
Jų

EINA

»

• ; F
os disci-

*

kir partija
savo na-

suskal-
spalio

O-dailės

• 111

' K 1 1

H ? <

ti arba tylėti._____________ ________________ ,
Tas koalicijos sudarinėjimas prasidėjo nuo garsaus su- |

ta.

ti.

PADIENIAIS H

RYTINĖJ EUROPOJ KARO PAVOJUS ČIA PAT
♦

1

■ 
I

> 1 •Ka 1 H► ze:1R1'į1t .a'1

PENIUS SYKIUS MAŽIAU
Philadelphijos majoras 

pripažino, kad Sesqui-Cen- 
tenial Paroda finansiniu 
žvilgsniu visiškai nepavyko. 
Buvo tikėtasi, kad parodų 
aplankys 25,000,000 žmonių, 
o teaplankė 5,000,000 žmo
nių.

Buvo siūloma paroda tęsti 
ir kitų vasarų, bet majoras 
pasakė, kad nebūsią lėšų jos 
pradėti. Be to jei šiuo sy
kiu žmonės nelankė parodos, 
tai kaip galima tikėtis, kad 
sekamais metais ją skaitlin- 
giau lankytų.

Su parodos rengimu Phi
ladelphijos miestas prisidarė 
skolų. Vien parodos pavili- 
jonų statytojams dar neda- 
mokėta $3,-000,000.

TROC 
IŠB

Rusijos 
ketina išbr 
rių skaičiai 
novievų ir 
biauriai la
plinų. Jie 
me bolševikų- Jį 
dyti. 
20 d.
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GAL GRĮŠ EX-KA!ZERIS
BERLIN.— yokietijos mo-

narkistai stengiasi, kad ex-
kaizeriui būt leista persi
kraustyti gyventi V okietij o j.
Daroma pastangos sugražin
ti jam visus jo dvarus ir pa-
locius iki jo gyvos galvos.
Tuo reikalu rūpinasi Prūsi
jos seimas.

Ex-kaizens tada valdytu
25 pilis ir palocius ir didelius
plotus žemes ir mišku. Vien
rakandai tuose palociuose
siekia 10 milijonu markiu

si uz 8 milijonus markiu.

— Vienas Rusijos augštas diplomatas vie-» į 
nam korespondentui pareiškė, kad vakarų Europos valsty- ■
bes organizuojasi prieš Rusiją. Tame vadovauja Franci-* 
jos premieras Briand. Jis nori sutraukti į koaliciją Fran- J 

Italiją, Vokietiją ir Angliją. Kai šios valstybes bus 
vienybėj, tai mažesnėms jų noroms nenoroms turės kiaušy

važiavimo Locarnoj ir ten padarytų sutarčių.
• JI , 4 J

sias buvo pritraukimas Vokietijos. Tas šiaip taip padary-KOPENHJ 
Finlandijos pi 
landei- buvo 
Danijos karalių 
ralius su 
Finlandijos 
vo teatre. ’ V 
pasipylė iš gąį 
lapeliai ir

05 Danija,
UŽMOKĖJO GYVASTIMI
CHICAGO. — Mathew La

Bet be Amerikos palankumo tai koalicijai^ jos reikš
Todėl norima Amerikos palankumą-įj

Didžiausia tam kliūtis yra tai Francijos nemokėjimas':
mė būtu menka.

Išeina, kad Francija turi susitarti su A-«skolų Amerikai.Plume, sesių vaikų tėvas,

Jau prieš keletą savaičių buvo susekta slapta karinė sutar
tis tarp Rumunijos ir Lenkijos. Toji sutartis sunerimavo vi
są Europą. Toji sutartis atskleidė uždangą nuo karą gresian
čių slaptybių.

Naujas sujudimas kilo po to, kai Lietuvair Rusija padarė 
viešą nepuolimo sutartį.

Dabar iš Londono, iš Paryžiaus, iš Varšuvos, iš Maskvos 
ir Kauno tik ir eina bauginančios telegramos ir apie karo de
besių greitą tirštėjimą rytų Europoj. Pavojus auga kasdien.

Dabar visa Lenkija sujudo nuo krašto iki krašto. Lenki
jos vyriausybė sušuko, kad “ojčizna” pavojuje. Pilsudskis 
sudarė “nacijonalį ‘ojčižuos’ gynimo komitetą,.” To komite
to galVa stojo pats Pilsudskis. Nariais komiteto yra didžiu
ma Lenkijos ministerių. Pilsudskis ir jo ministeriai yra to ko- 
* teto vadovaujantys asmenys. Komitetas. išsidalijo į specija- 

oes. “
eMraaUH ____ . _ _____ ___________

. ija visų vyrų, gŽKnčiiį nešti gihkhis. Toji registracija 

Ina ne vien pačioje Lenkijoj, o ir kresnose — Vilnijoj, Balt- 
pidijoj, vokiečių pagrobtose žemėse ir k. Registruotis turi ir 
išeiviai Vokietijoj, Francijoj ir kitur. 40 nuoš. visų Lenkijos 
pajamų paskirta karo reikalams.

Pilsudskis tame komitete svarbiausią rolę vaidina. Kadan
gi jis valdo tris ministerijas, tai jis komitete turi tris balsus.

Priduodama reikšmė, kad Lenkijos vyriausybė pasiuntė 
Rusijai notą ir toje pat dienoje sutvėrė Apsigynimo Komitetą. 
Komitetas tapo nutartas steigti ministerių posėdyje.

•’ f

šitos visos žinios atėjo telegramomis ir paskelbtos didžiuo
siuose Amerikos dienraščiuose. Tose pat žiniose skelbiama, kad 

■ Spalio Devintoji Lietuvoj buvo įspūdingai minėta, kaipo gedu
lo diena. Vidudienyje, dvyliktai mušant vienai minųtai vis
kas Kaune sustojo. Sustojo visi darbai, kas ėjo ar važiavo gat
ve sustojo ir stovėjo vieną minutą. Vilniaus vadavimo Komi
tetas ragino valdžią griebtis priemonių vesti Vilniaus klausimą 
prie galutino išrišimo. -

Lenkijos vyriausybė atšaukė savo atstovą iš Taufų Sąjun
gos. Tą padarė dėlto, kad jis perlėtai gynęs lenkų reikalus.

Vokietijos užsienio reikalų ministerio Stresemanno laik
raštis Taeglische Rundschau indėjo tokį pareiškimą:

“Dėl sudarymo nepuolimo sutarties tarp Rusijos ir Lietu
vos iškilo pavojingas įtempimas tarp Lenkijos ir Lietuvos. Teip- 
gi išrodo faktu, kad Varšuva turi tam tikras intencijas.”

Francijos senatorius Jouvenai viename Paryžiaus laikraš- 
v tyje išrodinėjo, kad Vokietija turinti garantuoti rytinius ru- 

bežius, jei Vokietija nori susiartinti su Francija. Vokietijos 
užsienio reikalų ministerio organas griežtai atsisakė tokią ga
rantiją remti I 1

Francijos senatorius rašė, kad jei kiltų karas tarp Lenki
jos iš vienos pusės ir Rusijos su Lietuva iš kitos, tai Francija 
tikisi, kad Vokietija rems Lenkiją. Vokietija griežtai atsisa
kė žadėti taip daryti.

Į keletą paskutiniųjų dieną politinė ir diplomatinė Euro
pos atyda iš Europos vakarų persimetė į rytų Europą.

Į sakytą francūzų senatoriaus reikalavimą, kad Vokietija 
remtų Lenkiją atsiliepė ir Vokietijos socijalistų organas Vor- 
waerts. Tas laikraštis rašo, kad reikalavimas remti Lenkiją 
ir užgynimas vienytis su Austrija užkerta kelią susiartinimui 
Francijos ir Vokietijos.

Prie visų tų girdų apie įvykius rytų Europoj dar pasklido 
girdas, būk Italijos diktatorius Mussolini rengęsis prie karo su 
Turkija, kad Austrijoj ir Vengrijoj monarkistų judėjimas pra
sidėjo.
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žmonių būrelyje pasišaipė iš
Amerikos dalyvavimo Di
džiajame Kare. Būrelyje
buvo vienas karo veteranas.

merika dėl skolų, kad gauti jos palankumą. Todėl Fran-t :
cijos skolos nėra vien Francijos rūpestis, o ir visų didžių-* >•
jų valstybių reikalas.

Toliau tas rusų diplomatas nurodo, kad Anglijos uzį*' 
sienio reikalų reikalų ministerio Chamberlaino atsilanUy- /
mas pas Italijos premierą Mussolini nesąs .toks p;

Per ,
delphijos į San Francisco 
pasiųstas pakietas, ant ku- 
rio reikėjo užlipyti stampių 
už $150. Paprastas pakiet'as 
nuo jūrės iki jūrės per orinį 
paštų eina po $4.00 nuo sva
ro. Aišku, kad tik labai 
svarbius siuntinius teip siun
čiama. Kas minėtame pakie- 
te buvo pašto vyriausybė at
sisakė pasakyti.

’kūraliaus/užtarti už> suaręs 
luotus. :Sakė, kald Jų pasiel
gimų nereikia, imti rimtai; •

Kai teatre pasipylė rau
doni lapukai/ taj jų nukrito 
tiesiog karalienei Į sterblę. 
Karalienė truputįi sumišo, 
bet pi-ezidentas ir karalius 
tik nusišypsojo. ■ Tuo tarpu 
orkestrą užgriežė •. Finų tau
tinę giesmę.

BERLIN.— Į vietų rezig
navusio,. gen. von Seeekto 
prezidentas Hindenburg pa
skyrė gen. Heye armijos vy
riausiu vadu. Ikšiol gen. 
Heye buvo Karaliaučių divi
zijos komendantas. Gen. 
Seeckt rezignavo dėlto, kad į 
armijų tapo priimtas . ex- 
kron princo sūnus.
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ARTINSIS SU RUSIJA
• r

• } ,

Estonijos vyriausybė palinko eiti Lietuvos pėdomis. 
Sumanė padaryti su Rusija tokių sutartį, kokių padarė 
Lietuva. Estonijos vyriausybė paskyrė komisijų projek
tui išdirbti.

Ikšiol Estonija laikėsi Latvijos politikos. > Kadangi 
Latvija broliaujasi su Lenkija, tai. ir Ęstonija.į tą pusę 
krypo. Kai Lenkija kviesdavo PabaMjūrio *. respubhkiy 
konferencijas, tai Eštohijd^Hs dalyvaudavo, o Lietuva 
vis atsisakydavo dalyvauti dėlto, kad Lehkiją yra Lidtii- 
vos priešininkėm ' Lenkijai užsimindavai>ąpie; Fabaltjūrio 
valstybių vienybės sudarymą ir sutinamą bendromis jėgo*- 
miš gintis. Lietuva taid 'to žitomri vis (atsisakydavo.. r rEa-’ 
tohija linko tų rt rnybę*i rdraugi ngąmtysni Lenkija tdmryti;; rpmg 

s 
prieš Rusiją. .

GAUSI PAGELBA
MARKETAV1MUI

WASfilNGTONT. — Val
džia paskyrė $30,000,000 ko- 
bperatyvioms markietavimo 
organizacijoms. Valdžia tuo
mi labiausia norėjo pagelbėti 
medvilnių markietavimui. 
Toji suma suteikta kaipo pa
skola. -

“DIDaiS” PLĖŠIKŲ 
GROBIS

Tas Patehjūiioflriat 
turėjo bnVniikA'rįlas

Dabar kai ftfeoAija prabilo apie darjtmų sutarties tai I 

Rusija, tai aišku. kad ten lpti vėjai*papūtė ii.kad autai 
jau neteko vilties ko nors susilaukti iš pneiasbmmo<In
kams. I

i i

Dabar taip dalykams pakrypu.^, gal ii< Latvija atsipei
kės ir gal ji nusisuks nuo Lenkijos. Tada hctavisms žy
miai palengvėtų kova už savo tėises prie ValBUHisirjo at
gavimas žymiai palengvėtų. Politinė kryptit'lMtovUB, Sf- 

t i jos ir Latvijos būtų vienoda. I

' * • ■ • > į
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i linikiją priešakVje
>i*/l ?. >>'

: Aežibaaditai pavogė 70c.
CHiqAGO.-t-Vienoje ap- 

įiekogcĮ.šeši banditai padarė 
hold >lipą. Apt iekoj buvo 
trys žmonės. Plėšikai ;gavo 
Ūk7Qc» pavogti, r-i j n*

CitfCINfrATį Ohio. — 
Teise j As Marcus Kavanagh 
sako, kad tik grąžinimas 
ryk&Sių sulaikys piktadary
bių plitimą. Jis sako, kad 
kiekvienam pagautam vagi
liui reikėtų įpilti po 30 ryk
lių. :

f T 
i

i .

kalų, su,Italija negali vesti. Jį pavadavę Anglijos užsie
nio reikalų ministęris.Genevoj Briancf esąs iššireiskįs: 
“Aš apsidirbsiu, su Stresemannū (Vokietijos užsietnd rert 
kalų ministerin), o-Chamberlain apsidirbs siiMussolin'iU,/,‘-3Į

Šita europinė koalicija, kaip rusų diplomatas sakini* 
esanti prieš Rusiją. Bet jei jis tame klystąs, jei Europą, 
vakarų valstybės ne prieš Rusiją organizuojasi, tai orgą-, 
nizuojasi prieš Ameriką.

" * --

PABĖGO NUO TEISMO J
SYRACUSE. 'N. Y.

Edivard Tice. 35 m. amžiaus, *
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“SLAPIEJI” SMARKIAU 
IMA VEIKTI

Suv. Valstijų “slapieji,” 
lai yra prohibicijos prieši
ninkai ima smarkiau ir drą
siau veikti. Massachusetts 
valstijos demokratų partija 
pilnai ir aiškiai stojo už at
šaukimą. prohibicijos įstaty
mo.

Taip vadinamoji ‘‘Konsti
tucinės Laisvės Lyga’’ atsi
šaukė į visus piliečius, kad 
balsuoti už slapiuosius nepai
sant partijų.

Kol kas respublikonai dar 
tvirtai stovi už prohibiciją ir 
jos vykinimą. - ■ ■ ’'

Šį rudenį bus šioje valsti
joj p senatorių, ir gubemato-; 
riaųs rinkimai. “Šlapioj? ’ 
kandidatai į.senatorius yra 
Dąvid I. Walsii, į guberna
torius VVilliam A. Gaston. 
Tuos kandidatais demokratai 
ir visi “slapieji’7 rems.

Rhode Island valstijoj de
mokratai pastatė “šlapią” 
kandidatų į gubernatorius. 
J įremi yra J. H. GaintT. Jis 
per 14 metų buvo Providen- 
ce’o miesto majoras. Jis sto
vi už prohibicijos atšaukimą.

Y 
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ai

sėdėjo kalėjime už prasižen
gimą, kuriame jį kaltino je 
duktė, 18 m. amžiaus. Šią-/ 
me mėnesyje turėjo įvykti 
teismas, bet jis kalėjime nu- 
si žudė ir paspruko nuo teis-'
nre. ■ • • J

NELIJO PER 3 MĖNESIUS*
-y ... s

Francijoj apsireiske liepą- 1 
prasta lytaus stoka. N .J 
per pastaruosius tris menę- J 
sius. Tas skaudžiai atsilie
pė ant ūkių. Be to vieši dv*1*I 
dėl i karščiai. Per tai j#tt—’ ’-4 
čiitfha didelė-Vimdene1etokat 
Žemė taip išdžiūvūe, kad jdt’‘'A: 
nebus Mauk tai, žieminių ją- 
vų nebus galima laiku paset* Q 
ti. ________

GERB. KLEBONU ATYMll
Norintieji įtityti UMū|ia«i ' M 

Dienai vokų, prašome siųsti ' 
sakymus dabar, tad mes susįėį^ j 
tume laiku Taznftons pi

Su tikrą pagarta 
“DARBININKAS” - 

366 B’way, So. Boston, Ma» *»
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Artisto d. Viktoro Dineikos atviras laiškas

vaikyti
Užrirnnj reikalų ministerija ryšy su tuo kreipėsi į Vo^ 

kietijos v

jckd&ug baimės ir pro langus 
šoko lauk..

Katastrofos priežastis, spė
jama, geležinkeliuko bėgių 
prasi plėtimas. Vedamas tar
dymas.

NEDARBAS VILNIUJE
VILNIUS. — Statistikos 

žiniomis, Vilniuj įregistruo
ta 4672 bedarbiai, kurių 1284 
inteligentai.

Kriminalinė policija išaiš
kino, kad rugsėjo 19 d. apie 
15 vai. šūvis į prof. Bučio 
langą buvo pataikintas be jo
kio tikslo iš “mantekristkos’ 
revolverio, 11 metų, vaiko S. 
V. gyv. Poškos gatvėj 14 Nr. 
Jis žaisdamas šaudė ir iššovė 
iš viso apie 9 kartus.

SUGAUTMIENKV 
ŠNMS

Šiomis dienomis sulaiky
tas iš Lenkijos atvykęs Len- 
•:ų šnipas Vitkauskas. Poli
tinės .policijos pranešimu, f 
sulig rastais pas Vitkauskų 
dokumentais, jis ” atvykęs 
LietuvOti rinkti ' žinių‘apie 
.mūsų armiją, ypač apie Kau
no įgulą,, orlaivius, apie ka
riuomenės apginklavimą ir 
tt. Vitkausko byla atiduota 
Apygardos teismo gynėjui.

STEIGIAMAS DAILĖS 
SĄLIONAS

ATLEIDO SUSIPEŠUSIUS 
PEDAGOGUS

Kaimo komercinėje mo
kykloje nesenai įvyko inci
dentas. Mokytojas Ilgūnas 
direktoriui L. Volotkai kirto 
į ausį. Švietimo ministerija 
mokytoją Ilgūną atleido, o 
Volotkai pasiūlė atsistaty
dinti.

ŠIŲMETINIS DERLIUS
Statistikos daviniais, šie

met rugiu derlius, palyginus 
su praėjusių, yra mažesnis. 
Numatoma, kad vienas liek-' 
taras duos vidutiniškai 16 
centnerių. Reikia pastebėti, 
kad per paskutinius penke
rius metus vidutinis rugių 
derlius siekė 19,7 cent.. nuo 
ha. Apytikriai skaičiuojant, 
šių metų rugių derliaus ne
pakaks vidaus reikalams a- 
pie 150 tūkstančių tonų. Ta
čiau šis nepriteklius nėra 
baisus, nes praėjusių metų 
derliaus yra Ijlfę apie 125, įo 
gal ir daugikli tūksiančAi t4- 
nų. Tuo būdUi faktiniai ru
gių gal ir netruks, O jei ir 
būtų šioks toks trūkumas, tai 
jį pavaduos kitų javų der
lius, kaip kviečių, miežių, 
avižų, kurių derlius yra ne
mažas. Eksporto atžvilgiu 
nederlius nėra baisus, nes va
sarojus užderėjo gerai ir jis 
yra tinkamesnis eksportui. 
Linų derlius geresnis kaip vi
dutiniškas.

pių" laimėjimų “pagiĮįųi- 
mo,” Žinoma, fojė bolšavjsti- 
iiėje formoje, kurioje jie 
reiškėsi ligi iiolpi viso valdiš
ko aparato dprųorąlizavime 
ir d.ęzorgaųizayipjie.f . .

Galįmą sąlyti, abi. valdan
ti partiji. faktipai yrą suski
lusios, į dvi,dąU,,kpyiąs kol 
kąęjtp^e jungių tžųijOmpji ^‘py7

Rūgs. d/~14 vatr Šan
čiuose, ties kapais, siaurųjų 
geležinkelių traukinėlis va
žiuodamas į pakalnę, nusiri
to nuo bėgių. Garvežys apsi
vertė aukštyn ratais ir pri
slėgė mašinisto pagelbininką 
pil. Aug. Bekerį. Atbėgę po
licininkai ig Šančių įgulos ka
reiviai ištraukė jį iš po gar
vežio visą apšutusi su sulau
žytomis rankomis, ir jau be 
Čado nugalino lig&iinėn. 
Mašinistui - na&isėkė, įaimin-

SU OMIJOS LIETUVIS 
KAUNE

Nesenai Lietuvos Šaulių 
S-gos centro v-bos pirminin
kas p. Daukantas ir įžymes
nieji Šaulių S-gos veikėjai 
išleido Kauno stoty dienos 
traukiniu p. A. Marganavi- 
čių, gyvenantį 20 metų Hel
sinky, Suomijoj lietuvį išei
vį. P-as Marganavičius dar 
1917 m. kalbėjo, kad Lietu
va būtų nepriklausoma ir rū- 
jinps tremtinių reikalais, o 
šauliams nuvažiavus Suo- 
miuosna, drauge su jais va
žinėjo po vįsąJSuiuidų kilus
ią ir aiškino, kur tik teko į- 
domauti suomių gyvenimu ir 
viešėki. Dar šauliams vie
šint Helsinky, p. Margana
vičius padovanojo Šaulių 
S-gai simbolišką suomių 
sporto kaušą, iš kurio nuvar
gęs sportininkas semiasi jė
gų. Kauno šaulių būrys p. 
Marganavicių priėmė į na
rius ir įteikė Šaulio ženklą.

pastęjof į Ukmergės 
dantįrą, bet it neilgam^ ndfeU; 
už bolševikiną* nuosĮtvybfes 
teisės supratimą... pateko 
metams į kalėjimą. Dabar, 
laimėjus “tikrajai demokra
tijai/’ buvusiems komisa
rams visur “privilegijos.” 
Dėl to ir Deltuvos “garsu
sis” K. Vytas, kai]) žmogus 
su tam tikrais “nuopelnais,” 
rinkamai “atjaustas” ir ap
dovanotas. x

Taip tai “tikroji demokra
tija” atjaučia tikruosius sa- 
a anorius.

