveikiamoji valia išva
duoti sritį ir sostinę, kuri jai 
buvo smurtu atimta. Vilnius 
vyrauja visų lietuvių mintyse 
ir yra' nuolatine jų svajone. Ro
dosi. jog visas jaunosios tau
tos gyvenimas yra taip suvar
žytas ir neįgyja greito smar
kaus ritmo, kurį lietuviai turė
tų ir galėtų išplėtoti — kol su
jungimas visų Littuvos žemių 
nebus įvykdytas.” Tatai pa
tvirtinąs, giliu įsitikinimu mi-i, 
nisterių Tarybos pirmininkas 
p. Petrulis pareikšdamas, kad 
Lietuvos Italijos draugingi ir 
širdingi santykiai pilnai neišsi
plėtosią. kol tautos aspiraci
jos nei vyksiančios ir kol jos 
politinis centras jai neprisi
jungsiąs. Autorius atpasakoja 
toliau savo pasikalbėjimą su p. 
Matu Šalčiu, Šaulių Vyriausiu 
vadu, duodamas jo griežtu to
nu atsakymą į klausimą, ku
riuo būdu lietuviai nugalėsią 
keleriopai didesnę valstybe? 
“Nežinome: vokiečiu pagalba 
arba rusų, arba kad ir velnio 
pagalba, nesvarbu, bet lenkus 
būtinai turim nugalėti.” Čia 
p. Bruni pastebi: “Su tokiais 
pasiryžimais, jei Lenkija ir 
Lietuva neras taikaus šio klau
simo išsprendimo,, Vilnius bus 
kibirkštis, kuri sukels gaisrą 
Šiaurės — Rytų Europoje? 
Trumpai aprašęs. Nemuną ir 
Lietuvos miškus. autorius 
kreipia skaitytojų dėmesį i ne

li^ kerštą w "W|||
ti-mtile. • ' . » ■

Žuvo earas ir jo galybė pinniauz 
negu kad mes tikėjomės, o. mūsų ™ 

išliko gyva. Ž$ita ir 
socijalistai ir! sand&riečufi, jei ne 
tokiu būdu, kaip caras, tki kito
kiu. Tas kerštas, kuriųomi^ūa 
taip-prięš mus užsidegėte, suės 
Šų Širdis ir protą taip, kad kiek
vienas padoresnis žmogus nusi
kreips nuo jūsų su pasibjaurėjimu 
|r skaitys sau_pažeminimu turėti 
ką nors bendro su jumis. Jūs sa
kote: *“Mes kėlėme revoliucija 
prieš carą, kovojome už Lietuvos 
laisvę ir neprigulmybę, o Seinų 
vyskupijos valdytojas pralotas 
Antanavičius mus už tai 1905 pa
smerkė. ’ ’

Ta revoliucija, kurią jūs kėlė
te tais metais ne tiek buvo prieš 
carą, kiek prieš monopolkas, ku
rias jūs išdaužėte ir už, kurias pas
kui valstiečiams prisiėjo apmokė
ti. Tad ne stebėtina, - kad pralo
tas Antanavičius ją ir pasmerkė.

Bet revoliucija, prieš ką ji nebū
tų keliama, ar prieš degtinės bu
telius. ar prieš carą, ar ką kitą, 
mes visada smerkėme ir smerksi
me, nes mes žinome, kad revoliu
cija teisybės pasaulyje neįvykdė ir 
neįvykdis. Pasaulyje teisybė į- 
vyks tik tada, kada žmonės su
grįš atgal prie tiesos, o toji tie
sa yra Kristus ir Jo mokslas. Nors 
jūs mus kaž kaip koliosite už tai, 
kad mes laikomės tiesos, teeiaus 
mes jūsų koliojimų nemanome nu
sigąsti ir nuo tiesos nesitrauksime.

Jūs sakote, kad Popiežius ati
davė lenkams Vilnių. Tas netie
sa. Poipežius niekada Vilniaus 
neturėjo, tad jis negali jo niekam 
atiduoti. Kuomet Lietuvos seimas 
'norėjo sudaryti konkordatą su 
Vatikanu, tada jūsų draugai sei
me priešinosi ir sake, kad jokios 
sutartys su Vatikanu Lietuvai ne
svarbu, o kada lenkai pasiskubino

’Ame-_ 
rikpje ir kitur, kur baudžiama vi
sokius kriminalistus, žmogžu
džius mirtimi.

Jūs sakote, kad mes meldėmės 
už caro sveikatą Tas tai tiesa. 
Nors caras buvo didžiausias mūs 
tautos budelis,) žudytojas, tečiaus 
mes už jį meldėmės, nes tą daryti 
išmokino mus patsai Kristus, kuris 
kybodamas ant kryžiaus meldės 
už savo budelius žudytojus.

Mes meldžiamės ir už šiandieni
nius mūs tautos budelius, kurie žu
do mūs tautą moraliu ir doros 
žvilgsniu. Tais mūsų tautos bu
deliais ir žudytojais esate jūs soči- 
jalistai ir sanda'rieeiai. Caras už
draudė mums lietuviams spaudą, 
susirinkimus ir žodžio laisvę, kad 
išplėšti iš mūsų širdies tautybės 
jausmus. Tečiaus mūsų tauta

“Keleivio” korespondentas J.; 
U. & 39 “K” numeryje ^ando 
kritikuoti mano korespondenciją, 
tilpusią “Darbininko” 99 nume- 
žyj*! hur aš aprašydamas šocija-

dąr pieštas. payėiksĮąs, kur Estų iri sandariečių protesto pra- 
Vytis, “Baltasis laisvės karžy<, kalbas prieš laetuvos seimą ir val- 

džią, nurodžiau kaip klaidingai jie 
supranta laisvę ir ^įjąokratybę.

“Keleivio” bendradarbis, kuris 
net sarmatijasi pilną pravardę pa 
sirašyti po savo korespondencija, 
paminėjęs kelis žodžius iš mano' 
aprašymo ir net sakinio nedabaų 
gęs, duoda atsakymą, kad ne jie 
socijalistai ir saudariečiai, bet mes 
katalikai, arba t*klerikalai” nesu
prantame laisvės ir demokratybės; 
principų ir dar pridėjęs keletą 
naujų apkaltinimų sako, kad ne
jie soc. ir sančL, bet mes katali- nors ir tamsybėje laikoma buvo 
kai esame lietuvių tautos nenau
dėliais, išdavikais.

Nematau reikalo kartoti tų pa
čių minčių, kurias išdėsčiau savo 
pirmoje korespondencijoje ir nu-

gis” kylą iš tamsių debesų tar
po,^ vyti šalin tautos priešus, 
— daro į rašytoją tikro “pra
našavimo” įspūdį? • Autorius 
atvaizduoja toliau graudžią žu
vusią už Lietuvos laisvę'gerbi
mo ceremonjią ir baigia saky- 
dąmas, kad ir svetimas kelei
vis, išgirdęs trimito balsą, len
kia savo galvą ir atiduoda gar
bę žuvusioms vardan šventos 
laisvės.

MOKINATĖS ANGLIŠKOS 
KALBOS

gyventi Amerike. Tokiems vie
nas svarbiausių reikalų šioje 
šalyje yra angliška kalba. Mo- 
kinkitės jos visokiais būdais. 
“Darbininko” knygyne galima 
gauti angliškos kalbos kalba
mokslių ir žodynų.

Didelis angliškos kalbos va
dovėlis iš 310 puslapių kainuo
ja $2.50.

Didelis angliškai-lietuviškase 
žodynas be apdaru $5.50, ap
daruose $6.50.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

i:: TRUMPI! skaitymeliai | 
| NAUJA KNYGA g 
| Joje telpa daugiau kaip f 
I 100 trumpų pasakaičių g 
| 150 pusi. 45 centai g 
| DARBIN1NIAS g 
g' 366 Bnadvy, 2 7, Matt .g
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bės principais vadovaujanties ma- 
žuma turi nusileisti didžiumai, o 
ne didžiuma mažumai ir išdėsčiau 
faktus, kuriais vadovaudamos pa
vadinau soc. ir sand. Lietuvos iš
davikais.

Kadangi “K.” korespondentas 
pakartoja nors senus, bet naujoje 
formoje pasakytus apkaltinimus, 
tai į juos tiktai- ir atsakysiu.