-■ ■ t U<* i "' rNepaprąstų greitumu vyk, 
stanti šalie® bolževiaacija, 
kiek teko patirti, sukėlusi di
džiausią anarchiją socialde
mokratų ir valstiečių liaudi
ninkų partijų r centruose. 
J? lipšnieji tų pa^rtįjų yądąi, 
matydami gręsiantį kraštui 
jrifyjų, į kurį jie patfš j|į- 
stfdnė, norėtų jaii šiandirii 
griebtis griežtesnių priemo-1 mulę: krikščippįų ^apykan

ta., Esant ,tpių partijom vi
siškos anaręhįjos stadijoj ne
nuostabu, kad visame krašte 
labai smarkiais žingsniais į- 
sigali visuomenės parazitinis 
elementas. Žodžiu, ima bai
mė bene susidaro labai palan
kios bolševizmo diktatūrai 
vykinti sąlygos.

Tautiškai ir valstybiškai 
nusistačiusiai visuomenei tat 
reikia budėti ir organizuotis 
krašto saugumui, nepriklau
somybei ir konstitucijai gin
ti. i

200 MILIJONŲ LENKU ARMIJAI
Varšuvos spaudoj randame vėl visą eilę žinių, kurias 

rodo Į inteusyvę karo ruošą lenkų kariuomenėje. “Rzecz- 
pospolita” viename paskutiniųjų numerių praneša, jog 
karo ministerija pareikalausianti pakeleti kariuomenės iš
laidų poziciją 1927 metų sąmatoj dviem šimtais (200.000,- 
000) milijonų zlotų.,,

“Iliustr. Kurjer Codz.” pranešu, jog roaršnlas Pil
sudskis energingai užsiimąs karo darbais, susižinodamarsu 
gdii^ndiuJftabu per ptflkmSnkų
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z - Jąelųypsi. draugiją
rųosiąsi atidaryti Kaune 
nuolatinį dailės galioną. Sa- 
lione nuolat eis meno parodos 
atskirų dailininkų ir grupių. 
Be to, ten bus įsteigtas me
no dalykų muziejus.

įiiiį.-kovai, su priešvalstybi
niais gaivalais. Tačiau tasai 
jų žymiai pavėluotas•' susi
pratimas sutiko liaudininkų 
ir socialdemokratų frakcijo
se didžiausio pasipriešinimo 
iš vadinamųjų “mladotur- 
kų” ir “komsomolų” pusės.

P. p. Kairys ir Toliušis, 
rodos, jau pamatė patys, kad 
jų frakcijų daugumas ne tik 
nemano likviduoti šaly ky
lančios anarchijos, bet, prie
šingai, reikalauja, kaip gir
dėt, tolimesnio “deniokrati-

^NTRADIĖNIS, SPALIŲ 12 Ų.. I&M

Rūgs. 8 d. atvyko į Vilnių 
naujas arkivyskupas JalbžL 
kovski. Arkivyškut)o sosto 
apėmimo iškilmėms kliudė 
lietus. ė v. Tėvo raštas ka
tedroje buvo skaitytas tik lo
tyniškai ir lenkiškai: lietu
viškai nebuvo skaitomas. 
Skambinant varpais per iš
kilmes katedros bokšto var
pas nukilto; įlūžo bokšte ke- 1 
lėtas balkių; jlclaimių su 
žmonėmis nebuvo.

Prie šios progos tenka pri
siminti įdomų įvykį, kurį 
mums papasakojo p. Gabrie
lius Gylys, dabar gyvenąs 
Mariampolėje, buvęs Vilniu
je Aušros Vartų zakristijo
nas.

Lenkams atėmus Vilnių iš 
lietuvių, tenai atvyko Pil
sudskį ir buvo lenkų iškil
mingiausiu būdu sutiktas. 
Pirmoje vietoje jis turėjo 
atlankyti Aušros Vartų ste
buklingąjį Šv. Panelės pa
veikslą. Paveikslas papras
tai esti uždengtas, pamaldų 
metu jo užlaidos lengvai prą- 
skleidžiamos. Bet uždegus 

- ./A^kex prie.š^jauiuldas^į-kiu. 
rias turėjo atvykti ir Pil
sudskį, paveikslo užlaidų jo
kiu būdu nebuvo galima at
skleisti. Ir pats p. G. Gy- 
lvs ir kiti bažnyčios taniau- 
tojai nieko negalėjų padarv; 
t i. Pranešta klebonui, kum 
Volodkai, kuris atbėgęs mė
gino, bet ir jis nieko negalė
jo padaryti.

Taip prie uždaryto par 
veikslo ir buvo atliktos trum
pos pamaldos, Pilsudsk į' 

, apleidus, koplyčią, apžiu. *• 
, jus,JagjgH&JžjŠSl P 
r| lįode esą tvarkoje ir u 
■ skleidėsi visiškai laisvai.

(“Šaltinis”)

AHGUĮ UETOVtŲ UIVI- 
JKNKYSTĖ

Klarffėdps posto direkto
rius inž. Naruševičius vedą 
derybas, su Londono finansį- 
ninkais Ąel įvedimo anglų 
lietuvių Ipi-vininkystes bend
rovės.* Bendrovė mano įsigy
ti keletą jūrų laivų ir pasiū
lė Lietuvos vyriausybei daly
vauti laivininkystės' organi
zacijoje. Bet girdėti, kad 
mūsų vyriausybe atsisakiusi.

GRĮŽTA PABĖGĘ IŠ LENUI NELAimMVOS
LAKŪNAI

• DANCIGAS. TN-22 (E.). Pranešama, kad pabėgu- 
smji iš lenkų kalėjimo lietuviai lakūnai ar A m perėję 
lenkų vokiečių sienų ir šiud meta yra Vokietijos teritorijoj.

Paskiausia gautomis Žiniomis, vienas paSėguriųjų iŠ 
lx‘nkijos lietuvių lakūnų įeit. Miltakis jau yra Eitkūnuos, 
tačiau timlarpu pasienio komisaras be savo vyresnybes įeit 
dimo jo į Lietuvą negali pralėkti.,

<**w • __ • • A Al • i _

svlie. prašydama tokį leidimą suteikti
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Toliaus, 
Venus’o

Dangus, išsągstytas žvaig
ždėmis, visados į žmones da
rė gilaus įspūdžio, ypač į 
tuos, kurių širdys yra jaut
rios ir atjaučia grožybę. Kai 
nusileidžia spindinti saulė, 
jos vieton ant nakties dan
gaus pasirodo kita jx> kitos į- 
vairaus šviesumo žvaigždės, 
iki užkloja visą tamsiai mėly
ną dangų. Ar gali kas nors 
būti įstabesnio ir didinges
nio?
Kiek ijra viso žvaifĮŽdžiu^

Paprasta neapšar\’uota 
stiklais mūsų akimi galima 
suskaityti jų ki 3,300. Kiek 
astronomai mato jų per tele
skopą — tai jau ir galva su
kasi. Per toli matančius sti
klus (teleskopus) suskaito
ma šitiek žvaigždžių: — I lū
šies šviesumo 120 žvaigždžių, 
1I-V — 3,100, VI-X — f,- 
870,000, XI XV—49,800,000, 
XVI-XVIII — 153,000,000.

Jų yra dar daugiau. Yra 
tokių žvaigždynų, kurie dėl 
tolumo ir per smarkiausius 
stiklus atrodo, kaip migla. 
Kiekvienas gi taškelis toje 
migloje, tai žvaigždė gal mi
lijonus karti! didesnė už mū
sų žeme.

Mažiausias dangaus kūnas 
yra mėnulis: jo skersmuo tu
ri tik 3,480 klm. 
artimojo mums
skersmuo — 12,120 klm., Že
mės— 12,150 klm., Jupite
rio — 44,6000 klm., Saulės — 
1,319,000 klm. Yra žvaigž
džių, kurios 125 kartus di

nos už saulę; vieną tokių 
' astronomai vadina 

žvaigžde. r___ _  ,
,‘jir) žvaigždes svskirstytos'?

Sulig šviesos spalvų žvaig
ždės astronomų skirstomos į 
kaltas, geltonas, raudonas ir 
kit. Be to, šilumos žvilgsniu 
esti žvaigždės karstos, šaltos 

• vjr kt. Juo žvaigždės baltes
nės, juo yra karštesnės. Vie
na iš t. v. Oriono žvaigždyno 
turi karščio 12,800 laipsnių 
Gels., tuo tarpu mūsų saulė 
turi karščio apie 6,000 laips
nių. Anoji žvaigždė daugiau, 
kaip du syk karštesnė už sau
lę, priskaitoma prie baltųjų, 
saulė gi prie geltonų j ų. Rau
donosios žvaigždės neviršija 
4,000 laipsnių karščio. Yra 
žvaigždžių mėlynų, žalių, fio- 
letinių, bet jųjų susitvarky
mas mažai ištirtas.

Žvaigždžiu atstumas viena, 
nuo kitos

Saulės tolis nuo žemės sie
kia 150,000,000 kilm. Arti- 
miausis mums Marsas yra 
nutolęs nuo šaulės per 55,- 
000,000 kilm., Jupiteris — 
600 milijonų kilni., Saturnas 
—1,2000 milijonų kilni., Nep
tūnas — 4,300 mil. kilm.

Jeigu savo vaizduote norė
tume pasiekti saulę trauki
niu, kursai bėgtų po 100 kini, 
per valandą, tai nesustojant 
tokiame išvajotame trauki- 
ny.ie» pasiektume saulę tik 
per 171 metus ir 85 dienas.

Žvaigždžiu judesio greitu
mas

Merkurijus skrieja |>er se
kundą 48 klm., Venus — 55 
kl., Žemė — 39 kl.. Marsas 
— 24, Saturnas — 10, Ura
nas — .7, Arkturus gi net 
400 klm. per sekundą, nors y- 
ra 130 milijonų sykių dides
nis už žemę.

šviesos spindulys daro kas 
sekundą iki 300,000 klm. Tik 
50 žvaigždžių pasiekia mūsų 
žemę savo spinduliais per 40 
šviesos metų, — visos gi kitos 
žvaigždės yra nuo mūsų daug 
toliau. Saulės spinduliai mus 
pasiekia per 8 minutes:

Tame danguje, kur tiek 
žvaigždžių, ir tokių milžiniš
kų, dar didesni stebuklai de
dasi, kuomet sužinome apie 
jų neapsakomai tvarkingą 
judėjimą. Dangaus kūnai y- 
ra nuolatiniame judėjime. Ir 
tas judėjimas sutvarkytas, 
kaip geriausias laikrodis, nes 
ir laikrodžio laiko rodymas 
remiasi saulės judėjimu. 
Lėkdami erdvėse su nesu
prantamu greitumu tie dan
gaus kūnai neužkliūva viens 
už kito, nesusidaužia, bet 
nuolatinėje tvarkoje atrodo, 
kaip vieno gyvo kūno tvarka 
viduje.

Žmonės dangaus paslaptis 
senai matė ir stebėjosi. Prieš 
pusketvirto tūkstūTičio -ftietų 
karalius Dovydas nustebęs 
sakė: — “Viešpatie, mūsų 
Viešpatie, kaip stebėtinas y- 
ra Tavo vardas visame pa
saulyje ! Dangus apsako Die
vo garbę ir Jo rankų darbus 
]iraneša dangaus skliautas.”

Tuo tarpu nepersenai gy
venęs vokietis netikėlis Vir- 
cliov sako, kad su teleskopo 
pagalba peržiūrėjęs visas 
dangaus žvaigždes ir nė ant 
vienos iš jų nepamatęs Die
vo.

•Dievas negyvena vienoje 
kurių nors žvaigždžių, bet Jo 
galybė ir išmintis matoma vi
sose. Dievas yra l<iekTietftP 
je vietoje; Jis yra dvasia ir 
per stiklą negali būti mato
mas. Jis matomas protu, 
širdimi. Bet tie, kurie mato 
dangaus žvaigždžių stebuk
lus ir nemato Dievo, labai pa
našūs į tuos, kurie nebežino, 
jog gimę iš savo tėvų, iri 
tuos, kurie nebežino, kaip 
vadinasi pati pirmoji skait
linė.

Dievas yra tas, iš kurio vi
sa yra gimę, Jis yra pats pir
masis ir vienas. Ir jei stebė
tinas yra dangus savo ste
buklinga ir didinga tvarka, 
dar stebėtinesni yra tie ap- 
jakėliai, kurie sakosi nematą 
Dievo per Jo sukurtąjį pa
saulį. (“Šaltinis”)

LENKĮį ŠEIMININKAVI- 
\ MAS '
‘ VARŠUVA, IX-25 (E.) 

‘ ‘ Gūžėta Warszavska’pasi
piktinusi patiekia tokį cha
rakteringą “Pohiische Wirt- 
schaft” pavyzdi.’ Lenkų ka
riuomenė turi 425 automobi- 

i 
liūs, iš jų 25 priklauso res
publikos prezidentui. Per 
pietus kiipitalinis tų inaŠinų 
įiėihbntaš kainųoj ąs Va Mybėr 
apie 9 su pusė milijonų zlof., 
tuo metu kai už tūos pinigus 
galima būtų nupirkti 500 
naujų automobilių.

UŽ BANDYMĄ PAVOGTI 
ORLAIVĮ

WASHINGTON. — Jack 
Burke bandė pavogti orlaivi, 
kad paskrajoti su savo pačia. 
Pavogti jam nepavyko ir ta-
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L. D. S. Centro Valdybos paskirtoji komisija paruoši
mui plano vająus reikale jau kaip ir užbaigė ir tik lieka jį 
paskelbti. Visiįžiho iŠ pirmesnių pranešimų, kad mūsų 
organizacijos vajus prasidės gruodžio 1 dieną ir baigsis va
sario 28,1927, 1^ vai. vidurnakty.

Pasidarbavusiems nariams ir prieteliams vajaus laike 
bus įteiktos dovanos. Komisija numato 24 dovanas, ku
rias skirsto šiaip:

Pirma dovana $50.00 auksu arba už $100.00 vertės knygų 

: Antra dovana $25.00 auksu arba už $50.00 vertės knygų 
! 1 I !

Trečia. dovana $10.00 auksu arba už $20.00 vertės knygų 
Ketvirta dovana $5.00 auksu arba už $10.00 vertės knygų 

10 dovanų po laikraštį “Darbininką” visiems metams 

10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertės knygų

Pageidaujama, kad šį planą mūsų apskričiai ir kuopos pa
svarstytų ir savo patėmijiinus, patarimus, papildymus ir 
pagerinimus prisiųstų centro raštinėm Taipgi kviečiame 
ir narius prisidėti prie to didelio darbo. Siųskite vsokus 
sumanymus tuojau, kad dar prieš pradėsi ant vajų galėtu
me panaudoti. Svarbiausia, kad apskričiuose ir kuopose 
visi nariai stotų į darbą. Taipgi kviečiame į pagelbą ir 
mūsų organo prenumeratorius, skaitytojus ir prietelius. 
Šis vajus turėtų rūpėti visiems katalikams. Tad į darbą

I

L. VYČIŲ N. A. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

Į

L. Vyčių N. A. Apskričio pus
metinis suvažiavimas įvyks ne
kėlioj, spalio 24-tą dieną, 1-mą 
vai. po pietų, Šv. Petro parapi
jos svetainėj, 492 E. Seventli 
St. Šis suvažiavimas bus svar
bus ir įdomus, nes bus išduota 
raportai iš gegužinės ir seimo. 
Taipgi bus svarstoma kaslink 
“Sport League” ir daug naujų 
dalyki]. j

K. J. Viesulą, Pirm.
' i

Į

»

po pagautas. Jis yra ineclia- broliai ir seses darbininkai (ės), 
nikas.

NUBAUDĖ 12 KATALIKU
•e

ANTANAS F. KNEIŽYS
LDS. Sekretorius

Meksikos sostinėj keletoj 
privatiniu namų buvo religi
niai mitingai. Tn mitingų 
vadai nubausti piniginėmis 
pabaudomis. Iš viso taip nu
kentėjo 12 žmonių.

PAVOGĖ KAILIŲ UŽ
$35,000

CHICAGO. — Iš Berg- 
dorf & Goodman drabužių 
šapų vagiliai įsibriovė ir pa
vogė kailių .už $35,000. Tą 
vagystę papildė šeši vagiliai 
į penkias miliutas.

"VApsaugokit Savo X 
Kūdikį

Nedavalgymas, yra tiesioginė 
priežastis negero maisto. Ne
žiūrint pažangos medicinoje ir 
apšvietos milionai mokyklos 
vaiku yra nedavalgę ir nedape- 
nėti—o jų tėvai to nežino. Kal
tė vyriausia gula ant motinų, 
nes jos neduoda tinkamo mais
to ir priežiūros. Daktarai, da
rydami bandymus, rado, kad 
kondensuotas pienas yra vertės 
maistas budavojimui kūdikių 
sveikatos.

OBUOLIŲ SUVARTOJIMAS
Nors suvartojimas obuolių 

Suv. Valstybėse yra mažes
nis už priežodį “obuolis kas
dien” (rokuojama, trys o- 
buoliai kas savaite kiekvie
nam). Suv. Valstybių žmo
nės užima pirmą vietą kaipo 
obuolių sunaudotojai, kaip 
Žemdirbystės Departamen
tas skelbia. Europoj žmonės 
nedaug obuolių vartoja, tik 
Anglijoj rokuojama po du 
obuoliu kiekvienam savaitė
je.

Trys valstybės — New 
York’as, Michigan ir Virgi- 
nia — produkuoja beveik 
puse bačkiniu obuoliu. Iš 
eksportuotų vaisių, obuoliai 
užima pirmą vietą. Metais 
baigiant birželio 30, 1924, — 
2.032,000 bačkų ir 6,198,000 
dėžių obuolių eksportuota. 
Vertė dasiekė $23,000,000.

(F. L. I. S.)

SNIEGAS VERMONT’O 
VALSTIJOJ

Vermonto valstijoj jau vi
sai atvėso ir snigo. Pernai 
tuo pat laiku ilgi sniegas pa
sirodė. Tik pernai sniego 
matėsi jau ir Massacluisetts 
valstijoj.

GARY’9 GIMIMO DIENA
NEW Y0RK.-*—Elbert H; 

£ea’ry, vienas1 ‘garsiausių A- 
merikos pramoninių vadų, 
spalio 8 d. minėjo savo 80-tą 
gimimo dieną. Tą visą die
ną jis buvo prie savo regulc- 
riško darbo ir niekuomet sa
vo gyvenime neturėjo tiek 
spėkų ir noro dirbti, kaip da
bar. Buvo pasklidę gandų 
būk jis ketinąs rezignuoti iš 
pirmininkvsts United Steel 
korporacijos.

Jo gimimo dienoje prez. 
Coolidge atsiuntė pasveikini
mo telegramą.

Jau 28 metai kai Garv yra 
plieno biznyje. Prieš tai jis 
buvo advokatas ir advokata
vo per 30 metų. Kartu jis 
buvo teisėjas.

Dabar jo vedamoji plieno 
korporacija yra kapitalizuo- 
ta ant bilijono dolerių. Kor
poracija turi 36 ofisus sveti
mose šajvse ir veda bizni su• k

44 valstybėmis.
Šventasis Tėvas Pins X y- 

ra suteikęs jam medali už pa
stangas pagerinti darbininkų 
būvį.

/------- 8
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TURĖJO IŠGĄSTĮ >

GLASGOW, Scot. — Dįi 
laivu jūroj susikūlė. Jure 
biv’O gan audringa. AbicjŲ 
laivų pasažieriai matė nelai
mę ir buvo kilęs didžiausias 
išgąstis. Bet laivai nebuvo 
sužeisti ir galėjo toliau 
plaukti.