Jūs sakote: “Krikščionys de
mokratai uždraudė spaudos ir žo
džio laisvę, uždraudė žmonėm su
sirinkimus, Įvedė mirties baus, 
mę.” Tas netiesa. Lietuvoje 
kaip buvo žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvė, taip ir tebėra. Tik 1 
kadangi jūsų socijalistų ir šanda- 
riečiu draugai Lietuvoje, naudo-' 
damies plačia laisve, be pertrąu- 
kio koliojo Lietuvos katalikiškąją i 
visuomenę, užgauliojo tikinčiųjų j 
jausmus, tad Lietuvos visuomenė, 
priversta buvo išleist įstatymą, 
kad tuos viešus koliojnnus sustab- ! 
dyti. Amerika yra ląįsva. demo- , 
kratinga šalis, bet jūs soc. ir'sand. i 
pabandykite tuomi pačiu būdu i 
viešai ant gatvių ir per spaudą ko- j 
lioti Amerikos valdžią ir visuomc- Į 
nę. taip kaip jūs koliojate Lietuvą | 
ir katalikus, tada pamatysite, ar I 
ilgai bus leista jums tas daryti?

dora, sveika ir galinga. Gi jūs 
soc. ir sand. tą spaudą, sakyklą ir 
susirinkimus, kurie turėtų šviesti 
mūs tautos protą, tobulinti valią, 
žadinti tautybės ir tėvynės meilės 
jausmus, jūs visus tuos svarbius 
■kultūros Įrankius pavertėte j ko- 
liojimos, pravardžiavimos, keršto 
ir neapykantos mėšlyną. Tad pa
sakykit kuomi jūs esate geresni 
už buvusį mūsii tautos budeli ca
rą?

Taip, mes meldėmės • už carą, 
-mes meldžiamės ir už jus broliai 
socijalistai-ir saudariečiai ir pra
šome, kad Dievas sugrąžintų jums 
protą, kuri kerštas ir neapykanta 
išėdė iš jūsų galvučių. Tame ir 
yra sekretas mūsų katalikų didy
bės ir galybės, kad mes mokame

Sa
Reikalinga Paskola

Man gerai žinomam ir patikimam asmeniui, turin
čiam Lietuvoje aptieką mieste—vertės $7,000.00 ir dva
ro centrą (vertės apie $7,000.00) 86 ha. žemės—reikalin
ga paskola $5,000.00. Už paskolą sutinka mokėti 8 
nuoš. į metus. Paskola bus grąžinta per 6 metus, iš
mokant kasmet lygiomis dalimis. Pinigai apsaugojami 
nejudomu turtu arba asmeniniais vekseliais. Sutinkan
čio paskolinti prašau pranešti man: KUN. F. KEME
ŠIUI, žemės Ūkio.Akademija, Dotnava, Lietuva. (Lith- 

uania).
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B. Dzūkas

DZŪKIJA
Graži-plati mūs Dzūkija; jos ranka nepasieksi, 

akia neužmesi, vienu kojos žingsniu neperžengsi. Į- 
sivaizdyk, garbus skaitytojau, tę. didi žemių plotų, 
visus rytų ir pietų Lietuvos pasienius, tuoj atsiminsi 
Punską, Seinus, Druskininkus, Marcinkonis, Val
kininkus, Varėną, galop Vilnių ir kitas vietas lie
tuviais apgyventas, kur vargsta-skursta mūs bro
liai lenkų jungą nešdami ir visa širdžia trokšta su 
mumis susijungti. Nesipaskit lenkeliai, atsiminkit, 
kad didžiulė Rusija suiro-sutrupėjo, galingosios Ger
mani jos ragai apluažyti. Ateis laikai, kad ir jūsų 
gauri-žianri politika ras galą ir jūsų galybė sutirps, 
tuomet pavergtosios tautos iš po jūsų jungo pąsiliuo- 
suos! Lietuvos rytų-pietų pakraščius lenkai užėmę 
nori sulenkinti, lietuviai kai Įmanydami ginasi. Lie
tuviams savų mokyklų lenkai nepavelyja steigti, jau 
esamąsias uždaro. Tačiau lietuviai savo vaikų i len
kiškąsias mokyklas nebeleidžia, namieje slapta mo
kina. Be to knygų ir laikraščių užtektinai turi, vag- 
čia per sieną gabena, kai kad prie rusų buvo. Pie
tuose gabenimu knygų ir laikraščių pasižymi Kups
tas. Jis prie rusų daug pasidarbavo Lietuvai drau
džiamąją literatūrą platinti. Lenkai jį kaipo neiš
tikimą pilietį vargino ir jis priverstas buvo gimtą
jį kampelį—Punską apleisti ir apsigyventi pasieny.

Dzūkjios žemės paviršius nelygus—kalnuotas, 
kas ir lietingais metais javų derliui nekenkia, berei
kalingas vanduo staigu nubėga. Pavasary dzūkai 
anksčiau sėja, negu zanavykai bei žemaičiai, dėlto 
jų javai niekuomet nelieka žiemavoti dirvose, visuo
met rugpjūty ir vasarojai jau kluonuose.

reikalingos rankos drūtąją žemę išdirbti, nauda ne
abejotina.

Dzūkija nemaža turi priekalnių, daugiausia jų 
tėra panemunėse, ir taip: Birštono apylinkėse yra 
trys pilekalniai: Vytauto kalnas, Kernavės, jau bai
gia Nemunan griūti ir Pilalė (kietai taria) ties Verk
nės įtaka į Nemuną. Punios garsus pilekalnis, Rum
bonių, Alytaus, Liškiavos, Rudaminos, Varnupių, 
Bambininkų, Kieliškio, Aniškio ir daug kitų man. 
nežinomų vardų. Upių, upelių mažoka tėra Dzūki
joje,, štai keli jų vardai: Šventoji, Sriovė, Verknė, 
Merkys, -Peršekė, Kirsna, Raudonyčia, Dovinė, ji
nai jinai išplaukia iš Dusios ežero vardu Sperna ir 
pasiekusi Simną ties Bambininkų k. gauna kitą var
dą Bambina, vėl perplaukusi Žavintos ežerą ties 
Daukšiais, vadinasi Dovinė ir ties Liudvinavu su 
Šešupe susijungia. Vienas senų žemėlapių žinovas 
man sakė, kad Dovinė kur ten pavadinta Dievine. 
Jos pakraščiuose didi durpinės žemės plotai glūdi 
(Daukšių par.), juos nusausinus ilgiems metams Lie- 
tuvoje kuro Užtektų, dar ties Druskininkais Nemu
nan įteka nedidelė, bet sriauna upelė Ratnyčia. Ga
lop per Seinus Marynka td?a. Vienas senovės tyri
nėtojas sakė, būk girdėjęs senus žmones Seinų upelį 
vadinant Seina, nuo to girdi? Seinai vardą ėmę. Tai 
rasit ir visos Dzūkijos upės ir upeliai, užtat ežerais 
Dzūkija gausinga. Važiuojant nuolat matai tarp- 
kalnėse blizgantį ežero paviršių, ištolo lyg brangiais 
žemčiūgais bei sidabro spuigomis dengta, vis, anot 
Antano blizga ir blizga, vis aki savęspi traukia-vi- 
lioja, vakarop mažieji paukštyčiai kalbasi ir kas 
kaip moka Dievop šaukiasi, protarpiais girdi stiprų.
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Turbūt “Anykščių Šilelio” autorius turėjo Dzū
kiją omenyje kada apie Lietuvą dainavo: “Kalnai 
ant kalnų ir ant tų kalnų kalnai ir maži kalneliai, 
tenai Lietuva per amžius buvo kai sako mūsų sene
liai.” Aš neiškęsiu nepaminėjęs vieno keleivio žo
džių apie Dzūkiją, važiuojančiomis Rudaminos Sei- 
nuosna: “Iš kalnelio į kalnelį, iš to į kitą ir vis 
taip be jokios atvangos. Pravažiavai kiek lygumos 
—tai ratai nugrims smčlin ligi stebulių, kad arkliai 
vos-ne-vos pajėgia tuščią vežųnėlį traukti. Jei ne 
smėlis, tai "dar biauriau. privažiuosi akmenyną, ku
riuo ratams ritantis keleiviui gali dantys išbyrėti— 
toks kartulys. Bet, nepaisant tų visų sunkenybių, 
nemaža surandi čia ir malonumų, ypač kas mėgsta 
gamtos gražiais, paveikslais gėrėtis. Šitų čia tai 
jau netrūksta—tikras gražumėlis. Kur akis nukreip
si—gražiausi kalneliai, kalvos, šlaitai, išmarginti 
mažutėlyčiais upeliukais, kurie giliai išsigraužę kal
nų keterose savo tekineles raitosi ir šen ir ten, tarsi 
koks pilkas blizgąs kirminėlis, rainiai murmėdami ir 
kažką p^Saptinga pasakodami medeliams, kurių 
šaknis jie vilgo gaivinančia drėgme. Ten vėl, už 
antro trečio kalnelio, niūkso tamsusis miškas, lyg 
kad ką užsimąstęs apie senovę, ar apie tas baiseny
bes, kurias jam teko šiais laikais pergyventi. Ten 
žemiau iš visų pusių medžių vainiku apsuptas, bliz
ga ežeras: didelis iTgixs—kiek akimi siekti; jis vis 
blizga ir blizga.” Tąip vaizdžiai, poetingai piešia 
vieną Dzūkijos kampelį.'žinomas Suvalkijoje rašyto
jas Antanas važiuodamas Btinuosna. Ne, nevisur 
Dzūkijos žemė smiltinga, tik važiuojant iš Rudami
nos į Seinus, 'ir tai kloniuosė, be to, Varėnos, ir Liš
kiavos apylinkėse dideliausi smėlių pusnynai (vėpū- žemą baublio balsą. Artimiausieji ežerų gyventojai 
tiniai). kitur, visur žemė gera, dąrgi yra labai vie
tomis derlingų žemių, kaip štai: šeštokų/Krosnos,

—žvejai žiemo4 metu žuvis gaudo ir jas veža Kalvai 
rijon, Alytun, Marijampolėn, Kaunan parduoti.

i
Simno, Krokelaukio, Ūdrijos, Balbieriškio.parapi- ^Dažnai ežerai vittų vardais pavadinti ir taip-* Trą^ \ ||į 

rvt/%1410 " ’ Va nBOnui attrao ■ - 1^11. TiftTTCm ? A$AT*nA. RlttbUA- KCftiuAllTKjose molis, juodžemis, ką. pasėsi, auga,<dera, tik
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darbavęs j^p^naų&ū.
ku priešakyje. Buvo surengta

Pęr pereitą vasarą veiknao čio
nai buvo nemažai . Viri lietuviai

aBtros laidč, trečio* yęw. priUį^tąįs pasveikuųaiis.kaujate^ : kad Popiežius atidavė 
lenkams, Vilnių, Tad ar jūs ne &

- davikai?
Jeigu jūs tokie patrijdai ir darbavosi su gerb. kun. Kavalians- 

_ "jūins taip, labai rūpi Lietuves lais.
vė ir "nepriklausomybė, tad kodėl keletą piknikų, kurie gerai nusi-

________ x__ ____________________________ - '

’W

jūs neprotestavote prieš savo 
draugą Kapsuką, kada tas viedė 
Lietuvon būrius bolševikų, kad 
Lietuvą išnaujo pavergti? Tada 
jūs tylėjote. Taigi ir pasirodo, 
kad jums Lietuvos laisvė tiek te
rūpi, kiek pernykštis sniegas. 
Jums tiktai rūpi Lietuvos scbedie- 
vinimas. Ir Lietuvos visuomenė 
gerai daro, kad ginasi nuo bedie
vybės, su kuria sykiu eina mora- 
lis supuvimas. Tad mes katalikai 
pilnai užginame Lietuvos seimo ir 
valdžios žingsnius ir esame pasi
rengę visomis išgalėmis Lietuvos 
visuomenei pagelbėti.

S. Bupaitis

D-R0 ANDRIAUS IVINSKO 
VESTUVES

Cleveland, Ohio. — Pereitą ant
radienį, rugsėjo 28 d. kun. V. Vri 
kutaitis surišo moterystės ryšiu 
Dr. Andrių Ivinską, chiropraetor, 
su p-le Ona Bružinskaite iš Du- 
Bois, Pa. Vestuvių liudytojais 
buvo p. Jurgis Bleizgys ir p-lė Ona 
Rukšteliūtė. Šliūbo iškilmės atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. Žmo
nių pamaldose buvo gerokas būre
lis. ' Kadangi jaunoji paeina iš 
DuBois, Pa., tai ir draugų bažny
čioje buvo matytis iš to miesto.

Po šliūbo ir paveikslų, apie pir
mą valandą po pietų, buvo iškel
ta svečiams iškilminga puota vie
name puikiausių miesto viešbučių, 
Holalnden Hotel, kur dalyvavo 
jaunosios tėvai iš DuBois, Ps., p. 
Adolfas Ivinskas, D-ro Ivinsko 
brolis, p-ni Stasė Greičienė, jų pu- 
seserė, p. V. Greičius, gerb. kun. 
V. Vilkutaitis, vestuvių liūdinin-

sekė.
Didžiausias šio miesto lietuvių 

džiaugsmas, tai nupirkimas dide
lio žemės ploto su ežeru viduryje. 
Plotas turi 11 su biskįa ak erių. 
Pirkta koperatyvisku būdu. Tam 
reikalui sutvertas Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubas. Minėtas 
žemės plotas bus piknikams. Pir
mutinis piknikas ir parko atida
rymas buvo rugpj. 30 d. Parkas“ 
pavadinta Klaipėda. Tos dienos 
programo vedėju buvo gerb. kun. 
Kavaliauskas. Programą pildė pa
rapinis choras, p. B. Valaičio ve
damas. Kalbėjo pats kun. Kava
liauskas ir adv. Mileris iš Worees- 
ter, Mass.

Taigi mūsų kolonija krapštosi 
į priešakį didesniųjų, veiklesniųjų 
kolonijų.

baigus kalbą, kleb.Ę. GriĮįi* pa
reiškę kad jeikas turi kdęų pa
klausimų, tai .galit paduot, ražtū- 
Tad tūlas Sandaros patrijotąą pa
davė užklausimą: “Kodėl Lietu- 
vos valdžia uždarė Realinę Gimus- 
riją?” Atsako, kad ten buvo ras
ta daug bolševikiškos spaudos ir 
bombų. Tai sako, kol jie mus iš- 
sprogdys, mes juos pirma issprog- 
dinom. čia publika patvirtino ap- 
lodismentais. putras r “Kodėl L. 
valdžia uždraudė “Tėvynę” įsi
leisti į Lietuvą?” , Atsako, kad 
Lietuva nenori šlamštų. Čia vėl 
publika sutinka katutėmis. Ištik- 
ro tie mūs nuskurę sandarokėliai 
tai taip kai tas nuskuręs žydelis 
eina keliu ir klausia kelio, tai ir 
jie. Nors žino viską seniai k spau
dos, iš savo darbų ir vis jieps ne
aišku. Prakalbos užbaigta Lietu
vos himnu. Po tam gerb. svetis 
su klebonu apvažiavo kelias žy
mesnes miesto įstaigas ir nupyškč- 
jo į Hartfordą apalnkyt ten savo 
tautiečių. Lauksim daugiau tokių 
garbingų svečių,

Svečius mylintis

CLEVELAND, OHIO

Rugsėjo 27 d. Lietuvių. Salėje į- 
vyko prakalbos surengtos L. Fede
racijos skyriaus. Kalbėjo kun. 
■Kiškis ir studentas Tylenis. Kun. 
Kiškis kalbėjo apie Lietuvos padė
tį o p. TylenisTialbėjo apie moks
leiviją. Prakalbos buvo labai įdo
mios ir interesingos, visiems labai

N£W SRITAIN, CONN.
Nepaprastas svetis

Peeritą sekmadienį, 27 d. rūgs., 
mūs koloniją aplankė nepaprastas 
svetis, kun. A Šmaikštis, kuris 
mums suteikė daug gerų bei pa
mokinančių minčių. Dvasiai teip- 
gi sustiprino, nes pasakė turinin 
gą iš meilės Dievo ir artimo pa
mokslą šv. Andriejaus parapijos 
lietuvių bažnyčioj. Gerb. pamoks- 
liriinko' žodžiai tartum perlai liko 
mūs širdyse paberti. Ačiū, gerb. 
Lietuvos sveteli, už jautrią bei pa
mokinančią painoką šv. Dvasios: patiko. Aukų surinko rodos virš 
srityje*- Gaila, kad buvo atmaina 
laikrodžių ir ant nelaimės mūs 
klebonas nepaskelbė nei bažnyčioj 
nei per vietos angliškus laikraš
čius naujos tvarkos bažnyčioj. Tai 
žmoneliai suklaidyti tvarka, kiti 
nepasirodė ant š ■ mišių, nes šv. 
mišios ir pamoksi, h^yko nei po 
senam nei po nauj. n laikui. Tai 
dcl tos priežasties žm- nes suklydo 
ir turėjo dvasinių nuostolių.