7 X>|1

LIESI ŽMONĖS TIKRAI TU
RĖTŲ PERSKAITYTI 

ŠITĄ

“Geriausias receptas ma
loniam miegui — darbas ir 
tyra sąžinė.” (Žmonių prie
žodis).

%
RODYKLĖ No. 50

e*
Jei dar nesate vartoję Standard and Challenge 
Condensed Pieno darant valgius, pradėkite šian

dien. Valgiai įgys naują, skanumą. Išbandykite 

darant keiksus, pudingus, sosus, kepsnius, koše

les ir visur, kur tik reikia pieno ir cukraus sykiu. 

Vartokite kavoje. Duokite vaikams su koko ar šo
koladu. Padarykite jiems bile mėgiamą valgį.

Naujas metodus dėl liesiu, silpnų 
moterų ir vyrų, kurie nori įgauti dau
giau svarumo Ir pariebėtt. Yra tiesiog 
pastebėtina, kaip Jovveikintokiuose at
sitikimuose į trumpų laikų. I>aug žmo
nių rašo išdirbėjums kasdien, kad Jie 
yra įgiję daugiau svarumo nuo 5 iki 10 
svarų į 30 dienų.

Tos naujos gyduolės yra moksliškai 
prirengtos, kurios sustiprina labai pa
sekmingai jėgų gyvenime. Jo% yra ma
lonios vartoti. Jos budavoja raudonų 
kraujų, stiprius, nuolatiilllis nervus, su
teikia jums puikų apetitų Ir viršklni- 

I mų. Jūsų lauk ėjimas yra regullaris ir 
' jūsų miegas yra atšviežinantis ir ra

mus. Jos suteikia tokį Jausmų, kad gy- 
į veninius vertas yra gyventi. Tul yra 
neturtingų žmonių gyduolės. Jus gali
te gtiuti jų $1.00 visam mėnesiui ir vis
kas ką jums reikia daryti, lik imti tiek 
kiek nurodyta ir jeigu jus nebusite už
ganėdintas ir neturėsite pasekmių, grą
žinkite likusias pakelyje, kur pirkote ir 
gaukite savo pinigus atgal. Tas paro
do didelį pasitikėjimų kokį išdirbėjai 
turi Į tas gyduoles, N'uga-Tone. Jus esa
te sau skolingas, kad pabandžius Jas; 
Jus nieko nepra laimėsi te. Nusipirkite 
butelį dabar. Jos vadinasi Nuga-Tone.

Rekomenduojamos, garantuoajmos Ir 
parduodamos pas visus aptiekorios.

DYKAI
Kiekvienos Nešinės leiiielis turi vertę dovanos. Kiekvienai 
šeinitiinkei reikalinga <1 augelio daiktų, kurių gali gaut už ieibe- 

iitts. Pavyzdžiui, štai paveikslas 
apvalkalo už Go leilielių. Bile šei
mininkė galėtų tokių apvalkalų 
suvartoti l>ent pustuzini. Tik nu
neškite sutaupytus leibclius Į ar- 
činusii) dovanų krautuvę ir išmai
nykite ant dovanų. Čia tik vie
nas iš daugelio naudingų,daiktų, 
kuriuos gausite taupydamos lei- 
lielius nuo Piešinių. Pradėkite 
šiandien.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Bato ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atllkinSjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus lndomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
žemuogė yra vienas Iš vaisių kų la- 

lai išsiplatinęs sename ir naujame pa
sauliuose. Ji auginama daugeliu l,udų. 
<<>del ir yra Įvairių pavidalų, dydžių ir 
rūšių. Kuomet žemuogės yra sezone Jos 
, fra brangios ir yra skanus valgis. I’o- 
puliariškiau.siu iš valgių daromų su že
muogėmis yra žemuogių pyragaitis. 
Žmogus net negali atsivalgyt to ska
naus pyragaičio. Sekantis receptas y- 
ra vienas iš geriausių kų aš žinau.

ŽEMUOGIŲ PYRAGAITIS 
puodukas evaporated pieno atmieš
to 
kvortos žemuogių 
puodukai miltų 
šaukštukai kejsimos sodos 
šaukštukas druskos 
šaukštai sviesto, 
šaukštai miltinio cukraus.

i

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmhnui ’gumo nu<» audeklo. rankų 

ar plaukų, patrink su kiaušinio buiti
niu.

Piano klevišų nuvalymui Bandyk krei- 
•los su Vandeniu maišyta košele. Nu
šluostyk su blskiu alkoholio, bet buk 
atsargi nepalieti tarp klevišų.

Nepirk šluotų Iš tamsių; raudonų šiau
dų. Jos nėra taip geros kaip darytos iš 
žalių šiaudų.

Palaikymui žibančio pnvlršio tokių 
audimų kaip sątinas, {pilk biskj borak- 
so į vandenį kuriamt skalbi.

Grožės Patarimai
Didelis skirtumas yra tarp •‘plonos” 

ir “menkos.” Pirmesnė padėtis yra |m- 
geidaujnma, paskutinė ne. nes kožnas 
nori turėti žymes geros sveikatos. I’il- 
n.a ir švari <sla ir žibančios akys yra 
g< ras paveikslas tinkamai užlaikomo 
kūno. Nedasvėrimjis nėra taip pavojin
gu suaugusiam kaip augančiam vaikui, 
bet gerinusia yra būti nei perrtebiu 
nei Įierilesu.

Jeigu nednsverl:
1. Pasisverk save Ir sužinok klek įtva

rų reikia dagnutl Ir npsvarstyk ar ne
turi kokių simptomų kurie reikštų ligą. 
Jeigu taip tai pasitark su gydytoju tuo
jau.

2. Pakeisk savo ypatlškus papročius. 
Jeigu reikalinga taip

(n)

(b»
(c)

(d) 
(ei

» \ .

“Lašas akmenį iškerta ne 
jėga, bet nuolatiniu kriti
mu.” (Choerilos von Samos)

»

ASAS:

TeL S. B. 4486

LIETUVIS GRABORIUS

Kaina prieinntniauMin. L žvlsą pilną pnKrnbi). palnhlojjmg. su nllnu

OFISO IR GYVENIMO AN

“Geri raštai suramina, pa
moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą. kelia žmogaus dorovę. 
\ adovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.”

Prof. l)r. A. Maliauskis

i
•>

• >

Supilk vNus sausus dalykus J vienų, 
pnrengk sviestų kaip 'larnnt pajui lukA- 
t;>. <ia<lčk pienų, suplak su SankStu (bus 
laimi tirštai ir kepk 20 rainuty pailgoj 
skarvndoj. Perpjauk pyragų karštu pei
liu. apsviestuok abi puses Ir su<lčk ] 
vidurį ir viršuje dvi kvortos žemuogių 
kurios sukai»ota {mažus šmotus, ap- 
saldyk ir tegul pastovi pirm dėjimo aut 
I-y rago.

Virtuvės Reikaluose

Valyk kavos puodu* su mišiniu bo- 
rr.kso Ir vandens. Paskui gerai išmaz
gok vandeniu. Nuo to Jie bus labai Ava, 
lŲs.

Kad palivotos sknrvados Ilginu lai
kyty. {merk Jas J puodų ka*ršto vande
nio ir lai vanduo verda Ir paskui at
vesta. Tas turi sulaikyti pallvas nuo 
nudegimo arba sutrukime.

Prnšnllnimul žuvies arba svogūnų 
skonio Iš skarvados po kepimo, užpilk 
l iskj acto lindėju* blsk| muštardos. ir 
paskui virink.

Nuėmimui apskretlmų nuo ahimlno 
arbatos kntiluky. užpilk blskj acto ar
ba lemeno skystimo J kailiukų Ir virink. 
Paskui perpllkyk puodų borą kuo van
denin ir perplauk paskui šaltu vande
niu visų.

Taupykit Leibelius

r. J. Akunevičius
Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimą.

pntnnmvlniu Ir vlMtils rclknllni{ul« clniktnl* pu* mano Jinlltnu apsieit
nu $80 ir nugflčhiu u* dideliai, o už vaiku* — nuo 20 ir auirsčlnu
Niekur kitur už toklij kalni) taip puikini nepnlnl<l<><Tuilp aA pnltildoju.
K«s tik fnrčjo hu manim reikalu, vinį yra

820 E. Sixth Street, So.

dėl Brangių Dovanų
« 1

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St, arti Haymarket Sq. 

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS 
FALE RIVER, MASS.

14—3rd Street. arti Bedford St. 
BR1DGEPORT, CONN.

105 Conjrrms Street. arti Mala Street 
FROVIDKNOE, R. I.

40 A boro Street. irti Wa*bln*ton 8t

kad miegotum 8 ar 9 valandas 
per naktj.
Ilsėkis kiek daugiauaia gali, 
praleisk valandą ar daugiau kas
dien atvirame ore, 
mnnkštykls reguliariai 
valgyk pakankamai ,?erx> maisto.

Ypatiška Sveikata
Nieko nėra kas geriau atvaizdintą 

rūšį ir kieki kaip geležis reikalinga 
kiekvienai ypatal. Geležis I nei na J su
dėtį raudonų kraujo korpunkulų Ir lei
džia Išnešioti okaigeną J celes. Olėti* 
taip svarbu kad gamta aprūpina nau
jagimį ku<1lk| perbuvlmul pirmų kelių 
rj vertimo mėnesių. Po to nuo rauną 
prigult žiūrėti kad valgoma* maistas 
turėtų gana geležio*. Kunut reikia pa
ilsto. tyro oro ir saulės Srk**v*_ Taipgi 
reikia šou got i *nvo valgi Ir daboti* nuo 
užkietėijmo Ir t.evirškluimo.
---------------------------------------- . į, „ 

Mes Rekomencbaojame Sekančius Produktu
Stnndard ir (Tiallenge ploną* pnten kjna rtam rlrtnvt* rettotiivUnup. knr 

ilk reikia kartu plann Ir rultmua. Tam atn gali sutaupyti Itibrita tr (auti 
baanąUa praiBljaa.
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KOLUMBO DIENA
Spalio 12 d. yra Suv. Valstijose šventė. Toji šventė vadi

nasi Kolumbo Diena. Yra tai diena, kurioj Kolumbas pasie
kęs Amerikos žemes išsėdo ant salos, gulinčios netoli Ameri
kos kontinento. Tas įvyko spalio 12 d. 1492 m. Išeina, kad! 
Šįmet Kolumbo Dienoje minime 434-tas Amerikos radimo su
kaktuves.

Toje dienoje ypač italai pasirodo, nes Kolumbas yra itališ
kos kilmės.

Kolumbo Diena švenčiama Italijoj ir Ispanijoj. Italija tą 
dieną mini dėlto, kad Kolumbas yra itališkos kilmės, o Ispa
nijai ta dien^reikšminga dėlto, kad ji Kolumbo kelionę finan
savo.

KAME AMERIKA ATSILIKUS
Amerikos progresas pramonėj, prekyboj, finansuose yra 

Žinomi po visą pasaulį. Bet orlaivių statyme Suv. Valstijos yra 
atsilikusios. Orlaiviai yra naujas žingsnis susisiekime po auto
mobilių. Nors automobilių pramonė Amerikoj nesvietiškai iš
siplėtojo ir niekas tame , su ja negali susilyginti, bet Europos 
valstybės pralenkė Ameriką orlaivių statyme ir jų besinaudo- 
jime.

Kad Amerika atsilikus orlaivių statyme, tai jau pastebė
ta ir prieš Didįjį Karą. Jau tada laikraščiai užsimindavo, kad 
Amerikos jaunimas taip mėgiąs sportą, griebtųsi į orlaivinin- 
kystę kaipo sportą. Prie to raginamas buvo ypač turtingųjų 
jaunimas. Tas raginimas, vienok, nieko negelbėjo. Didysis 
Ęarąs parodė didelę orlaivių reikšmę karo reikaluose. Tą visi 
pamatė. VĮfiPšupraiitąr kad ateities karuose orlaiviai kur kas 
didesnę svarbą turės. Todėl Amerikos mįĮįtaristai iš kailio ne
riasi agituodami už didinimą karo orinio laivyno. Kol kas tos 
agituojąs intakos į Washingtono valdžią nesimato.

Daug tikimasi iš jaunojo Fordo. Senasis Fordas automo
bilius išpopulerizavo, o jo sūnus Edsel nukreipė savo domę į 
orlaivininkystę. Yra spėjama, kad kaip jo tėvas pasižymėjo 
automobilystėje, taip jis (Edsel Ford) pasižymės orlaivinin- 
kystėje. Jis turi užvedęs orlaivių dirbtuves ir daro mėginimus. 
Bet kol kas daug žadančių rezultatų nesimato.

Kadangi ateities karuose svarbiausią rolę vaidins orlai
viai ir kadangi orlaivininkystėje Amerika žemiausia stovi, tai 
Amerika yra vienintelė šalis, kuri nėra apsiginklavusi ir kuri 
nesiginkluoja.

ATSISAKĖ LEISTI Į BAŽNYČIAS
Pas protestantus nei bažnyčios, nei j^dvasininkai nėra lai

komi tokioje augštumoje, kaip pas katalikus. Pas protestan
tus dabar yra paprastas dalykas svietiškiui jų bažnyčioje pa
sirodyti sakykloje. Pas protestantus pasauliečiai mokytieji, vi
suomenės veikėjai, diplomatai neskiriant lyties galį gauti pro
gos pamokslininkauti jų bažnyčiose. Daugelis protestantų ne
atsižvelgia nei į tikybą, leidžia savo bažnyčiose pamokslinin- 
kauti ne savo tikybos veikėjams. Leidžia savo maldnamiuose 
sakyti pamokslus žydams ir kitiems nekrikščionims.

Šitaip dalykams esant, Amerikos Darbo Federacija pasi- 
htengė, kad suvažiavimų metu jos vadams būtų leista pamoks
lus sakyti protestantiškose bažnyčiose. Protestantai sutiko ir 
to papročio laikytasi per septynis pereitus Federacijos suva^ 
šlavimus. Ir šįmetiniame suvažiavime Detroite turėjo būt taip. 
Federacijos suvažiavimo rengėjai susižinojo su Detroite pro
testantiškomis bažnyčiomis ir sutarė katras iš Federacijos;va
dų ir kur pamokslininkaus. Darbininkų vadai tarėjo pamoks- 
lininkauti pereitą nedėldienį. Tečiau taip neįvyko. Darbinin
kų vadams viduryje pereitos savaitės pranešta^ kad jų pamoks
lai bažnyčiose yra atšaukiami

Nereikia nei sakyti, kad šitoks darbininkų vadams bažny
čių uždarymas sukėlė didelio nusistebėjimo Federacijos suva
žiavime. Pasirodė, kad nusistebėti yra kuo. Federacijos pre
zidentas Green suvažiavime pareiškė, kad Detroito kapitalistai 
paliepė protestonų dvasininkams atšaukti darbininkų vadų pa
mokslus bažnyčiose.

* Kaip žinoma Detroitas yra vienas iŠ atžagareiviškiausių 
Amerikos miestų. Ten kapitalistai griežtai kovoja prieš dar
bininkų unijas ir stoja už “open shop.” Todėl kapitalistams 
ir šiaip jau nepatinka Amerikos Darbo Federacija. Be to Det- 
roit’o kapitalistams presidento Green'o įžanginė prakalba su
važiavime pasirodė peraštri. Todėl jie ir sumanė protestantų 
dvasininkams paliepti uždaryti bažnyčią duris darbininkų va
dams* X. ' f * ' i’

ĮĮbesizvalMt
PASIŽYMĖJO MOKSLĘ 
“Garsas” praneša apie 

darbuotę mokslo srityję^gerb. 
kun. Koncevičiaus. Šisai vei
kėjas plačiajai visuomepei 
jau šiek tiek žinomas. “Gar
sas’’ apie jį daugiad žinių 
paduoda. Štai kas ten be 
kitko rašoma:

“Vienus metus buvo stu
dijavęs vokiečių universite- 

' te, Breslave. Tolimesnes stu
dijas sutrukti*? karas. Moks
lo srity tai tikrai nepapras
tus gabumus jis parodė.

“1924 metais parašė Baž
nyčios istorijos vadovėlį vi
durinei mokyklai, kurį Lie
tuvoje Episkopatas patvirti
no ir įvedė į mokyklas. Tais 
pačiais metais, rudenį, įsto
jo į Washingtono Katalikių 
Universitetą. Mokslo metų 
pabaigoje sėkmingai išlaikė 
kvotimus, pramoko anghj 
kalbos ir parašė desertaciją: 
“Education in Lithuania un- 
der the Russian govern- 
ment. ” Už tai Universitetas 
suteikė jam Magistro laipsnį 
philosophijos - pedagogijos 
skyriuje.

“Sekančiais mokslo me
tais, geriau pramokęs anglų 
kalbos, didesniu smarkumu 
ėmėsi mokslo. Praeitą vasa
rą kasdieną po 3-4 valandas 
studijavo Columbijos Unv 
versitete, New Yorke, peda
gogiją ir sėkmingai baigė va
saros semestrą. Paskui vėl 
Washingtone ėjo dvigubą 
kursą: Bažnyčios istoriją — 
Teologijos fakultete ir peda
gogiją — Philosophijos fa
kultete. Parašė istorinį vei
kalą: ‘The Russian altitudei 
tavąrd t^e reunioą of. the 
Russian Orthpdox and Bom- 
an Catholic Churches from 
the 9th to the lOtli oenturies.’ 
Už tą veikalą Universitetas 
suteikė jam Licenciatą Teo
logijoj. Žinoma, jis pirma iš
laikė toj srity visus kvoti
mus, viešai apgynė desertaci
ją ir 40 tezių. Tais pačiais 
metais pedagogijos srity bai
gė mokslo metus ir kvotinius 
išlaikė su pagyrimu.
“Tas kun. Koncevičiaus iš

tvermingas, gabus darbas at
kreipė domę profesorių ir U- 
niversiteto valdžios. Už jo 
taip nepaprastą pasižymėji
mą moksle,Universiteto Rek
torius, Vyskupas I)r. Shanan 
pakvietė kun. Koncevičių 
prefektu prie to paties Uni
versiteto. Reikia pažymėti, 
kad kun. J. Koncevičius ben
dradarbiauja amerikonų 
spaudoje rašydamas straips
nius i rimtus žurnalus, kaip 
tai ‘Comrnonweal,’ ‘Amer- 
ica,’ ‘Educational Revievv/ 
‘II istorijai Review,’ ‘Cath. 
Nat: Conferenee.” Minėtuo
se žurnaluose jau buvo tilpę 
Lietuvai ir lietuviams gar
bingi straipsniai, kaip tai: 
‘Education in Lithuania,’ 
‘Life in Lithuania,’ ‘The 
Christian Democrats of Lith
uania’ ir tt.

“Kun. J. Koncevičius ei
damas prefekto pareigas prie 
Katalikų Washingtono Uni
versiteto žada ir toliaus tęs
ti savo mokslinius tyrinėji
mus pedagogijos ir istorijos 
srityse. Dieve padėk jam jo 
prakilniuose siekimuose ir 
darbuotėje.”
Mokslui pasišventusių vei

kėjų nedaug teturime ir 
džiaugiamės, kai jų skaičius 
didėja. Mokslo vyrų rcikš- 
1 w i - ... =—j=   

Kas iš to paaiški? Kiekvienam dabar aišku, kas valdo 
(bent Detroit’e) protestantų bažnyčias. Aišku kokia pastum
dėli yra protestantų bažnyčia. Nieko panašaus negali būt su 
Katalikų Bažnyčia. Ten kur negalima nusileidimų daryti ka
talikai pągątavį didžiausius
mus. Tdp dedasi šiomis dienesnis 
neatsitiktų su protestantais.

< . . fe • ... - *'
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įnė tautai labai didelė. Tar
pe svetimtautiškosios švie
suomenės lįetuvių mokslo vy
rai išblaško įsisenėjusias 
klaidas apie lietuvius ir jos 
istoriją. Štai Amerikos yra 
gerbiamas Tadas Kasčiuška. 
Jis yra kovojęs Wasliingtono 
armijoj už Amerikos nepri- 
gulmvbę. Jam statomi pa
minklai. Dabar štai Massa- 
chusetts valstijos gubernato
rius Fuller paskyrė spalio 18 
dieną kaipo Kasčiuškos die
ną. Toje dienoje sukaks 150 
metų nuo laiko, kada Tadas 
Kasčiuška įstojo į Wasliing- 
ton’o armiją.