Prakalbos
Tą patį sekmadienį 1 vai. 

pietų įvyko Lietuvių Tautiškam 
name gerb. kun. A. Šmulkščio pra
kalbos. Jose vadovavo gerb. kun. 
E. Grikis. Pirm prakalbų pagra- 

Į jino vietinis lietuvių orkestras me- 
Po to su-

Kun. Vilkutaitis panašiose puo
tose niekad neapseina be juoku, 
neapsėjo ir čia. Jis, kaipo toast- 
masteris” iškrėtė daug sveik juo
ki} ir buvo taip sakant visas poky
lio “cimas. ”

Vestuvės užsibaigė naujavedžių 
rezidencijoj ant Superior ir 68 ‘ 
gatvės, visai priešais Lietuvių sve
tainės. Skaniai pasivalgo gar
džiai išsigėrę ir linksmai pasijuo- j 
kę svečiai palinkėję naujai porelei 
viso gero linksmi išsiskirstė.

Clevclando lietuviai linki šiai ' liodiją Lietuvos himno, 
naujai porelei kogeriausios kloties, dainavo dainelę p-lė M. Blažaus-

po

$200.000, būtų ir daugiau surinkę, 
bet diena buvo lietinga, taip, kad 
žmonių susirinko neperdaugiau- 

, šiai. Po prakalbų prasidėjo ba
lius. -Jaunimo prisirinko daug. 
Pasidarbavo tam rengime p. Ba
nys, karštas tėvynainis, žinoma, 

, dirbo visa kuopa Federacijos sky
rius.

Muzikalę dalį puošė mūši} myli
mas muz. dainininkas J. Čižauskas 
išpildė artistiškai “Užmigo Že
mė,” “Jau slavai sukilo” ir “Šė
riau žirgužėlį.” Svečiai kalbėto
jai sako, kad p. čižauskui tik dai
nuoti operoje Kaune.- Padainavo 
labai gražiai ir maloniai p-lė E. 
Misiūtė, “Nesegk sau rožės” ir 
“Žvaigždutė” mokime p-nios M. 
Čižauskienės.

Prib uvuį mtusų parap. kun. Zai> 
kausiąs bus pagelbininku prie 
kleboim kun. VilkutaKio. Kun. 
ISaikaiiskas labai rymtas kun. ir 
labai geras' pamokslininką^ visi 
džiaugiasi sulaukę. Vėliname stip
rios sveikata ir pagyventi mūsų 
tarpe. - '

Neužilgo atsibus 40 vai. pamal
dos girdėjau, kad garsusis bažnyt. 
choras rengiasi su naujais veika
lais, teko kalbėti su muz. J. čižaus- 
ku sako, kad baigė lavinti chorą 
naujas mišias pritrauktas net iš 
Rymo. Na, jau čia kas nors ne
paprasto, mat mūsų muz. J. Č. ta
me specijalistas. Kiekvieną šven- 

• tadienį malonu būti bažnyčioj. Ne. 
laimė, kad vargonų dydėlių vis 
dar nesulaukiam nežinia kas čia 
kaltas greičiau, kad statytojas p. 
Radzevičius jau apie 2 inetu, kaip 
dirba na Dieve saugok, kad dar 
tiek netęstų?

Mūsų mylima artistė M. Čižaus- 
kienė jau 6 sąvaitės kaip leidžia 

> vakacijas Atlantic City, N. J. Ir 
ten nemiega, jau davė keletą kon
certų svetimtaučiams, kurie atsi
buvo su didžiausiu pasisekimu, už
žavėjo su savo balsu visus ten tur
čius.

Turim didelę garbę turėdami 
Clevelande, O. tokią augštą ypatą 
kaip p. M. Čižauskienė.

Dabar koncertuoja ir lietuvių 
kolonijose, davė koncertą Worces- 
■ter, Mass.*

Teko man kalbėti su muz. J. Či- 
žausku, kad ruošia naują muziką 
chorui tai bus tykibinis veikalas 
“Oreolė.” Lauksim.

Garbė priklauso kun. kleb. Vil- 
kutaičiui, kad simpatizuoja ir my
li pp. Čižauskr^tuonu ir pp. Či- 
žauskai pas muš apsigyvena. Va
lio klebonas ir pp. Čižauskai.

Teisybę mylintis

diskusijos, kuriąs surengė Mot. 
Sąjungos ir LDKS. kps. " Tema, 
“Ar galima skaityti bedievišką 
spaudą?” Afirmatyvę pusę palai
kė Mot Sąjungos narė, p-lė B. 
Ivaškiutė, negatyvę — Steponas 
Buguaitis. Ant žmonių' veidų pa
sirodė, kad diskusijos patiko. Va
karo vedėja buvo jį-nia Eleonora 
Švenčionjene, prakalbą pasakė 
gerb. kun. Juras.

“Palangoj” buvo didejiš ak
muo, kurį jau baiga traškinti šv. 
Pranciškaus parapijonai. Girdė
jau, kad daug prisidėjo triuškini- 
me to akmens Kūburių šeimyna, 
kada vakacijas praleido Sodaliei- 
jos vasarnamyje.

Mūsų abu kunigai gerb. kun. 
Virmauskis, kun. Juras vos tik po 
savo rekolekcijų suruošė rekolek
cijas mūsų žmonėms, kurias ves 
gerb. Tėvas Alfonsas Maria.

T. Agotytė

W pastaruoju 1 
H bį^iri labai puriai jįg 
užjausti rengimus ir. tąnkįąį 
yaųti juose.

- Jurgie parapijas chorai sa- 
Xėagū pirmą rudeninį koncertu su 
Uh&Sgu programų. Tikslas tur
būt buv<KpasĖu4yti, ką iųuveikė 
ir įcą išmhko per pereitus kelis mę. 
Aeąiua. Z

Svetainė kaip visuomet taip ir šį 
syk| buvo pihmtė. Viso vakaro 
programą - vedė choro vedšjas 

t gerb. Jonas Steponavičius. Po ke
istos' dainų, o labiausiai po dai-

. nos “Mes be Vilniaus nepųtjm-

. si®”' (A. Vanagaičio) tapo per- . „

. statytas vietinis klebonas gerb. | bkišką spaudą. Jau mūsų FečteSri 
Imn M- Var,Uiio raciia tnnmi ;‘:-

HARTFORD, CONN.
Ir šios kolonijos lietuviai turėjo 

progą išgirsti tutringą prakalbą 
Lietuvos Seimo atstovo kun. 
Šmulkščio. Prakalbos įvyko rūgs. 
27 d. Vietinis klebonas kun. 
Ambotas atidarė vakarą. Kun. 
Šmulkštys kalbėjo apie dvi valan
das. Publika labai ramiai klausė
si. Po tam Šv. Cecilijos Choras 
vadovaujant varg. Deltuvai sudai
navo keletą Unksmių dainelių. 
Baigta Lietuvos himnu.

BBIDGEFORT, CONN. 
Klebono varduvės

Štai ųau kelinti metai, kaip vie
tinės kolonijos lietuviai apvaini
kuoja savo gerb. klebono vardu
ves. Tas įvyko rugsėjo 21 d.

W010K8TER,MA88.
Rugsėjo mėnuo Worcesterioįn^;

LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijoj užsi

mezgė Sųnday iSehool. Kun. Vir
mauskis, kuris daug pasidarbavo 
priruošė mokytojų kurie jau ke
lintas metas prigelbsti vaikučius 
dvasiškai išauklėti.

Rugsėjo 20 d. “Palangoj” So
dai iei jos vasarnamyje įvyko Sun- 
day School mokytojų pietūs ir pa

kun. M. Bankus, kuris labai įspū
dingai pakalbėjo apie mūsų sosti
nę Vilnių.