Gerai žinome, kad tasai 
dviejų kontinentų didvyris— 
Tadas Kasčiuška yra lietu
viškos kilmės. Teipgi žino
me, kad lenkai yra jį pasisa
vinę ir iš to daro sau didelį 
kapitalą. Taigi ir matome 
gyvą reikalą lietuvio mokslo 
vyro pasidarbavimo, kad at
kariauti Kasčiušką Lietuvai. 
Kaip tai būtų svarbu, kad A- 
merika Kasčiušką -gerbtų, 
kaipo lietuvį, o ne kaipo len
ką, ir kad latrai lenkai iš 
mūsų tautiečio kapitalo ne
galėtų dalytis.

Ar ne teiksis gerb. Konce
vičius tame dalyke pasidar
buoti.

NEPAPRASTAIS PLAU
KAIS LIETUVAITĖ

“Pavasaris,” Lietuvos ka-i

ialikįškojo jaunimo organas, 
indė jo pąyęikslą jaunos lie
tuvaites nepaprastai ilgais 
plaukais/ Tie jos plaukai y- 
ra gražūs, tiršti ir palaidi 
būdami siekia žemę, kuomet 
jų savininkė stovi. Plaukai 
yra 2 metrų ilgio. Ir šitame 
atsitikime nepasitvirtina po
sakis : ilgas plaukas — trum
pas protas, nes toji lietuvai
tė yra mokytoja. Ji yra Ant. 
Vitkauskaitė, Užumiškių 
mokyklos mokytoja.

LIETUVOJ DAR MAŽIAU 
PINIGŲ TĖRA

Pinigui JJetuvoj niekad 
daug nebuvo, o dabar prie 
laisvamanių valdžios tų pini
gų dar mažiau teliko. Apie 
tai aiškiai nupiešia Kauno 
“Vienybė.” Žiūrėkite kas 
laisvamanių valdomoj Lietu
voj dedasi:

“Visiems dabar jau žino
ma. kad socialistams pradė
jus valdyti Lietuvą mūsų li
tai smarkiai pradėjo nykti, 
žmonių kišenės tuštėti. Ne- 
bėra pinigų, niekas nieko ne- 
bojierka; gyvuliai ir grūdai 
atpingą,, arklį nors veltui 
parduok, ir tai niekas neper
ka. Kuris čia galas pasida
rė?

“Rugpiūčio mėn. gale pa
čių v. liaudininkų ir socialis
tų spauda išaiškino pinigų 
mažėjimo priežastį. Ten nu
rodoma, kad dabar labai pa
didėjusi spirito kontrabanda 
iš Lenkijos ir užjūrio (iš 
Dancigo ir Vokietijos). Tuo 
būdu per sieną ir demarka
cijos liniją slapta pergabena
ma trečdalis Lietuvoje su
vartojamo spirito. Kadangi

i

Lietuva prageria per metus 
už 120 milijonų litų, tat ,tqqč- 
dalis sudaro apie 40 milijonų 
litų. Susirinkę į Seimą So
cialistai, v. liaudininkai ats
tovai savo išmintį pasiskubi
no parodyti tuo, kad jie pa- 
nąįkįno karo stovį. * Pabrėžti 
jiems tai hųvp' labai lengva, 
bet vaisiai to yra labai liūd- 
ni: žmogžudžiai, nebijodami 
mirties bausmės, daugeliui 
nekaltų žmonių jau nukapo
jo galvas, plėšimų skaičius 
sparčiai auga, deniarkacajos 
linija nebeapsaugojama ir 
kontrabanda ne tik spirito, 
bet ir kitų prekių siekia mil
žiniškas sumas. Kairiųjų 
agitatoriai skelbė, kad pa
naikindami karo stovį jie 
žmonėms gerą padalysią, o 
iš tikrųjų pasirodo, jog 
drausmės sumažėjimas Lie
tuvą į grabą gali įvaryti. Ir 
ištikro kas bus su Lietuva, 
jeigu vien už spiritą mes ati
duosime lenkams apie 40 mi
lijonų litų per metus?!

“Pirmiausia, kaip spauda 
sako teksią papiginti degti
nę. Tai reiškia, kad ūkinin
kų bulvės ir grūdai, iš kurių 
dirbama spiritas, turės žy
miai atpigti, o įvairūs valka
tos—girtuokliai gaus pigiau 
prisigerti ir ištvirkdami 
greičiau didins socialistų 
skaičm.

“Antra, spauda tikisi, kao 
papiginus degtinę, būsią iž
dui nemažiau pajamų, nes, 
girdi, žmonės tada daugiau 
gersią. Kiekvienam sveikai 
protaujančiam žmogui yra 
aišku, jog tiktai ištvirkinta 
liaudis tegali būti soeialistiš- 
ka. Prie to socialistų valdžia 
eina labai nuosekliai: su vi
su spartumu ji bedievina mū
sų mokyklą, šmeižia doros 
skelbėją — Bažnyčią ir ne ; 
stengiasi jos pamatus su
griauti, griauna katalikų or
ganizacijas, o Vietoje jų per
ša bediev^bę,.> ‘ Vartodama 
tokias priemones valdžia tik
rai gali ištvirkinti mūši} liau
dį, jeigu sveikoji mūsų vi
suomenės dalis čia kuogrei- 
čiausiai nesusipras.

“Trečia, spauda sako, jog 
socialistų valdžia negauna iš 
užsienio paskolos, o prieš 
rinkimus kiek jie gyrėsi, kad 
užsienis nepasitikįs katalikų 
valdžia ir išplėstomis ranko
mis laukiąs socialistų, kad 
pripiltų jiems pilną skreitą 
aukso.

“Pagaliau, panaikinus ka
ro stovį ir susilpninus mūsų 
apsaugą, kontrabanda bai
siai padidėjo, o tai reiškia, 
kad svarbiausias mūsų iždo 
pajamų šaltinis—muitai, ne
beduoda tiek, kiek jie turėtų 
duoti. Kol prie katalikų val
džios krašto apsauga buvo 
tvarkoje, muitų pajamos 
plaukė be atlydos, pinigų bu
vo ir Lietuvos ūkis sparčiai 
kilo, valdžia steigė mokyk
las, tiesė gelžkelius ir t. t., o 
dabar visa tai sustojo, ir ne 
tik sustojo, bet griaunamos 
įvairios katalikų sukurtosios 

s mokyklos ir kitos naudingos 
įstaigos. Net taip apkarpo
mam valstybės ūkiui socia
listams nebeužtenka pinigų. 
Tuo tarpu mokesčiai turėtų 
būti sumažinti, nes socialis
tai žadėjo mokesnius kuo ne 
visai panaikinti. Dabar tie 
patys išrinktieji atstovai nė 
girdėti nebenori apio mokes
čių sumažinimą.”

.■h w
valstybės iždo išmoka milijo
nus litų.

Kaupo “Vienybė” apie be
tiksliai leidžiamus pinigus 
štai ką rašo;

“Vidaus reikalų ministe- 
ris, socialdemokratas p. Po
žėla papasakojo laikraštinin
kams, kad šį rudenį Lietuvo
je esą apie 1,500 bedarbių. 
Tiems bedarbiams aprūpinti 
esą organizuojami viešieji 
dalbai. ...

“Per liepos ir rugpiūčio 
mėnesius viešųjų darbų rei
kalams savivaldybės duota 
250 tūkstančių litų. Vasaros 
darbams pasibaigus, tikima
si, kad bedarbių skaičius 
būsiąs žymiai didesnis. Kau
ne būsią lig 3 tūkstančių, o 
provincijoj lig 4 tūkstančių 
bedarbių.”

Toliau rašo:
“Gaila, kad pone 

ris nepasakė, kiek 
išeis pinigų viešiesiems dar
bams per žiemą. Imdami kai
po mastą lig šiol išleistąją su
mą galime ir patys padaryti 
šiokią sąmatą. Per vasaros 
du mėnesius išleista 250 tūk
stančiu litų, kad bedarbių 
skaičius nepadidėtų, per še
šis rudens ir žiemos mėnesius
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a^ininiste-
< maždaug 
jsiems dar-

yri į, r I, į jį , .ĮĄ.Į’r)
gyboje ’ socialdemokratams 
nepasiseks parduoti Lietuvą.

Toliau “Vienybė” šitaip 
rašo:

• \

“Pažiūrėkime nors trum
pai, ko vertas yra socialde
mokratų noras sumažinti 
mūsų kariuomenę. Gana pri
siminti mūsų kariuomenės 
kovas su bolševikais, su ber
montininkais arba ir su tais 
pačiais lenkais, kad įsitikin
tume, jog Lietuvos nepri
klausomybę nuo tų priešų at- 
gynė ne socialdemokratų sal
dus liežuvis, bet mūsų kariai, 
guldydami savo galvas ir lie
dami kraują. Želigovskis, be 
abejo būtų žygiavęs į Kauną, 
į Šiaulius ir būtų paėmęs vi
są Lietuvą, kad nebūtų pa
stoję jam kelią mūsų didvy
rių pulkai. Niekinti mūsų 
kariuomenę ir jos reikšmę 
gali tik niekšai ir Lietuvos 
priešai. Antras socialdemo
kratų tvirtinimas, kad dabar 
nesą jokio pavojaus iš lenkų 
pusės, yra stačiai pasityčioji
mas. Lenkų aeroplanai žval
gosi Lietuvos su Lenkais pa
sieny, Pilsudskis vieši Drus
kininkuose, lankosi Vilniuje', 
patys lenkų laikraščiai neiš
kenčia nepasigyrę rengi inusi 
kariauti su Lieįuva. Visų tų

reiktų įšleutL. tris. Lartus---- dalykų- -akivaizdoje sakytį-
daugiau, vadinas, 750 tūks
tančių. ;

“Tačiau, kaip p. ministe- 
ris tvirtina, bedarbių skai
čius būsiąs bent penkis kar
tus didesnis. 750 tūkstančių 
turime dauginti iš penkių. 
Tuo būdu viešiesiems dar
bams per žiemą reiks išleisti 
3 milijonus 750 tūkstančiu li
tų.”
Kairiosios valdžios miuis- 

teriai betuštindami valstybės 
iždą neva “bedarbiams šelp
ti” perkasi sau dvarus ir er
zina piliečius sayp pragaiš
tingais valstybei darbais.

Tokių viešųjų darbų dabar 
Lietuvoje ne būtinai reikia. 
Yra svarbesnių-darbų, kurie 
duotų valstybei tuoj pelno.

Taigi socialdemokratų ir 
liaudininkų taupumas, kaip 
ir visi kiti pažadėjimai yra 
tik tušti žodžiai žmonių 
akinis muilyti.

X

SOCIALDEMOKRATAI IR 
LIAUDININKAI NORI 

PANAIKINTI KA
RIUOMENĖ

“Pažangioji” valdžia, kad 
nors dalinai patenkinus rin
kikus kalba gana garisai apie 
panaikinimą arba sumažini
mą Lietuvos kariuomenės. 
Taip rašo visi Lietuvos val
stybei ištikimi laikraščiai ci
tuodami “pažangiuosius” 
valdžios organus.

Štai ką Kauno “Vienybė” 
rašo:

kad lenkai nesikėsina mus 
paglemžti, gali tik Lietuvos 
priešas, kuriam svarbu už
migdyti pasiryžimą gintis.

“Šiandien kaip tik reiktų 
galvoti apie kariuomenės 
dauginimą ir jos stiprinimą. 
Mes kelis sykius esame išro- 
dinėję, kad socialdemokra
tai ir valstiečiai liaudininkai 
nesirūpina tiek žmonių gero
ve, kiek savo partijos prog
ramų įgyvendymu. Kariuo
menės susilpninimas būtų 
tikriausia pražūtis mūsų 
ninkanis, o ypač r*'

_ riai____  *
ėm^Lietuv ' iŠ p
lytųjų dvarų visus nauja, 
rius, o jų žemes atiduo. 
dvarininkams, arba kokien 
perėjūnams iš Galicijos. Ler- 
kai, paėmę Lietuvą, atvežtų 
savo nusmukusius zlotus, ar 
dideliais mokesčiais papiar^ 
tų be peilio visus ūkininkus.

“Tad kol laikas, susipil
kime, šalinkimės nuo social
demokratų ir valstiečių liau
dininkų, jei nenorime patek
ti lenkų vergijon.”

Brooklyn’e išeinantis “ma- 
tuškos” peiperis, kuris skai
to save darbininkiškiausiu 
laikraščiu smerkia Pennsyl- 
vanijos AugŠčiausį Teismą 
už tai, kad uždraudė šventa
dieniais daryti biznį pasauli
nėje parodoje Philadelphi- 
joj. Bolševikčliams norėtų
si. kad darbininkai nė šven
tadieniais negautų poilsio. 
Gana jau su savo darbinin- 
k’škumu.

“Kad pataisytų smunkan
čius popierius, socialdemo
kratai savo laikrašty vardu 
‘Socialdemokratas’ rašo, kad 
kariuomenės pagelba Lietu
vos nepriklausomybės neap
ginsią ir kad dabar nesą jo
kio pavojaus mūsų nepri
klausomybei iš lenkų pusės, 
todėl liereikalo esą leidžiami 
pinigai kariuomenei laikyti 
ir jai ginkluoti.”
Matyt mūsų “pažangioji” 

valdžia buvo susitarus su len
kais padaryti uniją “od mor
gą do morza,” nes tuo pačiu 
laikų kada socialdemokratai 
ir liaudininkai pradėjo kal
bėti apie nereikalingumą ka
riuomenės, lenkų diktatorius 
Pilsudskis organizavo ir sti
prino savo kariuomenę oku
puotoje Lietuvoje ir rengėsi 
pulti Lietuvą. Bet esant kri
kščionims demokratams Lie-

BETIKSLIAI LEIDŽIA
PUĮIGUM

Lietuvos “pažangioji” val
džia matydama, kad duotų 
pažadėjimų visuomenei ne
galės išpildyti, griebiasi pur- 
viniausių darbų; ^alinimo 
užsitarnavusių darbininkų ir 
k irsiu imu darbininkų prieš 
darbdavius, kad pri vei
stis kodaugiausia skurdžių. 
Kad nors laikinai patenkį- 

panašausi nūs,darbininkus jiems orga- _ :
nizuoja viešus darbus ir iš tavos nepriklausomybės sar- rta.btt iftandyt 
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SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PAREIGOS
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sostin AV ilnium. J eigų Suv. 
Valstijos būtų energingiau 
gynusios Wilsono principus 
Vęrsaillese, tada tai lenki] 
neteisingumai, rasi, gal ir 
nebūtų apsireiškę. • Tą nepa
darius,, Suvienytos Valstijos 
tuomi pamiršo savo krikščio=> 
nišką priedermę ir. patapo 
moraliai skolingos Europai. 
Kad prašalinus tą moralę 
skolą, reikia klaidą pataisy
ti. O Suv. Valstijoms tas 
pataisymas ne yra sunkeny
bė ; nes joms gi visos valsty
bės Europos yra skolingos. 
Todejei su valia Amerikos 
kartą griežtai ir rimtai iš
reikštos, be abejonės skaity
tus! visa Europa. Ką tat A- 
nierika turi dėl mpsų kraujo 
trokštančio sečhojo, pasaulio 
— Europai pareifesti? Visų 
pirmiausiai Amerika — Suv. 
Valstijos turi' pareikšti kad 
tolimesnės Europos karės A- 
merikai yra nepageidauja
mos. Ir kad tos karės ateity 
neapsireikštų, europiečiai 
turi įsteigti Suv. Valstijas 
-Europos..Bet kadangi ši.di- 
džiulė organizacija — Suv. 
Valstijos Europos negali pa
tapti realybe be keletos poli
tinių pataisymų, tat Ameri
ka turi parodyti juos Euro
pai. Gi svarbiausi pataisy
mai yra šie:

Pirma: Vokietijai turi bū
ti sugrąžintos jos Afrįkoniš- 
kos kolonijos.

Antra: turi būti įsteigta 
baltgudžių valstybė, iš pro
vinciją užgyvendĮątų per 
bąltgudžiųs ir ukrajinų yąl-

Laike paskiausios pasauli
nės karės, norėdamos įvyk- 
dinti pastėyią ir gerą ramy
bę ir tvarką Europoje, Su
vienytos Valstijos pasiryžo 
,taipogi imti dalyvavimą ko
voje prieš vokiškąjį milita- 
rizmą. Tad pasidėkuojant 
Suv. Valstijų pasiaukavimui 
ir labai išsivysčiusiai tekin
kai, šisai militarizmas galą- 
gale tapo sutriuškintas. Gi 
be pagelbos Suv. Valstijų, 
Prancūzija ir Anglija, be 
abejonės, būtų patapusios 
vien tik provincijomis Vo
kietijos — būtų buvusios už
kariautos. Todėl, tikrai pa
sakius, pergalėtoja Vokieti
jos yra vien tiktai Suv. Val
stijos. Tad jos, kaipo per
galėtojos, ir turėjo prieder
mę apvainikuoti savo perga
lę teisinga ir išmintinga ra
mybe ; to daugiau, kad net ir 
pergalėta Vokietija apkai- 
nuodama moralį autoritetą 
Suv. Valstijų prašė jų prezi
dento, Wilsono, kad jis ma
lonėtų sulig savų ką tik pa- 
-skelbtų kilnių principų (14 
punktų) įvykdinti ramybę 
tarpe kovojančių. Tam tiks
lui tat ir buvo sušaukta garsi 
konferencija Versallesė. Bet 
kada Wilsonas ten atvyko, 
apsvaigintos pergale Fran- 
cūzija ir Anglija visiškai ne
atkreipė domės į jo balsą, ir 
jo prakilnius principus (14 
punktų), kaip kokios barba- 
rės sumindžiojo... Žmonės 
Suv. Valstijų neparėmė savo 

♦'rezidento, tai todėl ir rolė 
iv. Valstijų j^merikos nu:

neribos yra priminti Euro
pai, kad po Amerikos ir Ru
sijos — turi įsikurti ir Eu- 
ropos Suv. Valstijos. Ir, ka
da jau jog įsikurs, Amerika 
turi joms prigelbėti; gi ypa
tingai jei jos būtų užatakiįo- 
tos per Tarybų Suvienytas 
Valstijas. Amerika juk tu
rį tą pačią kultūrą, tikslus ir 
idealus ką ir Europos Suv. 
Valstijos; ko. apie Tarybų 
Suv.<Valstijas pasakyti nęy- 
ra galima.

Pastaba Vertėjo. — Šis la
pai svarbus politinis straips
nelis tilpo Amerikos esperan
tininkų organe: ‘‘Amerika 
Esperantisto” (No. 6, 1926 
m.) ir virš jo, anglų kalboje 
redaktorius viršminėto mėn
raščio padėjo tokio turinio 
pastabėlę: — Autorius to 
straipsnio yra lietuvis, kuni
gas Rymo-Katalikų Bažny
čios, per dvyliką metų profe
sorius teologinėj seminarijoj 
ir jau kentėjęs ištrėmimą už 
savo dievotumą ir ištikimybę, 
savajai bažnyčiai. Jis yra 
vienas iš keletos tų dar gy
vuojančių, taip vadinamų: 
“Charter Members” Tarp
tautinės Kalbos. Susįpąžin- 
dino su Esperanto pir
muose metuose jo gyveni
mo — 1887-se metuose. Pra
lotas Dambrauskas yra da
bar pirmininku Lietuvių Es
perantininkų Asociacijos ir 
redaktorium “Litova Stelo” 

?— “Lietuvių Žvaigždės.” 
Prie progos, jis išreiškė pa
geidavimą, kad tas jo trum
pas straipsnelis būtų verčia
mas į anglų kalbą ir talpina
mas į laikraščius šios šalies. 
Tad mūsų skaitytojai turi 
laisvę jį versti. Tiek tai pa
sako redaktorius “Ameriko 
Esperantisto. ’ ’ Bet ar daug 
amerikonų esperantininkų tą 
straipsnelį išvertė į anglų 
kalbą, tai čia jau kitas klau
simas. Aš abejoju, kad ku
ris tą padaryti]. —Nes mat, 
nors jie yra ir prielankūs 
mums, tačiau nenori erzinti 
ir lenkus. Mes, ir tik vien 
mes, tą turime padaryti — 
kupinčiau praplėsti tarp ang
liškai kalbančių tas politines 
mintis mūs garsaus Adomo 
Jakšto—Praloto Dambraus- 
kio. Tad darban kas myli

sąlygų-•^■eyaaillese- stybė iš Rytų Galicijos irki-
.erencijoj ir patapo vi

siškai bereikšmė. Tai iš to, 
kaip bematai apsireiškė ap
verktinos ir baisos pasekmės. 
Pirmoji iš jų, tai yra: bar- 
baris lenkų miltariznrąs, pa
vaduojantis ką tik sutriuš
kintą vokišką. Bijodama 
keršto ir atmonijimo Vokie
tijos, Prancūzija tuoj pradė
jo visomis savo spėkomis 
stiprinti savo draugę, Lenki
ją, pavelydama jai ne tiktai 
vien ukrainišką Galiciją pri
kergti prie savęs ir pusę Si
lezijos, bet taipogi ir dideles 
provincijas (plotus žemių) 
užgyventų baltgudžiais, gu
dais (malorusais) ir tikrais 
rusais, bei prigelbėjo užgrob
ti ir trečdalį Lietuvos su jos linguniu. Tad priederme A- raščių perspauzdinti.

tų ukrajinų provincijų; bei 
abidvi tos valstybės turi būti 
visiškai neprigulmingos nuo 
Lenkijos.

Trečia: Turi būti sugrą
žinta Lietuvai užgrobta per 
lenkus Vilniaus provincija ir 
kitos Lietuvai priklausančios 
srvtys.

Ir ketvirta: turi būti į- 
steigtas visai Europai koaug- 
ščiausias tribunolas prašali- 
r-imui (išrišimui) tautinių ir 
politinių konfliktų (nesusi
pratimų) tarp Suv. Valstijų 
Europos. Nuo laiko, kada 
Rusija persikeitė į Tarybų Lietuvą, verskite ir brukite 
Suvienytas Valstijas, tai į- tą straipsnelį į angliškus lai- 
steigimas Suv. Valstijų Eu- kraščius. ................ ............
ropos pasidarė būtinu reika-

Į 
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Taip ‘.‘Darbininke,” taip 
:‘:Garse”, gąn gyvai disku
tuojamas Liaudies Knygynė
lio klausimas.) Svarstymas 
šių jeikalo yra'? begalo geru 
daiktu, — ypatingai, kąd tas 
įvyksta rimtoje foiuioje. Ma
nau, kad ir pasekmių susi- 
laųksime teigiamų. Tas, ku
ris pasiims įvykinti šį suma
nymą jau dabai' turi progos 
išgirsti, ko visuomenė pagei
dauja, kokios kliūtys gręsia, 
— gi pats vienas gal šių visų 
dalykų ir nepermatytų.

Tas, kas ligšiol atsiliepi
muose tapo pareikšta trum
pai suglaudus taip atrodo: 
1) gyvas yra reikalas lietu
viams katalikams įkurti 
Liaudies Knygynėlį; 2) tu
rinis jo privalo rišti dienos 
klausimus, — parašytas su
prantamai, — išleistas pato
gioje formoje ir prieinama 
kaina; 3) didelis yra keblu
mas surasti leidėjus ir rašė- 
jus; ir 4) platinimas knygy
nėlio surištas su kliūtimis.

Šiuo žygiu pirmųjų dviejų 
punktų aš neliSSitŲTies Jie 
kiekvienam yra aiškūs,—pa
liesiu tačiaus du paskuti
niuosius.

Mano manymu, rašėjus ir 
leidėjus surasti nėra sunku. 
Kad Liaudies Knygynėlis 
būtų leidžiamas reikalinga 
$200.00 pinigais-ir vienas ra
sėj as. Kaip tąi 3 , Labai pa
prastai. Pirmoji laida kai
nuosianti ne daugiaus $100. 
Knygelės bus 32 puslapių ir 
6’x4’ didumo. Tas mano tik
rai sužinota; 'iSPi pe^ menesį 
laiko bent 1000 knygelių liks 
išplatinta (knygelė po 10c.), 
i ai sekančio mėnesia laidai 
vėl bus pinigų. Tolesniai.— 
vienam rašėjui parašyti per 
mėnesio laiką veikalėlį pa
skirtoje temoje nėra sunku. 
Tat, kol išsijudins kiti rašė- 
jai, pakaks vieno; kitus pri
traukti prie to darbo nebus 
irgi sunku. Gerą ir naudin
gą darbą kiekvienus noriai 
sutiks dirbti.

Kas link platinimo Liau
dies Knygynėlio tai susidu
riame, tiesą pasakius, su di
desniais keblumais. Tačiaus 
ir tie keblumai nugalimi, jei 

K. Vidikauskas Ims mūsų tarpe solidarumas. 
P. S. Meldžiu ir kitų laik- Liaudies Knygynėlio admi-

1 -------- r
ti su-Amerikos Lietuvių R. 
Kat. Susivienijimo Centru, 
su Lietuvių Darbininkų Są
jungos Valdyba ir su klebo
nais. Visi paminėti žmonės 
visados užjausdami gerąpi 
tikslui ir nuolatos remdarpi 
prakilnius darbus per Kata
likų Federaciją gali reko
menduoti visuomenei Liau
dies Knygynėlį ir per para
pijas bei didžiulių mūsų or
ganizacijų skyrius padėti 
platinti. Parapijose Kuni
gams Klebonams nebūtų per 
sunku tuo užsiimti, jei visur 
taptų įkurtos vietos vai
kų “Spaudos” draugijėlės, 
kaip kad mūsų kolonijoje y- 
ra padaryta. Pamaldoms 
pasibaigus vaikai, visai kolo
nijai žinomi, pardavinėja 
knygeles, laikraščius. Taip 
padarius Liaudies Knygynė
lis greitai išsiplatytų ir tiks
lo siektų.

Matome, tat, kad visos 
kliūtys nugalimos, jei visi 
bendrai darbą dirbsime.

Ziutis

Po tuo antgalviu Suv. Val
stybių Agrikultūros Depar
tamentas išleido iliustruotą 
knygutę (Farmers’ Bulletin 
No. 1088), kurią'privalo tu
rėti kiekvienas, kuris tik 
mąsto pirkti ar nuomuoti ū- 
kę. ..

Suprantama, kad žmogus 
be ūkininkystės 1 patyrimų,' 
nebūtų toks lengvatikis pasi
rinkti ūkę sulig informacijų 
gautų iš bile kokios knygu
tės, bet šita ypatinga knygu
tė turi labai naudingų pata
rimų norintiems pirkėjams 
arba nuomuotojams. Čionais 
truputį parašysime tik apie 
svarbiausius tos knygutės 
įmuktus.

Pirkti ar nuomuoti. Per
kant ūkę, mięstietis yra to
kiame padėjime kokiame

mo ypatybes, tilrt žinoti ką 
ir kaip sodinti, kaip į 
ti šerpės vairingumą/Wp 
prižiūrėti gyvulius, tina il
gą laiką ir sunkaus darbo su 
tuom viskuo apsipažinti ant 
savo ūkės. Yra daug piginus 
pasimokinti dirbant prie ki
to ūkės arba prie kito ūki
ninko? ypatingai jeigu žmo
gus turi mažai pinigų ii’ kal
tais tik užtektinai nusipirkti 
ūkę. Kur galima, patartina 
nuomuoti ūkę, kas duoda 
progą apsipažinti su ypatin
ga apielinkės ūkininkystė, ir 
ar verta pirkti ūkę. Geram 
ūkininkui patartina pirkti ū- 
kę kad ir skolintais pinigais.

Kiek pinigų reikia. Klau
simas ne kaip įdėti pinigus į 
ūkę, bet kokią ūkę galima 
pirkti su kiek pinigų turi, 
arba kiek galima pasiskolin
ti. Reikia atsiminti, kad ne
galima praleisti visus pini
gus tik ūkei, nes reikia viso
kių kitokių reikalingų daik
tų, nekalbant apie gyvulius, 
javus, ir ūkės vedimo išlai
das. Prasti išrengimai, ma
šinerijos, ir t. t. gali išbaigti 
labai daug pinigų. Be paty- 

. limo žmogus paprastai pra- 
leidžia per daug pinigų trio- 
boms. Kas iš gražiai aptep
liotų namų ir tvartų, jeigu 
visi išręngimai prasti ir žemė 
netinkama. Tas tik ves prie 
bankinio. Paprasta, ar įvai
ri ota, ūkininkystė (sakykime 
iš javų, ir pieninėms kar
vėms, kiaulėms ir galvijams) 
reikalauja nuo 70 iki 80 nuoš. 
visų pinigų namams ir trio- 
boms. “Truck,” vaisių, ja
vų ir vatos ūkių beveik 90 
nuošimtis gali reprezentuoti

pe tiek pagelbos n 
tinkamai prižiūrėti ū 
pišfca amerikoniška ūkė ti 
užtektinai darbo vienam Ū 
pinkui ir dar darbi 
Paprastai, to darbi 
tą užima ūkininko 
žmona arba duktė.

Ką atsiminti perk 
Vieta, tolumas nuo 
miesto ar mokyklos, rieti 
aprašymas (tapogrofįja) 
žemė yra svarbiausi 
į kuriuos kiekvienas ūkiniu 
kas turi kreipti atydą.f Re 
kant ūkę, nespręsk ž 
durno nuo plianų, asmenis 
peržiūrėk žemę ir pažiurę 
kiek tos žemės galėsi s 
doti. 250 akrų akmenų 
žemės turi mažiaus vertesne 
gu 80 akrų vaisingos ž 
kuri visa gali būti sunaud 
Žemė yra ūkių svarbia 
punktas. ,

Vanduo taipgi svarbus fakįĮ 
torius. Jeigu ant ūkės 
gyvulių, tai reikia iš anksta! 
persitikrinti kad vandens bū* 
tų net karščiausiais mene-* 
siais ir vanduo privalo būti 
pat ogioj vietoj. Nereikia pa* 
sitikėti upėmis. Neužsimo* 
kės toli varyti gyvulius. Ga* 
nykiose vanduo yra ūkės 
svarbiausias faktorius.

dneigos turi apdengti nę 
tik bėgančias ūkės i 
kaip tai išmokėjimus; ta 
nuošimčius, ir t. t., bet 
padidinti ūkės biznį, 
prastai, tas kuris parduoda 
ūkę neturi jokių rasyčiųkas* 
link išlaidų, bet tas nevertė
tų sulaikyti pirkėją nuopil-j 
no analizavimo visa ūk 
biznio.
;, Kur galima gauti r

nekilnojamą turtą. Vesti ūJ ^ą^Keliose valstybėse^ 
kj reikia praleisti nuo 1 iki 3 
nuošimčio visų pinigų. Bet 
tas irgi priguli nuo kaip ūki
ninkui užmokėta už produk
tus. Jeigu ūkininkas par
duoda pieną ir Smetoną, tai 
paprastai jam kas mėnesį už
mokėta, ir tie pinigai užmo
ka bėgančias išlaidas.

Jeigu pirkėjos turi $5,000, 
tai gali įdėti pinigus sekan
čiai: Jeigu pasirenka ūkę 
$8,000 vertės (be gyvulių),

randasi kaimietis, kuris vykr : ’ Ti '•... ........T>.Z_ tai $<>.000 gali pasilikti pir

nistracija privalėtu susižino-

sta miestan gyventi. Be pa
tyrimų, abu atsitikimai gali 
labai brangiai kainuoti. Pa
sekminga ūkininkystė nelen
gva — reikalauja apsipažini- 
ino su visokiais ūkės darbais. 
Žmogus privalo turėti valdy-

ACHMEDŽANO LAIME
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Karšta vasaros diena slinko vakarop. Sau
lė, negailestingai bekepinusi per kiaurą dieną že
mę, jau pasisukę į vakarus ir jos įkypus spindu
liai besiekė vienos totorių kaimo gatvės pusės. 
Visame kaime nematyti gyvos dvasios; tiktai to
lėliau, prie pat mečetės (magametonų šventykla) 
prisidengę jos aukštos tvoros šešėliu, sėdėjo kele
tas berniukų totoriukiį, ilgais drobiniais marški
niais, atsagstytomis apykaklėmis ir nusmaukto
mis į pakaušį kepurėmis.

Benį i aksčiai sėdėjo nejudėdami, išbalusiais 
išvargusiais veidais it visi žiūrėjo Į vieną pusę: 
linkui šulinio, kurio dideli ratą užstojo jiems 
aukštas senas beržas; jo šakos, nulinkę ant šuli
nio, buvo lyg koki uždanga. Berniukai sėdėjo 
tyliai, ir tiktai jų patsai mažylis, ket vėrių metų 
pupų pėdas, padėjęs savo nuskustą galvelę kai
mynui ant kelių ir užsimerkęs, tyliai vaitojo.

— Jau veikai, 
riam ant kelių gulėjo mažučio galvelė. —žiūrėk, 
saulė netrukus pasislėps už kaimo ir mergaitės 
eis vandens semti.

Mažasis nieko neatsakė; valandėlių atsimer
kė, peržvelgė į tuščią gatvę ir. sunkiai atsidusęs, 
vėl nuleido blakstienas.

— tarė, pasilenkęs tasai, ku

Laikas slinko begalo lėtai; rodos, karštoji 
diena nepasibaigs; saulė lyg būtų sustojusi vie
noje vietoje, galvodama, ar verta slėptis dėlei 
trumpos vasaros nakties, gal būtų geriau tuojau 
ir vėl pakilus aukštyn ir vėl aplieti savo karštais 
spinduliais žemę.

Kairėje nuo berniukų, pačiame kaimo gale, 
mažoje, perkrypusioje trobelėje juodavo atver
tas mažutis langelis, prie kurio jaunas totorius 
Aehmedžanas rezgė pintinę. Sale jo riogsojo iš
tisas kalnas karkliašakių ir jis skubėjo baigti 
(tyrbą.

Penktadienį jo kaimynas ir prietelius Chal- 
sanas eis per kaimą ir daužys į kiekvienos trolius 
langą, duodamas savo kaimynams suprasti, jog 
ryt, vos švintant, jis važiuoja miestan Į turgų, 
— ir iš kiekvienos trobos suneš jam savo prekes. 
Achmedžanui reikėtų pasiųsti per prietulį keletą 
pintinių; jam reikalingi pinigai Bairamo šven
tėms, iki kurio beliko savaitė.

Negi gali jis būti lie pinigų per dideles šven
tes ir už kitus menkesnis: reikia prisidėti prie? 
pirkimo bendrų galvijų, kuriuos kaupas pinus 
švenčių iškilmėms, reikia naujų marškinių, rei
kia... maža ko reikia jaunam ir gražiam toto
riui didelėms Bairamo šventėms ? 
dirlm. stengdamasis pasinaudoti 
šviesos valandėlėmis. Dar daug 
turėjo priešaky darbo, ajiart to, 
įmigti.

• ■

Ir jis skubiai 
paskutinėmis 
Aehmedžanas 
kurj skubėjo 

ui Ai.'fai* j 1 A • M

♦

Jaunas Aehmedžanas gyveno vienas trobo
je. Trys metai atgal numirė jo senis—tėvas, pa
likęs jį su motina didžiame skurde. Nusibodo 
Achmedžanui kęsti vargą, klausyti motinos skun
dui, ir išėjo jis į miestą ieškoti darbo ir laimės.

Laimės! Kąs žino, kame jo laimė?
Atėjo Aehmedžanas į miestą, persisamdė 

darbininku: išgyveno metus,*susitaupė panigų, o 
laimės vis nematė. Ir sumanė Aehmedžanas pirk
liauti. Ilgai galvojo, kokių prekių pasirinkus 
geriausia, kad iš pirmo karto neturėjus nuosto
lių. Turėjo jis mieste kunaką (draugą) ; šis ne- 
šiinlavo prekes: skepetas, servetes, rankšluosčius, 
nertinius: viskas buvo pas jį pirmos rūšies. Ge
rai kunakas pirkliavo daug pinigų į kaimą at
siųsdavo ir pats ne beskatiko būdavo. Pasitarė 
su juo Aehmedžanas, ir tarė jam Ąlimas (geras 
buvo jis totorius, širdingas ir kunakuį nejautė 
savo širdy juodo pavydo jausmo) :

— Ne. mano prekės pirmam mėginimui tau 
netinka. Čionai daugiausia perka rusų mergos ir 
bobos, o jos mėgsta, kad pirklys savo prekes ge
rai išgirtų. O kaip gi tu girsi prekes kall>os ne
mokėdamas? Be to. jos atsieina nepigiai: ilgai 
nešiosi, — susiglamžys ir sudulkės, tuomet pri
sieis siT’huostoliais parduoti. Pirkliauk pirmam 
mėgirtfrhui vaisiais. Prekės nebrangios ir kalbė
ti daug nereikia. Perka juos {Minios, o jos jau- 
niengdtotoriams labai geros.

♦

_ .. ... (Bus daugiau)
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dasi specialios agentūros^ 
kur norintis pirkti ūkę gali - 
kreiptis ir gauti visokios pa* .• 
geibus. Gali foru i ja ir Soliteri 
Dakota, abi valstybės turi "t 
“land settjeinent’ komitetus; v 
Wisconsin’o Agrikultūros > 
Departamento immigraeijog 
direktorius apart kitų daly* | 
kų, ragina gyventojus apsi* j 
gyventi toje valstybėje. Ke* 
liose valstybėse galima gauti | 
surašą ūkių, ir knygutes apiel 
agrikultūros padėjimą nud-1 
Statė Board of Agricultureįj 
arba panašiose Įstaigose.NevK 
York'o valstybės Depart*-i 
ment of Farms and Markelė ; 
kas met išleidžia “A List ož , 

o •' I.'jFarms for Sale or Rent 1H >
New Yoi*k.” Agrikultūros

se valstybėse išleidžia knyga* 
tes ir raportus apie žemę. 

(F. L. I. S.) 

VAIZDUS SKIRTUMO į I
NUSAKYMAS 1

Mokytojas: — Koks skirt4«J 
mas tarp dramblio ir blusosf s 3 

Mokinys: — Dramblys blusa | 
gal turėti, o blusa dramblių—* 1 
ne. f i

"UETUVip DIENA” PHILADŪPHUOJ IR ARCIV. 11 

MATULEVIČIUS KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE (1 
Vaičkaus Dramas teatras ir Cineova Pictures Corporatioių 3 

susivienijus pradeda savo rudens darbą. < i
Programa indą būti įdomi ir įvairi, kadangi bus rodan* 1 žymiausi mūsų gyvenime įvykiai. 13Programa susideda iž “Lietuvių Dienos” Philadelphijoj; 1 

Arciv. Matulevičiaus atvykimo Amerikon ir jo visitactyNi pti M 
lietuvių kolonijas; keleto juokingų komedijų ir veikahi* ii 9 
saulinio karo laikų. Kiekvienoj kolonijoj bus duodamą po <hl j vakaru — su įvairia programa. A *3

Kiekvienas, kurs buvo Philadelphijoj ir kurs nobcro Mk a praleiskite progos pamatyti taip įdomius mums įvykiu krat* J 
muose paveiksluose.

0A8TR0UV MARŠRUTAS:
Spalių 16 ir 17 d. — New York, 3S Domintok Stmt 
8paBųMlWMt*~ taftai BrooMyi, 90? Ytek fe

mam morgičiui. $2.500 lieka 
išiengimams ir operuojan
čioms išlaidoms. Iš tų pini
gų galima praleisti $600 ma
šinerijoms, $1.200 galvijams, 
$300 mitalui ir aprūpini
mams. Lieka $400 dėl ūkės 
vedimo. Bet negalima pri
taikinti tas skaitlynes visoms 
(ikėnis. Aplinkybės mainosi.

Nėr “vieno vyro” ūkės. 
Net labai mažos ūkės reika
lauja dviejų vyrų. Vienam 
yra užtektinai darbo su ark
liais, kitan? važiuoti j miestą 
ir atlikti paprastus naminius 
darbus. Nekurie ūkės dar
bai reikalauja dviejų vyrų.

ex|>eriinent” stotys įvairio*
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įf X vakarus nuo Lietuvos, už Vokietijos, greta Prancū
zijos ir Belgijos, atskirtu nuo Europos žemyno ne labai 
plačiu jūros sąsiauriu salose yra viena iš didžiųjų Europos 

J .valstybių, vadinama Anglija.
Anglijos žemė nėra per geriausia žemės ūkiui, bet ji 

t yra gana turtinga geležies rūda, ypatingai akmeninėmis 
F anglimis, kurios naudojamos kurui ir kitiems galams. Ang- 
| ii ja yra iš visų pusių apsupta jūromis, ir jos pakraščiuose 
į yra daugybė tinkamų laivams stovėti uostų, taigi jos laivy

nas tiek prekybos, tiek karo, yra vienas iš didžiausių vi
same pasauly. Vadinasi, Anglija yr daugiausia pramonės1 
ir prekybos kraštas.

Kadangi Anglijos žemėj, kaip aukščiau sakiau, yra 
daugybė akmeninių anglių, o akmeninės anglys yra reika
lingos pačios Anglijos fabrikams, laivynui ir daugybė jų 
išvežama į kitas valstybes, tai labai daug to krašto darbi
ninkų dirba anglių kasyklose, kasa anglį.