Chorams reikia pripažinti gar
bės žodį, o labiausia vyrų chorui, 
nes tapo iššauktas kelis kartus ir 
jau labai padidėjęs balsais. Misų 
solistė, p-lė A. Žaledūoniūtė, kaip 
visuomet, itaip ir šį sykį labai pui
kiai sudainavo. Jau laiks nuolai- 

. ko vis daugiaus turim duetų. Pir
miausia pasirodė p-lė G. Venče- 
rauskiutė ir mūši} tenoras A. Klin. 
ga, antra, p-lė A. Rasimavičiutė ir 
varg. J. Steponavičius, trečias du
etas, tai dvi sesutės O: ir A. Stepo
naitytės, turėjom ir kvartetų žo
džiu sakant, turim visko ri jau ši-

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

kus, kada: būdami Lietuvoje 
laiku rugelios-sūjom. Taiwor^^^, 
teriečiai pradėjo apšvietos 
sėt arba kitaip pasakius prie 
Marijonų Kongregacijos skyTl|^^^ 
rašytis ir platinti lietuvišką k n-.. * 
- - - - ■
racija tuomi darbu rūpinad^^^i  ̂
kviečia visas katalikiškas drąnętsk' 
jas ir pavienius stot į darbą, 
Svietus sėklas sėt, nes jau 
išarta, tai reiškia, valdyba jau 
išrinkta. Pora susirinkimėli 
buvo, bet pažiūrėkim ką nn^KŠį^ 
Būtent pikniką surengė 
parke 20 d. rugsėjo. Bet negiū^’ 
to dar ta patį nedėlcįięnio vakarį 
ir prakalbas surengė šv.
ro bažnytinėj svetainėj. Pirmiąm- 
šia pasakė keletą malonių žodelių 
kleb. kun. Vasys ir perstatė gerb. 
svečią kun. S. Pavilanį, Šv. Kaztr^ 
miero Dr-jos įgaliotinį, kuris 
yra daugeliui žinomas. A®l

Federacijos koresp. T

KfcUTA

LDKS. REIKALAI

Palazdijų, Ūdrijos, Anikščių, Pajaujiškių ežeras ir 
t. t. Bet daug yra ežerų ką. savus vardus turi. Bū
tent: Dusia, Galadusis, Galsta-s, Pirtukas, Aukšta
kalnis, Baltasis, Giluitis. Žuvintą, Susis, Duselka, 
Plūvija, Kavalys, Rymaitis ir daug kitų man neži
nomais vardais pavadintu. Pastarasis ežeras, vadi
nasi, Rymietis tokiu sulyg padavimų, būdu atsirado: 
Senai, jau senai, gal šimtas, gal du šimtu, rasit ir 
tūkstantis metų, Rudaminos merginos saulei jau nu
sileidus ganė pabaliais artojėlių palšus jautelius ir 
nieko blogo nemanydamos dainavo apie Dunojėlį, a- 
pie rytų šalelę. Staiga išgirsta kas ten šniokščia, ū- 
žia, atsigręžę, žiūri kad vanduo artinasi ir nori jas 
paskandinti, dar žiūri ir mato plaukiančias jūrų 
mergeles—undines kalbančias: ateikite, sesės, atei
kite pas mus, mes drauge gyvensime, žaisime. Išsi
gandusios kaimo merginos danu ima bėgti varyda- 
mosios jautelius; vargšės pailso, o čia vanduo šniokš
damas vis jas vejasi ir vejasi. Drąsesnioji atsigrį
žusi taria: kur tas šventas vandenėlis aprims, stai
ga vanduo aprimo, sustojo, išsigandusių merginų to
liau nesivi jo. Vietose gi žmonės tų žemės plotų, kur 
keliauajntis vanduo aprimo, pavadino Rymietis. Ne
toliausia nuo Rudaminos ir Lazdijų.*)

Vienas, Ežerėnų apskr. gimęs gyventojas man 
pasakojo, kad pavažiavus penkis-šešis kilometrus 
vis r^ndi ežerą ir taip visam apskrity gausinga eže
rų. Reikėti} Ežerėnų apskr. žinovams surinkti eže
rų nomenklatūra, juos aprašyti ir plačiąją Lietuvos 
visuomenę supažindinti. Aš daugiau nesugebu apie 
Ežerėnų ežerus tarti, nlan suvalkiečiui, nežinoma.

'Dzūkų pobūdis karštas, greitai bereikalingai ne
sigauna, bet greitai ir atlyžta. Dzūkai savo įsiti-

•> Ta! vis apypasakojo a. g. kan, Karuža, Rudaminos vikaras.

kinimuose, nuomonėse užsikirtėliai, svetimšaliui, 
būtent, kapsui, zanavykui ne greitai tiki, atsargiai 
iš visų pusių apžiūri, bet pažinę žmogų, supratę sa
vo naudą, visa noru ir širdimi reikalui esant orga
nizuojasi, kuopon spiečiasi ir darbo nesigaili, paro
do didę ištvermę, pavyzdys gali būti Alytaus išsi
plėtusi ūkininkų Sąjunga.

Bereikalingai kapsai ypač zanavykai dzūkus nie
kina dėl jų statumo, dėl jų žemos kultūros, neatsi
žiūri vieni ir kiti kokiose aplinkybėse dzūkai gyvena. 
Dzūkų kraštas skirtas buvo sulenkinti. Bažnyčiose 
visur lenkiškai giesmės giedota ir pamokslai sakyta, 
tik retkarčiais suprantamai, lietuviškai žmonės.Die
vo žodį išgirsdavo. Kaikurie klebonai visiškai lie
tuvių kalbos nesuprato ir nesirūpino jos suprasti. 
Šiose parapijose lenkai klebonavo: Seirijuose Go- 
jauskas, Lazdiuose Suchockis, Ūdrijoje. Oldąkors- 
kis, jam mirus Pietrzynikovskis ar Pietrzenikovskis 
lietuvius lenkino, ir kitur Dzūkijos klebonijose len
kai sėdėjo. Apie Pietrzynikovskį tokią pasakėlę gir
dėjau. Ateina, būdavo, pas kleboną žmogelis ve
lykinės išpažinties ženklelio, anas neklausdavo po
terių, katekizmo, .tik lenkiškai užklausdavo: “Co ty 
jadleš na sniedanie” (ką tu pusryčiavai) šiek-tiek 
žmogelis supratęs atsakydavo, “krupi,” tuomet no
riai klebonas duodavo ženklelį sąprotaudamas kad 
jau moka, bent supranta lenkų kalbą. Nuo a. a. 
vysk. Lųbienskio kitaip virto. Jaunesnieji kunigai; 
ėmė žmones poterių, katekizmų lietuviškai mokyti, 
bažnyčiose visiems suprantamus giedojimus įvedė. 
Inovacijos pradžioje lenkai tylėjo, vėliau . suprato, 
kad čia ne juokai, mato kad lenkiškoji kalba ir baž
nyčiose ' nyksta; lietuviškoji yiešų * ima,: pasišiaušę 
riaušes bažnyčiose kėlė. ‘ Vargšai! po karo visiškai 
nutilo, ir . turbūt dabar Dzūkijoje niekur, bent Su
valkijoj nesigirdi lenkiškai giedant bažnyčioje/ 
Anuomet pasižymėjo lietuviškai mokinant, Leipunų 
(Leipalingio) kunigai. Matas Dabrila ir a. a. Sima-

nas Račiūnas. Gera būtų surankiojus žinias, kada 
ir kas įvedė bažnyčiose lietuviškus pamokslus ir gies
mes, kitaip ainiai bars mus už apsileidimą.

Visoj Dzūkijoje dvarų, dvarelių kai sėte prisė
ta. Prieš lenkmetį lietuviai-kaimiečiai dvarų laukus 
dirbo—ėjo baudžiavą. Kiekvienam dvare lenkas, ar
ba sulenkėjęs lietuvis sėdėjo ir savo baudžiauninkus 
lenkino. Panaikinus baudžiavą, dvarai vis liko len
kystės lizdais. Tiesa, nedarė didelės įtakos į buvu
sius baudžiauninkus-kaimiečius, bet kumečius ponai 
ir užvaizdos senu būdu lenkino, su jais nemėgodie- 
tuviškai kalbėtis, nors ir mokėjo, vis lenkiškai kal
bindavo. Pavaldiniai gi įtikdami savo ponui net ir 
vaikus mokindavo lenkų kalbos. Tokia dvaruose 
polonizacija tęsėsi ligi spaudos atgavimo. Dzūkijos 
kraštą lenkai laikė ir vadino savo kraštu, tai mūsų, 
litvomanai. girdi, teeina į Kauną, į Šiaulius, mes 
nei žemės sprindžio be kraujo praliejimo lietuviams 
neduosim. Taigi ir dabar didžius Dzūkijos žirnių 
plotus užėmę laiko savo žiauraus aro naguose, be 
praliejimo kraujo neketiną išleisti . . . Štai du pa
vyzdžiu kai lenkai buvo keistai, nepakenčiamai nu
sistatę prieš lietuvius. Vienas susipratęs lietuvis 
norėjo padaryti įtaką į dvarininko dukraitę, davė 
jai Maciejausko, * ‘ Lenkiškai Jietuyhškąją gramati- 
k*”. kad vietos žmonių kalbos pramoktų. Kur tau 
lenkiškoji ožkaitė mužikų kalbos mokinsis! Kadan
gi paklausta kiek pažengė lietuvių kalboje, atsake: 
“Ja niemam jdolnosci do jęsykow” (aš nesugebu 
svetimų kalbų išmokti). Kita? dvarininkas radęs 
pas savo kleboną Juškevičių “Svodbinę Rėd%" jja- 

■ vartė, pavartė, trenkęs į stalą išsireiškė:

Orui atvėsus, L. D. K. S. kuopos ėmė krutėti. Kuopų 
vumo apsireiškimą galime pasttbėti iš “Darbininke” skelbįą^| 
mųjų susirinkimų skaičiau;

Kitados buvusi mažutė, bet šiandien viena iš didžiausių ir i 
veikliausių kuopų galime skaityti Montellos, Mass. kuopą,, kuri 1 
dar žada augti ir net padvigubetm^Montelliečiai turi daug* veikoj 
lių ir darbščių narių, todėl jie auga kai ant mielių.