Jau gana senokai anglių kasyklose darbininkai pra
dėjo nebesutikti su savo darbdaviais dėl užmokesnio, pra
dėjo bruzdėti ir, galų gale, Rusijos komunistų kurstomi 
nutarė streikuoti, vadinasi, nebedirbti, kol jų darbdaviai, 
tų kasyklų savininkai, nepadidins jiems mokesčio už dar
bą. Rusijos bolševikai kurstė juos toliau, žadėjo sušelpti 
ir iš tiesų šiek tiek juos šelpė dėl akių. _

Dabar jūs pasakysite, kad bolševikai, arba komunis
tai, tikrai yra darbininkų užtarėjai ir padeda jiems kovo
ti su jų darbdaviais — išnaudotojais.

Palaukite, nesiskubinkite! Rusijoj yra didelė naftos 
-—(gazos, žibalo) šuliniai, nafta daugely atvejų gali atstoti 

akmenines anglis, kaipo kuras. Čia Rusijos komunistams 
ir pasidarė didžiausias biznis!„

Streikuodami Anglijos darbininkai nebekasa anglių, 
o jų visur reikia: reikia ir kitoms valstybėms, kurios iš 
Anglijos pirkdavo anglių.

Taigi dabar Rusija parduoda daug savo naftos ne tik 
kitoms valstybėms, bet ir pačiai Anglijai. Imti ji už tą 
naftą, gali kiek nori, nes trūksta anglių, o kuro reikia.

Anglijos darbininkai per savo vadą Kuką nusiuntė Ru
sijos komunistams protestą ir prašo bent neparduoti naf
tos pačiai Anglijai. Bet-Rusijos komunistai nenori apie 
tai nj? girdėti, jie dar ir toliau ragina Anglijos darbininkus 
tęsti streiką, o biznį su nafta varo kaip varą ir toliau.

'' Čia ir pamatė Anglijos darbininkai, kad tariamieji jų 
užtarytojai komuinstai yra ne kas kitas, kaip vilkai apsi
dengę avių kailiais. Kas užmokės jiems už kelių mėnesių 
streiko laiką? Darbdaviai nepakels mokesčio už darbą, 
rtfes anglys labai reikalingos, #ai iš Rusijos atveža kiek 
reikia naftos. Darbininkai atsidūrė didžiausiame varge; 
jiems reika alkį ir šaltį kęsti dėl komunistų biznio..

Jeigu jūs akyliau įsižiūrėsite į gyvenimą, į visas tų 
“draugi)” bei “užtarytojų” klastas, tai aiškiausiai pama
tysite, kas jie per paukščiai yra. Komunistai yra labai 
gudrūs, niekados jie nesako savo tikrojo tikslo, o dedasi 
visų nuskriaustųjų užtarytojais.

' Juos tik galima pažinti iŠ jų darbų ir tai labai akylai 
įsižiūrėjus.

Biaurus ir beširdiškas Rusijos komunistų elgesys su 
streikuojančiais Anglijos darbininkais yra tik menkas šešė
lis palyginti su visais jų “darbeliais” darbininkų akims 
dumti. (“Karys”)

BUVO PASIRYŽIMAS IŠSTUMTI DARBININKUS LAUK

»

CUBA. — Cigarų išdirbėjai 
buvo bepradedą statyti ciga
rams dirbti mašinas vietoj da
bar dirbančių darbininkų. To
kiam pasiryžimui smarkiai už
protestavo cigarų unijos darbi
ninkai ir darbdaviai buvo pri
versti nusilenkti. Darbininkų 
protestui pritarė. Gubos autori
tetai. Mašinos sustatytos vie
noje TTavan’os dirbtuvėje turės 
būti iškraustytos kur pipirai 
auga. Valdžia nubalsavo už
dėti taksas ant tu mašinų nuo 
$20,000 iki $100,000.

:4

Britų unijos savo suvažiavi
me, kur dalyvavo daugiau ne
gu 700 delegatų patvirtino, kad 
generaliai streikai yra geriau
sias botagas kovoje su darbda
viais. Taip, generaliai strei
kai naudingi kaip kada, bet la
bai dažnai yra botagas patiems 
darbininkams kuomet juos iš
veda j streikų karštagalviai va
dai be rimto apgalvojimo. 
Streikas privalo būti paskuti
nis būdas kovoti su išnaudoto
jais ir paremtas rimtais ir tei
singais reikalavimais. Tik toks 
streikas būna pasekmingas.

IŠMETĖ 3,000 DARBINIKU 
ANT GATVĖS

SAO PAULO, Brazilija. — 
Siame miestely kompanija už
darė audinyčią išmesdama 3,- 
(XM) darbininkų ant gatvės.Dar- 
bininkams priseis badauti, nes 
ir dirbdami vos galų su galu su
durdavo. Gali būti, kad. ir lie
tuvių darbininkų tame skaičiu
je randasi. Mes turėtume jais 
susidomėti ir paduoti pagalbos 
lankų.

BEDARBĖ VOKIETIJOJE 
MAŽĖJA

Bedarbiai! jančią skaičius Vo
kietijoje mažėja. Skaičius gau
nančių iš valdžios pašeipą nu
puolė iki 1,600.000.

ROMA, Italija. — Vatikano 
darbininkai gavę didesnes al
gas turės pradėdami ir baigda
mi darbą paženklinti laiką.

Nuosprendis Illįnois y&sŲjos 
prisaikintų teisėjų yra orga- 

niznoti^darbintnkų &- 
mėjimas

Kitas organizuotų darbinin
kų laimėjimas buvo užregis
truotas kuomet prisaikintų tei- 
ėuosprendi pateisindami darbi- 
liinką ęliffordč Schūltze, kuris 
buvo areštuotas ,už pikįetavimą 
laike streiko RoęĮi Island (Ilk) 
Tailoring kompanijos. Jis bu
vo areštuotas neva už peržengi
mą to miestelio įsakymų, kurie 
draudžia stovinėti ant šąlygat- 
vių prie biznio įstaigų, kad ne- 
irukdžius dirbantiems viduje. 
Sulig šio nuosprendžio turi bū
ti bus paliuosuoti ir kiti suareš
tuoti už tą patį prasikaltimą.

TEATRŲ DARBININKAI 
LAIMĖJO

NEW YORK, N. Y. — Dar
bininkai susiorganizavę į Teat
rų Apsaugos uniją grąsino 
streiku jeigu jiems nebus pa
geltos algoš. Teatrų savinin
kai matydami darbininkų susi
pratimą ir rimtą reikalavimą 
priversti buvo nusilenkti prieš 
darbininkus ir pakelti jiems al
gas nuo 20 -iki 40 nuošimčių. 
Darbininkai reikalavo pakelti 
algas 40 nuošimčių. Jeigu darb- 
daviaUbutų nesutik^pakelti al
gas, tai daugiau Ytiegu 2,000 
platformų darbininkų būti) išė
ję į streiką.

Pasi^riešhio Sudarymui(4 Vie
nos ir Ko-

%

Britų unjjy kongrese buvo 
pareikšta viešu balsavimu nu
sistatymas prieš komunistus įr 
sudarymui “vienos didęlčs uni
jos-, i? Kongresas po karštų gin
čų nubalsavo 2,072,000, prieš 
1.400,000 nejungti mažesnių ti
ni jų į‘ ‘ vieną didelę uniją, ’ ’ nes 
tas neišeitų į sveikatą patiems 
darbininkams. Darbininkai bū
dami “vienoje didelioje unijo
je” neparodytų tokio gyvumo, 
kokis šiandiena apsireiškia1 ma
žesnėse uni jose. Mažesnės uni
jos turėtų kooperuoti vienos su 
kitomis kovoje su darbdaviais, 
bet šiaip yra daug naudingiau 
kuomet jos veikia pavieniai. 
Taipgi darbininkai parodė 
griežtą pasipriešinimą komu
nistams kuomet balsavo prieš 
susijungimą su jais. Balsavo 
prieš 2,730,000; už 738.000.

KARPENTERIAI SUVA
ŽIUOS

FALL RIVER, Mass. — De
legatai iš .visos Massachusetts 
valstijos nuo Karpenterių ir 
Joinerių Unijų suvažiavo ir 
pradėjo savo metinį seimą. Šis 
seimas tęsis per dvi dieni, o gal 
ir ilgiau.

REIKALAUJA SUMAŽINTI DARBO DIENAS SAVAITĖJE
' Į

Amerikos Darbo Federacija 
savo suvažiavime priėmė rezo
liucijų skelbiančią,.kad “dėl e- 
konominių kaipir humanitari
nių priežasčių laikas atėjo su
mažinti darbo dienas savaitė
je” • / .* = •

Šis reikalvimas beabejo ras 
darbininkuose pritarimą ir gal 
trumpoje ateity darbininkai 
dirbs tik 40 valandų savaitėje. 
Didžiuma darbdavių, žinoma, 
tam priešinsis ir nesutiks duoti 
darbininkams vieną dieną 
apart šventadienių poilsio, nes 
darbininkai gavę daugiau liuo- 
sesnio laiko pradės plačiau 
mintyti ir šviestis. Reikia ti
kėtis. kad darbininkams/priseis 
išeiti į kovą; bet jeigu darbi
ninkai turės vienybę, kovą lai
mės ir išeis pergalėtojais.*

—— -.1 z

dą ir įvairių permainų patvar
kymuose. Tarkos komisija nors 
nepilnai taip išsprendė, kaip 
buvo reikalauta, bet darbinin
kai gaus 1.8- cento daugiau į va
landą ir patenkinančias sąlygas 
įvairiuose patvarkymuose. Ge
rinti hėgū rfieko.

z

MOTERYS GAUNA ATLYGI
NIMO TIK PUSĘ TIEK, 

KIEK VYRAI

NEW YQ&K CIT Y. — šia-' 
me mieste dirbtuvėse daug mo
terį) dirba, .bet jos yra begalo 
skriaudžiamos. Neturėdamos 
stiprios organizacijos dirba už 
menkiausi atlyginimą. Jos gau
na pusę tiek, kiek vyrai. Nors 
ir vyrai su šeimynomis gauda
mi mizerną atlyginimą pusba- 
džiauja ir skursta.

GINČAS IŠRIŠTAS DARBI
NINKŲ PUSĖJE

Nauja gelžkeliečių taikos ko
misija, kuri nuo liepos l die
nos užėmė vietą Suv. Valstijų 
(Jelžkelio Darbo board’o, išnešė 
patenkinanti nuosprendį sutai
kinimui Chicago & Alton (Jelž- 
kelių kompanijos su jos darbi
ninkais, kurie reikalavo pa
kėlimo algų. Darbininkai rei
kalavo pakelti 5 centus į valan-

PRIĖMĖ DARBININKŲ 
REIKALAVIMUS

BUENAVENTURA, Colum- 
bia. — Streikas Pacifie.’o gelž- 
keliečių darbininkų, kuris tęsė
si apie porą savaičių užsibaigė 
tuo, kad kompanija sutiko iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus. Apie 5,000 darbininkų bu
vo sustreikavę, o dabar vėl gri
žo darban.

1    ........ ........................F* —   1 1 " 1 ■■ ■     .... ■ . . !   

Priverstinas Automobilių Apdraudimas
MnHsnclmsetts priverstinas AUTOMOBILIU atsakomybės užtikrinimo ak- i * “ . ..

tas jeina j galę nuo sausio 1 d 1927, Ir oertlfikatni to užtikrinimo turės būti jankių ttikstanėią dolerią. Geriausias būdas vra prisitaikinti Įstatymui kreip- 
pridttoti su kiekviena aplikacija registruojant nutomobilj prie* tą dieną, toje 1
dienoje nrba po ta diena. Nei vienas automobilio navininkas negalės gauti 
“platės" )a> <s*rtifikat<> įrodant, kad jis turi Atsakomybės Apdrftudos f Insurnnce)
IMilicy. kuri užtikrintų atlyginimą iki $5.000 sužeidus atlm užmnffiis bile vieną iparūpins reikalingą certiflkatą. kuris bus reikalingas gavimui “pintos.” 
asmenį. .<1O,<M*0 daugiau negu vieno žmogaus bile nelaimėje; arba b) Atsako- konienduojaml šie :ųalraudos (insurnnee) agentai ir brokeriai:

AMBROSE Vincent B.
255 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0506 M

HAYWARD Chester J.,
346 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 1208

HOPKINS Edward L.,
362W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0501

IVAS Anthony,
110 Tremont Street, Boston, Mass. Tel Liberty 7865-7864

JAMES F. WALSH & SON,
382 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0255

JENKINS Vincent A., 1
One Stato Street, Boston, Mass. Telephone Main 7282

KIBILDA Titus, A
r1' 414 Broadway, (Rdom U), So. Bostk. Tel 8. B. 0948

Nėra Biblijoje Nei Viirio žodžio PrieJingo Pilnajjai 
Abstinencijai ' ' >»>. »

tų pilnai liuosas. Ar gi ne 
vergas. įpročio, kurs tiek blo
go sau ir savo šeimai daro 
vien tik, kad patenkinfts į- 
protį jis yra verčiamas taip 
elgtis? O įprotį kartą nuga
lėjęs patsai d&augtūsi didžiu 
džiaugsmu.

Veizdėk į tabako įprotį, 
kaip žmogus save pats susi
varžo ! O kas aršiausia, kad 
jis nė klausyti nenori, jei kas 
jam tiesą pasako! Ne jis sa
ve valdo, bet jį tabakas val
do, jį įprotis valdo, daro ką 
jam įprotis liepia. Ateina 
pas jį svečias, tai pirmų pir
masis pavaišinamas tai tuoj 
jam pasiūlymas cigarų ar 
papirosų. Jei kartais sve
čias pasisako nerūkąs, tai 
jam pasidaro kaipir nešina-- 
gu, ir tuo pradeda kaipo kep- 
kavoti, kaip nors pašiepti 
svečia, vadina ne draugišku, 
ne vyru ir tt. Bet nenori nė 
matyti koks jo draugišku
mas. Dūmais prismardina 
yisą kambarį, pelenų prikre
čia ant stalo, kėdės ir aslos, 
orą užteršia nikotinu. Kaip 
bematant pasidaro pilni 
plaučiai nikotino taip svečio, 
kaip visų namiškių. Taip 
daro įpročio vergas! Nesa
kyk, girdi visi 'rūko kaip aš 
vienas skirsiuosi. Kad visi 
pi autų nosį ar ir tu plau
tum? Jei vienas galvą mu
ša sienon, tai ar ir tu muši ? 
O tokiems vergiškiems įpro
čiams apginti ir palaikyti 
kai kurie stengiasi net Bibli
joje ieškoti argumentų.

Pilnokai Blaivinin kas

į Reikia labai stebėtis, kad 
dar vis taip >daug sutinki in- 
tbligentų, kurie stengiasi ci- 
tuodūmi Biblijos tekstus į- 
rodyii, būk pilnoj i abstinen- 
cijabūtiri priešinga -kaiku
riems jos žodžiams. Nors 
nieks .neguli j įrodyti,, būk 
Patsai Kristus gėrė ar raga
vo vyno, bet kad ir galėtų 
tikrai įrodyti Jį gerus vyno, 
ne tai nebūtų priešinga pil
nai jai abstinencijai. Kadan
gi yra visiems žinomas daly
kas, kad pilnoji abstinencija 
yra liuosos valios pasiskyri- 
mas, nė vienam asmeniui nė
ra priverstina nė įsakoma ar 
įsakvtina; kad pilnoji absti
nencija yra dorybė kuri labai 
daug sušelpia kiekvieną žmo
gų lavintis kitų visų dorybių 
dvasios ir kūno, kurių be 
prisimarinimo niekas negali 
sau nė įsivaizduoti nė pradė
ti lavintis, kad šitos rūšies 
prisimarinimas niekad ne
gali kenkti sveikatai kūno, 
bet priešingai sveikatą taiso
«•-stiprina; knd tirida jėgų skriaudai vi 
suvaldyti ne vien pačiai vie
nai abstinencijai priešinguo
sius geidulius, bet ir visus

; kūno žvėriškuosius pageidi-
1 mus. Kas prižadina žmogų 

ieškoti argumentų net Bibli
joje, kad kaip nors atsispy- 
rus prieš pilnosios abstinen
cijos pavyzdį, kurs pajunki- 
mui rodosi kaipo netikusiu, 
ar nereikalingu, ar nenau
dingu, tai griežtas užsikirti-, 
mas laikytis tvirtai prie sa
vo netikusio įpročio.

Svaigalai ir Tabakas
Kodėl taip abelnai nieks 

neieško Biblijoje argumentų 
pa^Tnti savo įpročių ir palin
kimi) priežasčių, ir kaip jų

lengviausia'būtų galima atsi
kratyti? Juk tik nerasi nė 
vieno tokio inteligento, kurs 
stengtūši įrodyti iš Biblijos, 
būk Patsai Kristus turėjęs 
tokius jau įpročius ir silpny
bes bei palinkimus, kaip vi
si žmonės turi. Toks išsi
reiškimas tai būtų šlykštus 
burnojimas! Užtai taip rū
pinasi surasti net Biblijoje 
argumentų apsigynimui 
prieš pilnosios abstinencijos 
pavyzdžius, kad nesirūpina 
pažinti netikusių įpročių ver
gijos pasibiaurėjimo! Kas gi 
yra įprotys, kad ir be jokio 
pasigėrimo prie tankaus su
naudojimo SVAIGALŲ ir 
TABAKO ? Tikrai kiekvie
nas įprotys išplėšia žmogui 
liuosybę! Liuosas žmogus 
niekuomet to nedarytų, ką 
daro po įtekme savo netiku
sio įpročio, jo sąžinė negali 
neatjausti kiek pikto daroma 
per tankius užgėrimus ir at- 
gčrimus neva pamylėjimus 
vienas kito. Juk tas isei-

D 
čia neyra meilė artimo, tiktai 
ieškojimas įpročio patenki
nimo. Tas ieškojimas paten
kinimo dažniausia priveda 
prie kivirčių šeimose ir kai- 
mynystoje.

Pajunkėlio sąžinė negali 
neatjausti kiek per gėrimą ir 
rūkymą eikvojama sunkiai 
užprakaituoto pinigo, ku- 
riuomi galima būtų labai 
daug gero padaryti sau ir ki
tiems — tai būtų tikra arti
mo meilė rodoma. Jo sąžinė 
negali neatjausti kiek ligų ir 
vargi) per gėrimą ir rūkymą 
užsitraukia sau ir visai šei
mai, ir turi kentėti vien dėl 
patenkinimo netikusių savo 
įpročių, kurių atsikratęs bū-

“Beskaitydami gerus rie
tus žmonės, bus susipi* ’ 
katalikai, geri tėvynės sūr 
kurie savo tėvynė me 
rodo ne žodžiais liet
bais.”(Prof. Dr. A. Malįaus- 
kis) : j

BOSTONE DRAUGUI 
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So. Boston, MaSt. 
Vice-Pirminlnkas — Povilas Rnka.

95 C Street, So. Boston, Mass. 
Prot. RaSL — Antanas Macejnnaa,

450 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 
Ffn. Ra5t. — Juozapas Vinkeviflns.

450 E. Seventh St.. So. Boston, Masa, 
Kasierius — Andriejus* Zalieckas,

611 E. Fifth St., So. Boston, Mass. 
MarSalka — Kazimieras Mikallonis,

906 E. Broadvay, So. Boston, Masa 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savu 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedčldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 Washingtou St, Boston, 
Mass. 1:30 vai. po pietą. AteManC 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naują nartą prie musą drau
gijos priraSytt

Lietuvos Duktern Draugystei 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrajai
PirmtntnkS — Tekis ASmensklenS,

98 O Street, So. Boston, Masa
TeL South Boston 4474-M. 

Vice-Plna. — Zofija KMienS,
59 Gatės St, So. Boston, Masa 

Prot Raštininkė — Ona Stturteni, \
44S R. Tth St, So. Boston, Masa * 
IMeptaone South Boston &22-R. i

In. Rafttintntf — Brontalava CIuaien<
29 Gould St, W. Rozbury. Maaa 

Odininke — Ona StaninliutK
105 W. 6th St, 8a. Boston, Masa 

Tvarkdarį — Ona MlzcftotenK
1512 CNumbia R<L. So. Boston, Masn 

Draugija savo suslrtnktmia laiko kas 
antra utarnlnką kiekvieni mlneat 

Vtsate or-jos reOauats kre^kltCs | pro* 
ookotą raitininką laOku ar Mefonui 

vakare, pnbaABytiMJ avatatoSJ, 
Fifth St, So. Bonam, Mase.