Neveltui montelliečiai per pereitų metų naujų narių prirašy
mo vajų iržemė pirmą vietą. X Seimas darbštų montellietį. J. 
Jeskeliavičių už didelį pasidarbavimą L. D. K. S. organizaci
jai pakėlė Į garbės narius, tai dabar kiti nenorėdami jam užri- 
leisti noro lenktiniuoti, kad gavus garbės nario vardą. Prie to 
dar reikia pasakyti, kad ir vietos klebonas gerb. kun. J. Švagž- 
dys labai prijaučia mūsų organizacijai ir stipriai ją paremią. 
O, kad daugiau tokių'kuopu ir tokių darbščių narių ir rėmėjų, * 
tai mes gyvuotume! ' ' H

— Antrą vietą sulyg narių skaičiaus didumo užima, berods, • Ji 
Clevelando kuopa. Ir ten smarkiai dirbama, bet dar ne tiek, ' 
kiek reikėtų. Clevelandiečiai kitados buvo smarkesni, bet rei? 
kia manyti, kad šiais metais jie tikrai pasireikš ir visas kuopas ' 
savo veiklumu viršys.

— So. Bostono kuopa, kad ir arti centro, bet nėra tokią . 
skaitlinga ir gyva, kaip kad turėtų būti. Bostoniečiai turi pro
gos paaugėti, tik reiktų padirbėti. Gera darbininkų ir gerų _ 
žmonių yra, o kai to yra. tai ko-gi daugiau, tik dirbk ir no
rėk. f 4

— Cambridge, Mass. kuopa skaičiumi nedidžiausia ir- Vpi* •- 
kimu nesmarkiausia. Kliti sako, kad cambridgiečiai tyliai, -bet’ •' 
daug dirba. Prie šios kuopos priklauso centro pirmininkas A» 
■Vaisiauskas, tai ši kuopa turėtų aplenkti ir montelliečius. Pa>< 
gyvenę, pamatysim. iŽ

— Lavvrenco, Mass. kuopa pasiruošusi smarkiai padirbėt^ J 
nes jau nusibodo visą laiką stovėti vietoje. Laukiama žiemųs,r' 
nes tada galima prakaituoti, j

— Waterburio, Conn. kuopa buvo kadūisia didelė ir stipri, 
tai turėtų vėl savo didybę ir galybę atgauti. Vietos klebono 1 
gtrb. kun. Valantiejus, rodos, jai prielankus ir reikia tikėtįs, 
kad padės stiprėtu

— Brooklyno, N. Y. kuopa tikrai apsileido, nes tokioje 
delėje lietuviui kolonijoje, tiek daug lietuvių darbininkų, e kuc^ 
pa miega. Veiklių žmonhjyra,. tik jie aptingo. Laikas pferfi) 
purtyti.

— Grand Rapids, Mieli, kuopa žadėjo visą pąsaulį nu 
binti, bet šiandien visa aprimo. O gal energijos kupinas Lą- 
K. S. narys ir uolus rėmi^ ktiR, Verbickas Grand Rapids 
leido? Tuomet, žinoma, Grand Rapids vėl miegučio!

Tiek tuom tarpu kuopį vardų užtikau “Darbininkę” 
respondencijų skyriuje. Kai sugriebsią ką naujo, tai vėl 
bersiu. Reikia minėti kas dedasi kuopose, kaip jos veikiau 
tuomet ir gyvum^atsiras.

;?a-:

mačiau ij>girdėjam
Mielutis lenkuti! tavo tautiečiai Lietuvoje sutir

po, lietuviai gi viršų ėmę bujoja.

(Bus daugiau)
■r... - i v

VIKNINTKLIS AMERIKOJ^ PABBOTIKŲ 
“DAfc)BIiriW4*8” 

rūpinasi amerikiečių-darbininkų Jtiptaa Mį 
tavos ir ti»' paataUo ir dedaįraMųj
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spaudai. Kadangi suvėlintas

Redakcija

iš LIETUVOS

REIKALAUJAM AGENTŲ
: PILVO IR NEMALIMO SKILVIO 
NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir svaigimai galvos paei
na iš viduriu, kraujo nečystumo ir silp
numo. Paeina, tai Iš viduriu. Eini k 
Ihfusibn, išgydys į 3 savaites.- Pre
kė’ 75c., baksas (pusė tuzino) už $4; 
dėt tonsilų Ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
Mostj. prekė $1, $1.75 ir $3.00. Gali
te gauti kožnoj aptiekoj arba pas išra
dėjų Z. EINIK CO., City Hill, St. 
Union City, Conn. (L.-28)

_ jos naudai. Vietos' ir apy- 
lietuviai yra kviečiami atsi- 

ant viršminėto bazaro, nes 
daug naudiųgij dalykų.

Vietinis

VIETOS ŽINIŲ KORESPON
DENTAMS : •

Vietos žinią rašejai tankiai 
vietos žinią medžiagą pristato 
tuomet, kai jau laikraštis yi-

'Y . -
-paM^me: kamodžhj, 

štaią, stalelty 4ryd^uglau. dalktę. Atsi- ' 
šautitCpa^ X STUKAS, 769 Brdadway, 
Š<J. Bestenu Mass.

CI>TX’--PQi-NT’E-L-3 šeimynų j3 kiun į 
bortą naktis su vĮsuk improvementais, < 
geriausioj apieltak,'i arti Furm^ut lld. t 
ir Broiulvvay. tik SltJ!.’Ou. I
: SO. BOSTON U 3 šeimynų H kum- 
barhį, sn elektrikais, rendu $-10 Į mene- 
sj, turi būti pavdtifots šbi savaitę,,pra-' 
šo $2,800 ir $3C«» i nešti, bet ateik ir j 
duok «ayo pasiulynuj, . j

LITHUANIAN AGENCY, 3m' \Vest 
Bnmchvhy, So. Boston, Mass. ;

mąįtįf judaj seni, ąau 
'‘"ar. maži, nes visi rengia?

SLažaro, kuris bus spalio 3, 6, 
tai yra subatos, utarninko, 

lyįyęrgo ir'subatos vakarais, šv. 
aannero" dr-jos svetainėje, 22

pąįiųpšsą 
streikavę. ^R^ąlavo mugąs 
^rj^žniimoĮ.irjbuvp 
kodavimų, j j^mnpariija’ B&pą® 
žinoiuniją ip visus.kibus
reikalavimus išpildė. Darbi
ninkai sugrįžo darban. . J

s. CLEVELAND, OHIO
A. L. R. K. Susivienijimo S ir 

|č|p^/kuopos jau turi išrinkę komisi- 
<Su A yias del rengimo seimo A. L. R. K.

■ kuris bus Clevelande birželio 
bigoje, 1926 m. Komisijos jau 
ėjo vieną susirinkimėlį 11 d. 

gs. pas F. Saukėvičių ir daug su
manymų padarė.
f- Rugsėjo 20 d. šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčioje laikė šv. mišias gerb. 
kunigas K. Zaikauskas ir mūs 
gėrb. klebonas kun. V. G. Vilku- 
tąitiš iš sakyklos pasakė parapijo- 
nams kad kun. Zaikauskas užsi
liks Clevelande. Iš to parapijonai 
labai džiaugias, kad turės vieną 
dvasišką vadovą.

Šv. Jurgio parapijos bazaras 
prasidės 22 d. lapkričio ir baigsis 
29 d. Tadgi visos katalikiškos 
draugijos iškalno pradėjo darbuo
tis dėl geresnių pasekmių bazarui. 
Kiekviena draugija padarė tikic- 
tėlius ir pardavinėja, ne tik tarpe 
lietuvių, bet ir svetimtaučiams.