SV. JONO EV. BL. PA8ELP. DRAUGUOS VALDYBOS ANTRAJAI
Plrmtnlnkas — II. ttoba,

539 B. Seveoth St. So. Boston, Ma* 
THephohe 8outh Boatoo S552-R. 

Viee-Pinalntnkaa — J. Petrauskas,
17 Valo 8L, South Boston Masa 

Prot BkKtntnkas - J. GŲneckla
5 Thomas Pk, Seutik Bkstou, 

Fin. Raitininkas — M. Saikia.
40 Mariau Road, So. Boston, 

Kaslertas — A. NaudHunaa,
BSS B. Broedsray. So- 

TvnrHarys — J. talkia. 
, T WlnfMd St, So,
Dnragt> talko

VAIZBOS BUTO ŠOKIAI
ĮVYKS SEREDOS VAKARE

Spalie-October 20 dieną, 1926 m.
HUNICIPAL SALĖJE

Broadway, tarpe “G” ir “H” Gatvių, South Boston, Mass. 
Šokimas nuo 8 iki 12 vai.

A. Žvingilo Orchestra suteiks smagios muzikos
Įžanga vyrams 50c. - - - -- -- -- Moterims 40<h

SVARBI PASTABA: šituose šokiuose bus atiduotos visos Mei
lės Taurės išlaimėtojams ant pereito Vaizbos Buto Metinio iš
važiavimo. Bus gera proga dar sykį pamatyti Gražiausių Lie
tuvaitę iš Naujosios Anglijos. Taures atiduos Suvienytų Val
stijų Šen. Wm. Butleris. Visus kviečiame atsilankyti.

VAIZBOS BUTAS
BILIETUS galite gauti pas “Sandarą,” “Keleivį,” “Darbinin
ką” ir Šidlausko aptiek oje.

myl>ės Bond'są lygios sumos; nrba c) Padės pinigais arba paranka sumoje

ils pus paeiti kėtinus apdrnudos (insurancv) agentus arba brokerius, kurie su
teiks pilniausias informacijas arba kainas už apdmudos policy. bomls'ą ir Jie 

Re-

KNEIŽYS Anthony F.,
308 E. Ninth St., So. Boston, Mass. TeL So. Boston 1696 

KUPSTIS Anthony,
332 W. Broadway, So. Boston, Mase. Tel. S. B. 1682-1373 

LITHU ANIAN AGENCY,
361 West Broadway, So. Boston, Mass. TeL S. B. 0805 

MIKALONIS Julius,
425 W. Broadvay, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 1807 

NAMAKSY A. J^
• 395 West Broadvay, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 2340 

O’CONNOR BROS.,
557 E. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 2402 

PALIONIS J. S.,
388 West Broadway, So. Boston, Mass. Tel, S. B. 2097 

YURGELUN C. P.,
883 Main St., Montello, Mass. Telephone Broekton 7180
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, Paėmęs ą»t savo, pečių taip svarbią ir atsakomingą 
vię^ą mūsų brangios organizacijos Centro Valdyboje, ne- 
noęip pasilikti tuo nepasijudinamu stulpu arba negyvu kū
nų,., .{Norėtųsi šį bei tą pradėti veikti. Mūsų L. D. S. toli 
grąžu dar neatsiekę savo tikąją. Veikimo dirva plati. Pra
eitas mfmų organizacijos seimas padarė daug svarbių ir 
naudingu nutarimų, kuriuos be atidėliojimo turime vykin
ti jgyveniman. Re to, dar yra galybės kitų darbų, kuriuos 
šiais metais turėsime pajudinti ir apdirbti.

Tad aišku, kad be visų narių, prietelių ir rėmėjų pri
tarimo ir pagelbos nė mano nū visos Centro Valdybos narių 
pajėgos tų darbų negalės atlikti.

Darbininkų, kurie bendromis pajėgomis dirbtų mūsų 
organizacijos labui reikia kodaugiausia.

Štai artinasi L. D. S. narių ir skaitytųjų vajus. Dar
bas didelis, ir tik sujungtomis pajėgomis gali atnešti ge
rus vaisius. Reikia, kad kiekvienoje kolionijoje atsirastų 
po keletą desėtkų arba ir šimtų pasišventusių tam darbui 
darbininkų-organizatorių. Priešokio darbo reikia siste- 
matingai rengtis. Visi pasišvei/usieji mūsų organizacijai 
darbininkai kolionijose ir apskričiuose turėtų tuoj šaukti 
susirinkimėlius ir juose pagal vietos aplinkybių išsidirbti 
sau vajaus planą.

Turime darbuotis, kad pritraukus kodaugiausia lietu
vių katalikų prie L. D. S., kad prikalbinus kodaugiausia 
naujų skaitytojų “Darbininkui.”

. Kur tik randasi būrelis lieutvių, reikėtų pasirūpinti 
suorganizuoti L. D. S. kuopą.

Taipgi mūsų organizacija turi modernišką spaustuvę 
ir joje gali atlikti įvairiausius spaudos darbus. Tad visos 
L. DJ S. kuopos, draugijos ir pavieniai asmenys su viso
kiais spaudos darbais turėtų kreiptis prie savo įstaigos 
“Darbininko” spaustuvės.

Aš iŠ savo puses esu pasirengęs visame kame mūsų or
ganizacijos nariams, prieteliams ir rėmėjams pasitarnau
ti.- - Meskime šalin visus praeity buvusius nesusipratimus 
ir imkimės darbo Bažnyčios, Tėvynės ir organizacijos la-

i r r*“; Amus, stieęlf Mentolio, Mass.• ! / l ,

ĄVi^TŪ^j LI)S. Centro, Pirmininkas, 
’ G>t. yft kilius Stieely M^tollo, Mass-.*

/

LIETUVIAI DARBINIINAI 
.VIENYKITĖS• ■

< Juabai liūdna ir skaudu, 
kiid dar daug yra darbinin
kų, kurie nesupranta reika
lingumo vienybės ir organi
zacijų. Štai turime savo or
ganizaciją Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą, kurios tiks
las yra rūpintis darbo žmo
nių reikalais. Toji organiza
ciją nuo pat susitvėrimo lei
džia organą “Darbininką.” 
Bet didelė dalis darbininkų 
prie šios organizacijos nepri
guli ir jos organo “Darbinin
ko” m skaito. Artinantis or- /
ganizacijos vajui, mes turi
me būtinai pasirūpinti į- 
1 raukti į savo organizaciją 
visus, katalikus darbininkus 
ir jiems užrašyti organą 
“Darbininką.” Jeigu mes 
turėtume didžiumą dariiinin- 

, kų skaitančius katalikiškus 
laikiaščius, tai bedieviškoji 
spauda su savo melais ir pro
vokacijomis turėtų krausty
tis ten kur pipirai auga.

Bedieviškoji, -spauda „yra 
tai pikčiausioji liga mūsų gy
venime. Nuo jos turime kra
tytis kaip nuo ihflucųzos. To
ji sjiauda suardė dniigšeimv- 
n^7-ištvirkino’ jaiHUrhą ip 
biffctriai išnaudojo ir išnau
doja darbininkus.'

Jų šlamštai pilni tnėlų ir 
provokacijų ir mažiau ajisi- 
skaičiusiam sunku atskirti 
nuo Teisybes.

Tąd mūsų visų apšviestes- 
niyjų darbininkų yra svar
biausia užduotis eiti į tų 
dąrhirūnkų tarpoj ir juos ra
ginti dėtis prie Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos ir iHirody- 
ti jiems blėdingumą bedievių 
laisvamanių spaudos.

Besirengdami prie vajaus 
kolonijų veikėjai turi daryti 
dažnai susirinkimėlius ir iš
sidirbti vajaus ’planą. Neuž
tenka nutarti, kaiLvajaus lai
ke pri rasi nešime narius, bet 
reikia tą nutarimą gerai ap
dirbti ir sudaryti skaitlingą 
ir darbščią vajaus armiją, 
kurių svarbiausia užduotis 
būtų pereiti kiekvieną lietu
vio namelį kalbinant užsi ra
šyt “Darbininką’ arba prisi- 
rašyt prie organizacijos. Ta
me darbe reikia didelio pasi
šventimo, iškalbumo ir drą
sos. Beto reikia būti apsipa- 
žinusiam su bedievių laisva
manių, užmetinėjimaįs, kad 
tinkamai juos atrėmus ir*aiš
kiai ir teisingai nurodžius 
jųjų melus ir šmeižtus.

Apskričiai ir kuopos turi 
būti artimiausiame kontakte, 
su Centru Ką nutarė Aps
kritys arba kuopa, tą turi ži
noti i r Centras. Centras yra 
ta ašis apie kurią sukasi visi 
apskričiai, kuopos ir nariai.

Visus nutarimus, vajaus 
planus ir išrinktų arba pasi
žadėjusių darbuotoji] vardus 
siųskite kogreičiausia į Cent
ro raštinę, kad galėtume dar 
prieš pradčsiant. vajų pa
skelbt oigane “Darbupjike.”

LDS. Centro Kastine

LDS- 43 kuopos narys iš 
Ansonia, Conn. p. Jonas 
Kantautas pareiškė norą pa
sidarbuoti mūsų organizaci
jos labui. Labai gražus ir 
pavyzdingas apsireiškimas. 
Centras pasižada vjsame ka
me padėti. Prašome ir vie
tos darbininkų ir inteligenti
jos mūsų tiariui Jonui Kan
tautui padėti atgaivinti dar
bininkų kuopų.

' )

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio nepaprastas posei- 
minis ' suvažiavimas’ įvyks 
spalių 24 d-, §. m. pobažnytir 
nėję sal^je,< St James Ąve., 
Norwoodj Mass. Sesijos prąT 
sidės lygiai 12:30 vai. potpie- 
tų. • ' - < , : • ■

Šiame suvažiavime bus iš
duota raportas iš buvusio 
Seimo Waterbury, Conn. ir 
šiaip daug svarbių klausimų 
bus pakelta svarstymui. ’ 1

Visos šio apskričio kuopos 
prašomos išrinkti delegatus į 
šį suvažiavimą. Pageidauja
ma, kad ir iš tolimesnių šio 
apskričio kuopų prisiųstu- 
mėte delegatus. Mes turime 
gyvai susidomėti mūsų orga
nizacijos reikalais. Seimas 
nutarė daryti organizacijos 
narių ir prenumeratorių va
jų gruodžio, sausio ir vasario 
mėnesiais. Pasekmės to va
jaus priklausys nuo mūsų vi
sų. Tad šis suvažiavimas ir 
šį klausimą nepraleis be 
svarstymo. Beto, pageidau

garsiojo Montellti, misionie-

PranešamekadMoten; Są
jungos Mass. ii* Maine aps^ 
kričio susivažiavimas įvyks 
^ekmadieny, 31 spalio 1 vai. 
po pietų Šv. Petro'pobažny- 
tinę j svetainėj ant 5th Sti, 
South Boston, Mass. 1 ■

Šis susivažiavimas turėjo 
įvykti 24 dieną, bet kadaįigį 
tą dieną susibėga trijų aps
kričių susivažiavimai, tai šis 
susivažiavimas atidėtas ant 
31d.

Gerb. sąjungietes, ma
lonėkit susidtimėt šiuomi su
sivažiavimu ir prisiųsti dele
gačių koskaitlingiau, nes jis 
yra poseiminis, tai turėtų bū-. 
ti svarbus mūsų organizaci
jai- J

Apskričio Valdyba

rius — tik ne vienuolis — para
pijos klebonas. Jį galima va
dinti misionierium, nes jis la
bai pasekmingai tas. reįrolėkęi- 
jas vedė. Daugelis žmonių sa
kė: Kunigui Švagzdžiui tik nu 
sibnieriūm ir būti. Jisai labai 
Originaliai, gabiai ir gyvai kal
bėjo per visas šešias rekolekci
jų dienas. Žmonių lankėsi 
daug. Net nedėlioj buvo pilna 
bažnyčia kada artistės iš Lie
tuvos turėjo koncertą Kliubo 
salėje, kur dalyvavo nezaliež- 
ninkų choras, parapija ir jų 
klebonas bei “popiežius.”

Kun. Juras darbavosi Mon- 
telloje pavaduodamas kun. J. 
Švagždį. Šie abu tėveliai yra 
misionieriški ir uoliai darbuo
jasi ne tik savo parapijose, bet 
dar ir svetimose. Par.

LAWRENCE, MASS.
i ’

Parapijos metinės rekolekcijos
knd knoĮlos apart de- *» ve®'tam.'

legatu prisiųstų gerų ir nau- Ir šįmet metinės rekolekcijos
dingų inešimų organizacijos prieš bažnyčios patroną— Šv.
ir darbininkų reikalais.

Darbininkų būvio pageri
nimas priklauso nuo pačių 
darbininkų. Darbininkams 
reikia stiprios neperlaužia- 
mos vienybes. Tik suvažia
vimuose mes tą vienybę stip
riname. Tad suvažiuokime 
skaitlingai, kad toji vienybė 
būtų galingesnė negu ligšiol 
buvo. • i
___ • Jonas Jardas,

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio Pirmininkas.

Pranciškų įvyko. Kaip kada 
jas vesdavo kunigai misionie
riai -r-, vienuoliai__ Šįmet jas
vedė kunigas JLopa^. ^yągžįdyg
,-----f .. ■-*. 3.- -

l

mokesčius.” Reikia pasaky
ti, kad p. Jeskeliavičius na
rių užsimokėjimo reikale yra 
didžiausias “bosasi” ir>ką jis 
pasakoj '-tai taip tari ir būti; 
Tokių. kaiti Jeskeliavičius

1 ' • j!’ • w L.j f• l • jpnązai.j^a.^,^- 
.■daugiau, tai 
c i ja turėtų magiausia 10,000 
norių. r / .

F c • '

v •
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DETROIT, MICH.

(West Side)
Vienas iš stambiausių mūsų 

išeivijos sportininkų atvyko į 
Detroitą ir kaip jis sako čia ap
sigyvensiąs. Tai yra Juozas 
Komaras. Jis yra ristininkas 
jr fiziškai nuaugęs labai gra
žiai. Kito tokio surasti gal ne
būt galima. Einant jam gatve, 
kas tik akį užmeta į jį, tas ati
džiai pasižiūri, net kartais ir 
sustoja. J .Komaras oficijaliai 
pasiskelbia stipriausiu už visus

X

kai. J. Tarytą są-aigi 
vaizdos. Poneliai ie 
tais nori sa vytis, bet jis jų kal
bos newoka» gi lietųv^kaį kal
ba. .: • 111 ’■ - • •

J. Olšauskas Detroite.
Jau seniai laukiamas čia šv. 

Antano lietuvių parap. vargo
ninkas atvyko. Jaunimas džiau
giasi, kad čia susilaukė J. Ol
šausko buvusio dzimdzio. L. 
Vyčių 102 kuopa surengė nau
jo vargoninko pagerinimui va
karienę. Ši vakarienė tai buvo 
viena iš linksmiausių kiek aš 
atmenu per 8 metus. Sutikome 
naujų muzikų ir išleidome se
nąjį J. Blažį. Per vakarienę 
buvo linksmių pasikalbėjimų 
bei linkėjimų. Gerb. kleb. kun. 
I. F. Boreišis vedė programą. 
Savo poetiška kalba jis daug 
juokų prikrėtę, bet sykiu ir 
liūdna buvo išleidžiant Juozutį. 
Kun. A. Karužiškis irgi juoki
no svečius. Sakė, kad mergi
nos neverktų, vienas Juozelis 
apleidžia, kitas jo vieton atei
na. ,^31ažys čia buvo virš du 
inet\W?b linksmas būdas, man
dagus apsėjimas, jaunimui ir 
parapijonams patiko, užtai 
linksmai atsiskyrė palikdamas 
gražų rekordą. Jis žad eiti j 
biznį.

L. Vyčių choras žada smar
kiai darbuotis su savo nauju 
muziku.

v •

Stasys

’ fistikųš Amerikos lietuvius. J-is
visus lietuvius drūtuolius — 
vadinančius save ristikais vie
šai kviečia šią žiemą persiimti. 
■Kas to nori, gali atvykti į 
Detroitą arba gali kviesti Ko
marą pas save. J. Komaras 
■noriai važiuos, nes jis nori kad 
•g-arsus Bostono ristikas P. Juš-

Bųfij j ta pasistengtų’ su joomi susi 
labiausia jis nori petsi; 1&<****ZW“S -„i: ir

t

Nenuilstantis darbuotojas, 
L. D. S. 14 kuopos raštinin
kas Antanas Kazlas labai 
puikiai ir tvarkiai mokes
čius kolektuoja iš narių ir 
siunčia į Centrą. Tai dide
lio pasišventimo žmogus. Na- 

kiai turėtų pasigailėti jo se
natvės ir užsimokėti mokes
čius susirinkimuose. Jis ga
lėtų vietoj kolektuoti užvilk
tus. mokesčius tą laiką pa
švęsti naujų narių prirašinė
jimui. Tada ir kuopai ir vi
sai organizacijai būtų dides
ne nauda, nes turėtume dau
giau narių.

LAWRENCE, MASS.

A. f A.

Apleido šį pasaulį Kazimie
ras Baltrūnas, vienas iš pirmą
ją 70 kuopos LDS. narių nuo 
laiko kada ją sutvėrė A. F^ 
Kneižvs. Velionis buvo doras, 
pavyzdingas katalikas, šv. mi
šias užsakė 70 kp. už jo sielą. 
Neperseniai jisai paaukavo L. 
D. S. centro reikalams boną.

Apleido pasaulį Povilas Ci
bas vienas iš jiopuleriškų senu
ką. Paliko nuliūdime sekan
čius : dnktėriš — t)n‘ų,TCtzbietų, 
Pauliną ir sfitrtį Pėtrą'. c-1 z~

Alūeją n a baslį inkų mžny ti
nęs apeigų* įvyko šv. 4*lrapri$- 
kaus bužpyčipje. . / Jiedu buvo 
pirmieji parapijonai laike kųn. 
šeštoko. ‘ ,

Graborius biiVo Visiems žino: 
mas doras katalikas Maurice J.- 
Malioney. / LD8 Rašt.

'■ t

CLEVEtANt), ' OHIO 
Susirinkiuias ■

LDS. 51 kuopos'bus mėnesi
nis susirinkimas spalių 14 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje. Prašome visų narių 
ateiti, nes turime čfaug svarbių 
reikalu. Jau laikas pradėti 
rengtis prie mūsų orgąnizaci- 
jos va jaus ir žiemos'.darbuotės. 
Betų bus diskusijos. Ateikite 
visi.

f ’

L. D. S. 2 kuopos, Mente
lių. Mass., didžiausios kuo
pos pasišventęs narys p. Jes- 
kelevč.ius rašo: “Nesulaiky
kite organo neuŽsimokeju- 
tfienis nariamd, nes aš nuo vi
sų iškolektuosiu užvilktus kas.

SVARBUS PRANEŠIMAS
LDS New York’o ir New 

Jersey apskričio posei minis 
su važi va imas įvyks 14 d. lap
kričio Šv. Jurgio Dr-jos sa
lėje, 180—2 New York Avė., 
Nevvark, N. J. Sesijos pra
sidės 3-čią vai. po pietų.

Kuopos malonėkite pri
siųsti" kodaugiailsia atstovų, 
nes yra daug svarĘių reikalų 
aptarti. Buvusio seimo Wa- 
terbury, Conn. nutarimus tu
rėsim įvykdyt, nes jau.va? 
jaus laikas netoli, tad turė
sime tartis kaip geriausia į- 
vykdyjti^ Kviečiame ir. tą^ 
kuopas, kurios vra išstoju
sios ar atsimetusios iš šio ap- 
sk^čfti flZ# koklį ncsū&fpfljh5 
t imu. Pamirškime kas buvo 
praeityj^ nrgvr^ j p eįkame 
tvirtai vienybėje. Tada pa
sieksime savo užsibriežto 
tikslo. ’n” " ’ r

Kuopos, aptarkite ir pri- 
&iįftkite naujij įnešimų ar 
pataiso mų, kurie būtų page
rinimui mūsp g^rjjingos or
ganizacijos.

PrrttKM E
LDS. New <

Jersey Apskričio Rasitinin-

t. ' - * j - •

•l

Elseika, 
ir Nevr

ti krinti su Čhicagos K. Požėla. 
Norintieji susižinoti su J. Ko
maru, gali kreiptis: Mr. J. Ko- 
mar, 1960 — 25th St., Detroit, 
Mieli.