Praslinko vasaros karščiai ir 
; mūs LDK?. 51 kuopa atsikėlė iš 

miego, per vasarą, mat nieko ne
veikė. Gal dėl tos priežasties kai- 
kurie nariai pamiršo, kad jiems 
reikia užsimokėt mėnesines duok
le?. Tad-gi brangūs broliai darbi
ninkai mūs visų priedremė eiti į 
susirinkimą, užsimokm mėnesines 
'duokles ir prade4: 
mūs brangios orsrai 
teko girdėt iš kai 
kuopos, kad ateinančią žiemą ma
no padaryt vajų katalikiškos 
spaudos platinimui ir LDK?, na
rių prirašymui. Vienas 
lis man sakė, kad jis dar 
somą plunksną, kur trano

krąsčio išleidimą ir tuomi pa
dala nuostoliu organizacijai, 
tad redakcija šiuomi turi pra
nešti vietos žinią koresponden
tams, kad nuo šios dienos visos 
vietinės korespondencijos tik 
tuomet galės tilpti į tos pačios 
dienos numerį, kai jos bus pri
statytos ne vėliau kai 9:30 vaL 
ryto.

CHORAS RENGIASI
Šv. Petro bažnytinis choras 

rengiasi prie operetės. Mano
ma. kad bus galima perstatyti 
už mėnesio laiko. Žiūrėsime 
kokį suprizą parodys.

LAIMĖJO DOVANĄ
Pranciškus Jakimavičius mo

kinys aštunto skyriaus Lietu
vių Vasarinės Mokyklos laimė
jo dovanėlę už parašymą gra
žiausio straipsnelio. Šią dova
ną skyrė kun. F. W. Strakaus- 
kas. Iš visų mokinių prisiun
tė apie 30 rašteliui. Tinka
miausias ir gražiausias parašy
tas buvo Pranciškaus Jakima
vičiaus.

š i.Į^ėreito;^ėi^ta^iiįę> vakarė 
atsibuvo šusirihkimaš' Apašta
lystes Ma|(įo§i)raugijos. ' Na
rių atsil^^^pie 150. Svars
tyta apid^i^ngimą _ atos 
gerb, Jurui. įĮ u-
tinė paskaita atsibus spt 
Tema paskaitos bus “Ry®|^s ir 
As’ėntFMetai, ” antra paskaita

18.NAUJA PIKTADARYBĖ
Bostonas ir apylinkės šiomis 

dienomis pagarsėjo piktadary-' 
bėrais/ Nauja piktadarybė pa- bus lapkričio mėnesį. r 
pildyta VValtham’e, kur ban- L ---------------
ditai užatakavo strytkarių dar- SEKMADTF.NTf) MOKYKLA 
žines. Dideliame automobiliu-j DIDĖJA
je atpy'škėjo 4 banditai ir uža-1 Sekmadienio Katekizacijos 
taka daržines. Nušovė vieną mokykla žymiai auga skąičiu- 
sargą ir, kitus darbininkus je narių. Vakar po pietą daug 
pirvertę pakelti rankas, iš sei- naujų mokinių prisirašė, 
fo pasigrobė apie $2;000.

Sekmadienį po pietą Sekma
dienio Kątekizacijds Mokyto
jai turėjp . savo -susiriiĮkiiną. 
Buvo kalbama apie geresnį šu- 
tvarkyūią :. vaiką,. ntėkslo. 
Ateinančiame susirinkime bus 
išrenkama valdyba

JUOZASM.VERVEČKA
LIETD^I^A^C“ ■

PRAKTIKUOJA DVI 
į j/OFISUOSE

SOUTHsBOSTGN.eMASS.F 
414 W. Broadway

Tel. .S. B; 09482 SS

BROCKTON, MASS.: 
684 No. Main Street 

Tel. Brockton 7180 
UESIDięc’CIJOS Tel. sj b! Š429-W

Ati
daryta 11 naujų skyrių. 9 nau
ji mokytojai įstojo į darbą. 

MOTERIMS IR MERGINOMS į Gerb. kleb. kun. K. Urbonavi
čius tikisi, kad ateinantį sek
madienį prisirašys daugiau 
naujų mokinių,2, sykiu ir naujų 
mokytojų, ypatingai iš vaiki
ni] tarpo.

Auksinė proga dėl moterų ir 
merginų, tik pagalvokite? 
Miestas duoda mokslą dykai, 
kodėl neimate? Štai atvira va
karinė mokykla, Frederiek W. 
Lincoln Evening Scliool, 
Broadvvay. prie K gatvės. Mo
kina: siuvimo, skrybeliij dirbi
mo, mezgimo ir namų ruošos. 
Taip pat anglų kalbos ir rašy
bos.

Galima prisirašyti pirmadie
niais. antradieniais ir ketvirta-

I dieniais, nuo 7:30 iki 9:30 vai. 
I !{vakare.
j Lietuvaite
I jog mylite mokslų, eikite ku-',tų balandėlių, etc.

AMŽINOJO ROŽANČIAUS 
DE JOS SUSIRINKIMAS 

atsibuvo sekmadienį po pietą 
Šv. Petro bažnytinėje svetainė
je-. Buvo kalbama apie iškil
mei:, kurios bus spalio .12 d. 
(Columbus Day).

. f.Tek Sa JBostou. 0828 
LIETUVIS DANTISTAS

08. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadwayž South Boatoa 
Ofiso valandos:

ubo 9 Iki 12:00 ryte Ir ano 1:80 
iki 5 ir nno 6:00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas subatoa vakarais 
ir nedėldieniais, taip-gi seredomls 
nuo 12 dienų uždarytas.

MAGIKO VAKARAS
Sekmadienio vakare šv. Pet

ro bažnytinėje svetainėje magi- 
kas čekanavičius turėjo savo 
vakarėlį. Žmoniij prisirinko 
gan skaitlingas būrelis. Magi- 
kas savo gabumais parodė gan 
daug visokių juokingų dalykė- 

įlią. Išaugino akymirkoje gra- 
pasirodykite, ;žių gėlelių, iš oro prigavo bal- 

Žodžiu, va-

Jurbarkas, šiais metais ma
toma labai gerai užderėję ja
vai. Tuomi yra labai paten
kinti visi, o ypatingai mūsų ū-, 
kininkai. Praėjusių metų ne
derlius neatlygino už jų darbus 
ir vargus — daugiau būrėjo į- 
deti į dirbamos žemės plotą, ne
gu kad gavo iš jos naudos.

Daugelis ūkininkų, laimin
gai suėmę nuo lauko rugius, y- 
ra. spiriami gyvo reikalo iškul
ti juos ir greitu laiku keisti į 
litus. Toedl šiuo laiku galime 
pastebėti rinkose gana daug 
rugiii. Kada pereitais metais 
Lietuvoje buvo stoka rugių, 
inūsij valdžia leido jų įvežti iš 
užsienio už 10 milijonų litų. 
Tuomet žmonės mokėjo už 
centnerį rugių nuo 28 iki 33 li
tu ; šiandien, kada mūsų ūki
ninkai gali duoti rugių išvežti Į 
nžsienį, kaad rugių kaina mi
nimaliai turėtą būti bent 15 li
tu, mūsų rinkose matome mo- 
karna u žrugių centneri po 9 Ii-

$1000TIKUŽ60GENTĮJi
Atsiųsk GOe., o gausi, ne pini

gais, bet-žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis. sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Uūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatų tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, ' kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Rd., Suenceroort, N. Y.

2 TEK Six Boston 0506—W.
| LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
5251 Broadway, So. Boston
5> (“Keleivio” name)
3Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo Ž 
g 1:80 ai 6 ir nuo 8®) IM g vakare. S 
fiSeredomis nuo 9 iki 12 vaL dienu į 
ftSubatomls nuo 9 Iki 6 vak. Nedą Z 
Kitomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti* 3 
S»»5B68S$S3»3ęX3S3ęJW^

fe

meteis nesės 
mažoms me—.

prie sąjurum'U 
vajaus laikn >u 
šė apie 20 r. r. u 
no pasidarbuos
ir visi turime radirb

I s?
I

PAIEŠKAI) PARTNERIO
PRIE MANO BIZNIO 

srbfl, kas norgttj pirkti mano bizni, tai 
pnrdnosiul Kreipkitės t /'Darbininką.”

orai'1

W

FA;

rubij, ramia' 
žinanti 
adresu

Paieškai!

Geras abeinam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas iiuo atsakančia irimytdnia 
Enimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą-
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tčmy- 
Ute, kad butų Inkaro vaizbaieakūs 

( R AD. RICHTER 4 CO.
Ty 31 South 5th 
Brooklyn, N. Y.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Remnatizma, Ranka, Koja, 
Nugaros skaudejima, šalti. Ranka,

Vekamo GaEnp Mestis 
Verta attkao, kiek ji pati sveria k>- 
fig nattdoa gydymo- •
Kaina 76 centai. $1-50 k $3.00.

KtanHte pa. aptielcorfan teip 
DEKEfTS NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

-Doksnis Ointment'Oo.
B18 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD. CONN.

„ „ Šie Gražus ir Naudingi
I Pietums Indai už Leibelius DYKAI

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

Jūs gaunate brangias dovanas grąžindami leibelius ne tik gerą pieną. 
Viršuj matote paveikslą indu setą, kurį galite gauti už taupomus leibe
lius. šeimyninkės pildosi tą setą už leibelius mūsą blešinią. Ant pa
veikslo matomus indus tegalite gauti mūsą dovaną krautuvėse. Ne- 
siunčiame ją paštu. Pradėkite šiandien taupyti leibelius ir nuneškite į 
arčiausią žemiau pažymėtu krautuvių.

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

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

r*Towh Street

r.RIDGEPORT. ITT. 
105 CV>ntrresR St. 
arti Main Street

I. RTVKU. MA
- 3-nl S'roet 
ReCfonl St,

I’TIOVTDENC'E. R. T. ,r< Ahom Street arti YVashington St.

Pradėkite taupyt leibelius dabar, gavimui brangiu Kalėdiniu dovaną

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

-sv. jono evTbl. PAŠEU 
DRAUGIJOS VALDYBOS

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL„M. D.
Galtoto sutikalteii Ir Uetuviilcal

anso VAiairooB: Rytais iki 9 w&L- 
Po pietą nuo 1—8 
Vakarais nno6—9

589 2. 3roadway, So. Boston

Pietų vos Ūkininką Sąjunga 
privalėtu dėti iš savo pusės pa
staugi}, kad mūsų ūkininką 
reikalus apsaugojus. Ypatin
gai yra geistinas pageidavimas 
is zanavykų ūkininkų pusės, 
kad prie žymesniųjų-Ū. S. sky
rių būti] greitu laiku Įsteigti 
javų supirkimo punktai.

“Kooperacija”)

Pirmininkas — M. Zoba,
589 E. SeVenth St, So. Boston, Mara 

Vlęe-Pirmininkas — J. Petrauskas,
250 Gold St, So. Boston, iiass. 

Prot. Raštininkas — P. Tamošiūnas,
181 W. 7-th St, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
40 Marine Road, So. Boston, Masą 

Kasierlus — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mara 

Tvarkdarys — T. Zuikis,
7 Winfield St, So. Boston. Mara 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čiu ned&dten! kiekvieną mėnesio, 
valandą po pteta parapijos saicį, 491: 
E. Seventh St, So. Bostcc. šnera

j Naujas Lietuvis Dentistas s 

ĮDR. ST.A. GALVARISKIj 
| 520 E, Broadway, Boston | 
S Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki B 
J 32 vai ir nuo 1:30 vai. po pietų g 
g Iki 5 :S9 vai. vak. ir no T Ud | g 
š vai. vak. šventą dieną pagal snsI-§
§ tarimą. Tel. S. Boston 4435 g

TeL Brockton 5112—W, 

DANTISTAS

DB-STfi LIETUVOS DUKTEiV 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

OR. A. J. GURMAN
(GŪMAUSKAS)

705 Main St, KoateUo, Kas. 
(Kampas Broad Street)

NUTEISĖ
ZRugpiūeio 31 d. Kariuome

nės Teisme, buvo nagrinėjama 
byla Šančių liaudies mokyklos 
mokytojo Salio Pranaičio, bu
vusio “Socialisto” laikraščio 
(šio laikraščio teišėjo vos du 
numeriai) redaktorius — Ma
žeikių profesinės sąjungos pir
mininko Šoblinsko, ir Mažei
kiai profesinės sąjungos sekre
toriaus Kaziulio. Šie asmenys 
buvo kaltinami prigulėję vietos 
slaptai priešvalstybinei bolše
vikų organizacijai. Byloje pa
aiškėjo, kad ir pats laikraštis 
‘‘Socialistas,” buvo leidžiamas 
bolševiką pinigais. Teismas 
išnagrinėjęs bylą priteisė: Pra- 
na.ičiui 8 metus, Kaziuliui 3 
metus sunkiąją darbų kalėji
mo. Šoblinskas prieš teismą 
pa.bėgo Rusijon. Prieš pabėg
siant Šoblinskas buvo Mažei
kiu socialdemokratą kuopos 
na.rys ir Mažeikių darbininkų 
nrofesinės Sąjungos pirminin
kas. Štai kas vadovauja pro
fesinėms sąjungoms ir social
demokratams.

(“Rytas”)

Pirm. — Z. Zičklenė,
81 Story St, So. Boston. Mass. 

Vice-Plrm. — A. Janušonienė.
1426 Colnmbla Rd., So. Boston, Mass

Prot JjĮašt — O. Šiaurietė,
448 E. 7-th St, So. Boston, Mara.

Fin. Rašt. — J. Keys,
115 G Street So. Boston, Mass.

Ižd. — O. StanlulintS,
105 6-th 8t, Sa Boston, Mara.

Tvarkdarį — O. Mizgi rdlenS,
184 8-th St, So. Boston, Mass.

Draugijos reikalais kreipkitės visados | 
protokolu raktininke. Draugija laike 
savo susirinkimus kas antrą utarnln- 
ku kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
ves, South Boston, Mass.

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — V. Zalleekas, 
514 Et Broadvray, So. Boston, Maafe.

VICE-PIRM. — Povilas Buka, 
4S O Street So. Boston, Mass.

PROT. KAST. — Antanas Mačiūnas.
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

FTN. RAST. — Juozapas Tinkevičin*
908 E, Broadvray, So. Boston, Mase 

KA8TERIUB — Andr. Zalleekas,
811 E. Fifth St, Sa Boston. sMara

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

L1ETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kron iškas užslsenė- 
juslas ligas vyrų, moterų Ir valką, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetlnlais spinduliais, kvartz 
žiburiu, thermo therepa. Ir kitais 
elektro medikališkals budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumų, Ir spiau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Telpgl su
teikiu patarimus laiškais.

O/iso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

881 WEST BR0ĄDWAY 
South Boston, Mas& 

(Antres tuboš)
Telefonas--------------------S. B. 4000

908 H. Bro*dway, So. Boston, Mara.
D. L. K. KętstaSo Draugija laiko tm 

vo mėnesinius snsirlnkimus kks pirmi* 
nedSdienl kiekvieno menesio, po num. 
804 Washihgton St, Boston, Mara.. 
1:80 vai. po pletg. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite sn savim daugiai 
nauju nariu prie musu draugijom gaA

tV. KAZHCZBO B. K. DB-JOI 
VALDYBOS ANTBA1AI ,

225 L Street Sa Boston, Mm 
Vlm-pirm. — J. Chrablnskai,

16? M Street. Sa Boston. Ma* 
Prot. Račt. — VI. Mickevičius, 

405 Third St., S. Boston, Mass.
Ftalnsų BaMtinlnkan —* k KŠkb,

< Hateh Street, Sa Boston, MaraO AUKSO OBUOLYS
” Šeimynų ir namas ir Storas bu išdirb
iu blaniu. Tikrina kas pirks, 15-20 d. 
dieni pelno ir dar vieta dėl garadžto 
pnJMam pamary, preke prieinama, caeh > 
13,OOd Matyk J. MIKALONI, 423
Broadvay. Tel S. B. 1607. (S.-6)________ _____________________ ,__

Tvarkdarys — P. Luoša,
896 E. Fttth St, BoBoeton, Kąra 

Draugljoa reikalais kreipkitės vi»s

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

i BARUSEVIČIUS
Ltetnvlfikas Graborius, balsainuoto- 
jas, Beal Estate ir Public Notaras.

258 W. Broadway

Resldencija 838. Dordnester Avenne 
Dorchester. Man.

Ofiso Tel Res. Tel 
University 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALETSKAS A • "* * ♦Graborius ir Balsamuotųjas
983 Cambridge St, Cairibridge

18 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STOH F
AKIŲ bPBOIAUSTAS
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