Rugsėjo 30 d. L. B. svetainėj 
įvyko pirmos J. Komaro risty- 
nės. Pirma pora lengvesnių ė- 
mėsi: lietuvis chicagietis L. 
Mangėla su detroitiečiu ameri
konu. Ėmėsi tik 16 minutų. 
Lietuvis nugalėjo amerikoną. 
Antra pora turkas Youssef 
Hussen 195 sv. su ukrainu iš 
Kanados apie tiek pat sunku
mo. Nors pagarsėjęs turkas 
stiprumu ir buvo manyta, kad 
Ukrainą sutriuškins, bet miklus 
ukrainas turką paspaudė savo 
geležinėmis kojomis ir buvo ga
lima spėti, kadi ukrainas nuga
lės, bet laikas jau buvo išėjęs. 
Po to J. Komaras ėmėsi su in
di jonu “tigru” Abdul Guni. J. 
K. 235 svarų, o indijonas 200 
sv. Pirmą kartą J. Komaras 
indijoną paguldė į 22 minutes, 
antrą Į 2 minutes. Buvo sako
ma. kad indijonas stipriausi* iš 
indi jonų tautos, bet dėl mūs 
milžino persilpnas.

Antros J. Komaro ristynes į- 
vyks sj>alių 17 d. sekmadienį, 
lietuvių šv. Jurgio bažnytinėje 
svetainėje*. Kast Side. Ten jam 
rengia A. L. R. K. Federacijos 
4tas skyrius. Ten bus trys po
ros profesionalų ristikų.

Kaip atvyko J. Komaras, tai 
jis susirado sportininkų kliūbą 
ir U*n pMHėjri 'b’iihkštytis. 
Kliubo sąvįąįo^uį.
kad reikia stipraus vyro, kuris 
gmėify sė0?fK. pasibOVyti. na 
ir pastatėri| -savųjųyitipriVMi 
J. G®ch, pasako. Jfad.jis yra 
Lithuanian Miebigan sunkio
sios vogos čampijonas. 'Koma
ras nudžiugo. Saka, kad ir aš 
lietuvis. Tas J. Goch tai yra 
J’.ioząA^Tarnta. Tiesa, jie yni ; 
drūtuoib, man teko matyti juos, 
ritantis. Bet Taruta atlaiko 
prieš Komarą. J. Taruta yra 
čia Amerikonų mylimas. Jis jau 
daug apgalėjo garsių ristikų. 
Pasikalbėjęs su juom, jis sakė, 
kad mylėčiau susipažinti su lie
tuviais ir dėl lietuvių organi
zacijų pageltos eičau ristis da

VIDAUS DEPARTMENTAS
Federalės valdžios depar

tamentas, kurio pareigos y- 
ra naminiai reikalai, pa Vi
daus Departamentas. Tar
pe šio departamento biurų 
ir ofisų galima paminėti — 
Patentų, Pensijos,’ Žemės, 
Indi jonų, Apšvietimo, Geo
logiško Matavimo ir Žemės 
Pagerinimo B tarai,’ Alaskos 
Inžinierysfės ‘ Komisija 'ir 
Tautiški^ Parkų Ofisas.

Immigrant.ų atžvilgiu, Ge- 
neralis Žemės Ofisas (Gene- 
ral Land Office) yra svar
biausias biuras. Kongi-eso į- 
steigtas išmatuoti ir pada
linti viešas žemes. Be Alas
kos, Suv. Valstybėse yra mi
lijonai akių viešos žemės. Ne 
visa ta žemė gali būti varto
jama žemdirbiškiems tiks
lams, gana gera ganymui. 
Kas met šitas ofisas išleidžia 
knygutę “Suggestions to 
Homesteadėrs” ir praneši
mus apie kiek randasi neap- 
gvventos viešos žemės ivai- 
riose valstyliėse ir apskri
čiuose. l)el visokių taforma- 
cijų apie viešą žemę galima 
kreiptis prie Commisrfioner 
of Generai Laml Offiye> De^ 
pariment of the Iiitėrior, 
Washii)gton, D. C..

Indijonų reikalai pavesti 
Vidaus Departamentui. In
dijonų Reikalui Komiaijonie- 
rius v(*da visus indijonų rei
kalus, ir visus dalykus paky
lančius iš indijonų santikiu. 
Jo kontrolėje lieka jų vaikų 
jų>švietimas, apsaugojimas 
jų žemės, vartojimas ir įdė
jimas pinigų, nupirkimas vi
sokių reikmenų seniems ir 

,biedniems, sveikatos prižiū
rėjimas, pastatymas ligonbu- 
čta, ir daufiųlįj kitų,dalykų. 

; berisi jodlmsafe'(^enšiion 
Office) pmd||asv«beveik su 
tautos praafer.31776 m. Kon
tinentinis Kongresas priėmė 
ieaoliuciją žadant pensijas 
kareiviams ir jūrininkams. 
Nuo to laiko beveik penki 
bilijonai dolerių Suv. Valsty
bių valdžios išmokėta Kaų»o 
tarnystes atlyginimas revo
liucijos ir kitų karų vetera
nams. Paskutinio^ arba pa
saulinio, karo veteranų pen
sijos ir kompensacijos ran»

J « H L •. *

* J v •

d<  ̂Jždo Dępąrįaj^ieiĮbo Ran
kose. Tas departamentas pri
guli prie kito valdžios sky-

‘ '■ / U
J Gabentų Ofisas (l^atent 

0iliie) įsteigtas prieš 80 me
tų. Apie 50 metų atgal vie
nas darbininkas Patentų 
Ofise apleisdamas savo dar
bą sakė—“jeigu pasilikčiau,’ 
vistiek neužilgo būčiau be 
darbo, nes jau daugiaus nėr 
kti naujo atrasti.” Nuo į-' 
steigmo ofiso iki liepos 1 dl 
1919 m. 1,308,021 patentas iš
duota. Vertėtų kiekvienam 
išradėjui aplankyti šitą ofi
są apsipažinti su išduotais 
patentais tiems daiktams, 
kurie jį užinteresuoja. Jei
gu asmeniškai negalima vyk
ti, tai už 25 centus gaunama 
labai naudinga knygutė už
vardinta “Manual of Classi- 
fication of Subjects of In- 
vention of the United Statės 
Patent Office.” Išradėjas 
gali surasti prie kokios klia- 
sos jo išradimas randasi, ir 
gali gauti kainą visų tos klia- 
sos patentų kopijų. Suv. 
Valstybių patentų kopijos, 
aprašymai ir paišiniai kai
nuoja po penkis centus. Pra
šant patento, patartina apIT- 
kantui kreiptis prie gero pa
tentų advokato, nes paten
tų vertė priguli nuo gero iš
dėstymo ir aprašymo.

Apšvietimo Biuras (Bu- 
reau of Education) prie ši
to departamento priguli. Ši
tas biuras renka visokius 
faktus ir statistikas ne tik a- 
pie apšvietimą Suv. Valsty
bėse bet ir svetimose šalyse.

Matavimo Biuras (Geolb- 
gical Survėv) gamina šalies 
fc>I^F^kįs.įr ^ęologįškiK^ 
žemlapius. Žemlapiai ir ra
portai dalinami dykai arba 
parduoti už atspauzdinimp 
kainą. Atspauzdmti topogrą- 
fiški žemlapiai reprezentuo
ja apie 1,300,000 ketvirtainių 
mylių, arba 44 nuošimtį ša
lies didumo. Geologiški dar
bai inima specialius geologiš
kus ištyrinėjimus ir vįetų 
žemlapius. Alaskoj, inžinie
riai ir geologistai, pačiu lai
ku turėjo būti žemlapių ga
mintojai, geologistai ir išra
dėjai, ir vis naujus išieško
jimus daro kad valdžios gelž- 
keliai toliaus galėtų važiuoti. 
Galima gauti geologiškus ir 
topografiškus žemlapius 
siunčiantaplikaeiją į Dirtjei- 
or of Geological Survey, 
AVashington, D. C.

Tautiškų Parkų Tarnystė 
(National Baik Serviee)pri- 
Žiūri 18 tautiškų parkų. Dėl 
informacijų apie parkus ga
lima kreiptis prie National 
Park Service, Dcpartment 
of the Interior, Washington, 
D. C. (F. L. I. S.>
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pflEfflBfflHOS
KUMPIŲ. IKI SOČIAI 

j J^Ptečiadienį, spalių 6 dieną 
j ^bažnytinėje svetainėje bu- 

susirinkimas parapijos 
vakarienės rengimo komiši- 

5 jos*. ’ Tame susiriųkime daly- 
v'vaJVO gerb. klebonas kun. K. 
Urbonavičius ir gerb. ktin. 
Fj Strakauskas. Susirinki- 
mas; buvo skaitlingas ir gy
vas;^ 'Parapijos darbščj&u- 
ęšos moterys pasižadėjo su
taisyti karališką vakarienę ir 
tik už vieną dblerį. Beto jos 
pasakė, kad dolerius surink
tus už tikietus atiduos para
pijos skolų triuškinimui; o 
dalyvaujančius vakarienėje 
pavalgydins skaniausiais 
valgiais. Gal klausite, kaip 
jos tą galės padaryti? Štai 
kaip jos į tą paklausimą at
sakė • “ J eigų mūsų biznieriai 
pas kuriuos nueisime prašyti 
kųn’pių ir kitų dalykėlių at
sisakys duoti kaipo auką pa
rapijai, tai ant tos “zlas- 
ties” mes pačios sudėsime po 
keletą centų ir nupirksime 
kumpių tiek, kad ir visą So. 
Bostoną, Briglitoną ir Cam- 
bridgių galėsime pasotinti. 

...O jeigu atvažiuos, ir iš. to
liau, tai ir jiems užteks.” 
Taigi vakarienė bus nepa
prasta. Apart skanių valgių 
bus u^sigardavimui gražių 
dainelių, kurias sudainuos 
mūsų parapijos koras veda
mas p. M. Karbausko ir ke
letą žymių solisti) ir solisčių. 
Tad pasirūpinkite tikietą iš 
anksto. Vakarienė bus spa
lių 17, dieną pobažnytįnėje 
svetainėje. Jie porteris

» . » f

*“Jie neturi nieko bendro 
nei su laisvamaniais, nei su 
socialistais.” ; r ‘: s

Kam meluoti, kad jie nie
ko bendro neturi. Turi ir la
bai daug, nes beveik visi di- 
vorsuoti yra laisvamanių-so- 
cialistų nariai ir vadai.

Toliau rašo:
‘ ‘ Šocialistif ir laisvamaniu 

gali būt Tiktai' apsišvietęs 
žąipgus, pusėtinai apsi^kap

’ tęs,”

Taip; norint socialistu ir 
laisvamaniu būti turi gerai 
išmokti iš geltonosios bedie
vių spaudos kunigus keikti; 
laisvąją meilę praktikuoti; 
elektrą sujungti, kad gavus 
jėgą be atlyginimo; meluoti 
ir t. t. Ot, tai būsi “apsi
švietęs žmogus” ir “pusėti
nai apsiskaitęs. ’ ’ Tada ir di
plomą nuo “Keleivio” Mai
klo gausi. Tokių diplomuo
tų socialistų Ik laisvamanių 
turime nemažai ir jie pilnai 
prisilaiko “Keleivio” Mai
klo ‘ ‘ padavadi j imu. ’ ’

, Mes sakėme ir sakome, kad 
laisvamaniai ir socialistai 
berašydami apie laisvąją 
meilę suklaidino daug gerų 
lietuvių ir atitraukė juos nuo. 
tikėjimo ir doros. Visi tie 
suklaidyti bedieviškos spau
dos lietuviai darbininkai 
verti pasigailėjimo, nes jie 
matyt dar ir šiandiena neat
skiria melų nuo teisybės. 
“Keleivis” žinodamas kaip 
tamsūs ir neapsišvietę yra jo 
skaitytojai užsigina net savo 
žodžių pasakytų savo šlamš
tely.

Turėdami po ranka aną 
“Keleivio” numerį,\ kuriame 
rašė pamokininią tėvams 
kdip jie turi auklėti' Vaikus 
palyginome su šiuo'numeriu 
ir randame didelį skirtumą. 
Šiame numery rašo:

“Praeitame ‘Keleivio’ nu
mery šioje vietoje buvo nu
rodyta, kad tūli lietuviai tė
vai nekreipia gana domės į 
savo vaikus, kurie paleisti 
gatvėse be priežiūros užkabi
nėja praeivius ir daužo žmo
nėms langus. ’ ’
Tokio nurodymo aname 

“Keleivio” numery nebuvo 
ir tas šlamštas biauriai ir ci- 
cilikiškai meluoja.

I Pereitame “Keleivio” nu
mery štai kaip rašė:

“Skaudu pasakyti, bet tie
sos negalima slėpti, kad 
daug musų lietuvių visai ne
žiūri, kaip auga jų vaikai. O 
auga jie labai blogai. Tūli jų 
yra taip išdykę, kad jau da
bar policija turi juos gaudyt 
ir bausti. Aną dieną kieme 
prie ‘Keleivio’ namo kilo ug
nis. Pasirodė, kad ją sukurė 
lietuvių vaikai, atėję net nuo 
B streeto. Šį panedėlį vėl 
nuo Silver streeto kažin kas 
pradėjo Šaudyt iš orinio šau
tuvo į ‘Keleivio’ namo lan
gus.”
Už tą melą ir mulkinimą 

savo skaitytojų mes Maikiui 
segame dar vieną melagio 
medalį. J-gis Kų-ku

V-'V

; Is jjrogTamui visi
skirstėsi?! patenkinti, pilni 
patfi&iziHiMvasios ir pasi
ryžimo gfhtį Lietuvos nepri7 
klaųsomyįę. r Buvęį

>;• ‘e / c cr ~ : .1 . .1
Fe -i - i

______. PRAMOGA* 
i?________________ -.'I

^šešraditenį, spaį

.imt* s
daugiau darbininkų prie jau 
esančios šokių ’’ kortus! jos. 
Taipgi gerb. koro vedėjas p. 
M. Karbauskas pranešė vi
siems nariams, :kad:koncer- 
tas spalių-31 dieną įvyks ir 
kad visi nhriai tiio koncertu 
turi šusidomėti ir pasidar
buoti; Apart koncerto bus 
perstatyta operetė. Koncer
to iropėretės išgarsinimui 
pavesta valdybai? - Gerb.‘kle
bonas kun? .K? Urbonavičius '• . £c j v ;;

savou- 

patapius fėrįJ?1' X
Tuojati* išrinkta darbininkai'J 
ir paskirta iš iždo $10*. A. F. 
Kneižiui Katalikų’"Federa
cijos vardu; pakviėtus daly
vauti Vilniaus vadavimo 
pramogoje koras vienbalsiai 
pakvietimą priėmė ir nutarė 
dalyvauti su programa. Mū
sų koras visuomet remia dar
buotę Bažnyčios ir Tėvynės 
labui. Todėl reikėtų, kad ir 
plačioji visuomenė koro dar
buotę remtij ir rengiamose 
pramogose skaitlingai daly
vautų. Koristas

nEp apkasta:
rLAhdinan

16 diėną Lietuvos Vyčių 
rateli? 

ręiĮ^avięšųąšolsįųs. Ligšiol 
mes 5 neturėjome 'i lietuvių

VILNIŲ VADUOTI 
PRAMOGA

Spalių 10 dieną vietos Ka
talikų Federacijos skyriaus 
rūpesčiu įvyko 6 metų nuo iš
plėšimo mūsų sostinės Vil
niaus sukaktuvių paminėji
mas. :

izaci- 
ir tu

rime gana daug, kurie kita- 
tiručiūs savo gabumais džiu
gina ir stebina. Nieko tokio, 
jeigu visi tie talentuoti spor
tininkai? 
tikslu skalbti Lietuvos vardą. 
Bet taip nėi*a. Beveik visi 
darbuojasi svetimtaučiii tar
pe su iškraipytomis pavar
dėmis ir gėdisi pasisakyti e- 
są lietusiais. Taigi mūsų di- 
džiausiaiprieidermė remti sa
vuosius sportininkus, kurie 
darbuojasi mūsų organizaci
jose. Paremsime juos atsi
lankydami j jų rengiamas 
■pramogais. Į rengiamus šo
kius turėtų ateiti visi, nes 
griežš viena iš geriausių or
kestrų “Gillette Orkestrą.”

ąp|ei|U ir dirbtų su 
skcubti Lietuvos vardą.

~r— 
parapijos iš S. Boston, kvie-‘( 
čiant prisidėti prie parapijos 
fėrų. Laiškas vienb^Uiai 
priimtas ir išrinkta šie dar
bininkai darbuotis fėruose: 
iAndrius Zalieckas, Iranas 
•Tuleikis, Vincas Trakelis, K. 
Grigas.' Felksas Patackas, S. 
Lepsevičiu^į f.> 'Sinkevičius. 
Buyo svarst^taapiesurengi- 
mą baliau^ delei vasarinės 
vaišių mokyklos, ’knris turė
jo butų 9 d. spalių. Surangi- 
mui bę^i 
riai: Arigt;

• v •w a

GAISRAS PADARE ŽALOS 
UžS2jMWT

Spalių; 9 dienos vakare ki
lo gaisras Lėnose Yaeht 
Club, Mile Road, Dorches
ter ’v. Gaisras padarė žalos 
už apie $2,500. Priežastis ki
lusio gaisro nesužinota.
■. • • - . •• - ; '_________________ ' ‘

Tel 8<k Boston 0823 ’

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) ; '

425 Broadway, So. Boston
Oftio valandoa:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 ;30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vul. vakare. Ofisas 
uždarytus subatos vakarais ir ne- 
dSIdieniais, taip-gi seredomls nuo

12-tos dieną uždarytas !.... . ■ l I ■ ■ I ■

t

!

nas Tuleikis ir Vincas Tra- 
kelis. » •

« Nesant daugiau svarbių 
reikalų susirinkimas uždary
tas 5 vai. vakare.

D. L. K. Keistučio Dr-jos lą.
'Valdy'ba

Šiomis dienomis atvažia
vęs į i South Bostoną' Jonas 
Steponaitis aplankė ir “Dar- 
.Ijinii^į’- Keletu iuetyt atgal 
Jis zĮderiavo Darbininko” 
spaustuvėje, o pastaruoju 
laiku gyveno Nęw~ York’o. 
Dabar persikėlė gyventi į 
Dartford, Conn. ir ten su 
broliu atidarė barzdaskutyk- 

Linkime jam geriausio
pasisekimo. Brokeris

Ūi'ruvis DANTISTAS7

DR. S1T.A.G ALVARISH
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telepbone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 Iki 5:20 po plet Ir nuo. 7 
Lkl.9 vakare, Šventą (ll,eną pagal bw>, 
sltaslmą, . --z

i

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietį} 
C705 Mato St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad Street)

- ■ - rl

Meilės dievaitis pasipai
niojęs Lowell’y sudarys nau
ją porelę. Jaunikaitis Vla
das S. Tribauskas .veda pa
garsėjusią dainininkę visoje 
Naujoje Anglijoje Moniką 
Kašėtaitę. Spalių 17 dieną 
juodu bus surišti amžinuo
ju ryšiu Šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje, 

jme, ]__
yra padariusi sutartį ir gal: dentistą pasakius, kad netu- 
netrukus sužinosime, kad jijrinti, kur galvos priglausti

■ -- --- - - • • £a_-ir tada dentistas jai leidęs jo
ofise nakvoti.

NUSINUODIJO PAS 
x DENTISTĄ

■ EVERĘTT, Mass. — Flo- 
rence Concannoh, :S7 m. am
žiaus moteris, prarijo nuodų 
dentisto krėsle sėdėdama.Ty- 
rinėjimai parodė, kad ji su 
vyru buvus persiskyrus ir 

Be to girdėjo- .dentistas ją pažinojęs tik 
kad Monikos sesutė jau P1*^ dvi dieni. Ji atėjus pas

Visas pelnas eis sportinm-l yra ^ofeat(> Moteris.
karos įrankių įtaisymui. Tad gerai, kad lietuvių Seimy-

-------------------------- r--------.. nepamirškite kad spalių 1 < lia skaįgįus auga> 0 ypa^ kad 
mas. Žmonių suėjo neper-j dien°je . artininkų šokiai, pfe|uvjaį jaunikaičiai veda 

.daugiausia, betsusirinkusie- parapijos salėje, 492 E. 7th Įjeįuvajfes LozvelVietis 
ii klausėsi atydžiai kalbi) ir 7:30 vakare. Komisija ---------------

CS9SXX3a6KXJ6KX90CXX3^^ 
| TEL. So. Boston 0606—W. 
iUETUVYS DANTISTAS

A L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston 

! ("Keleivio” name)
į Ortso VAiammo; nuo 9 Iki 12, na* 

J 1:80 Be! 6 ir nuo 6:80 Iki 8 vakare. 
jSeredomia nuo 9 iki 12 vaL «€rt* 
JSubatomla nuo 9 iki 6 rak. Neda 
j domia nuo 9 iki 12 (pagal sutarti' 
«S*«SXKSt3(X3C3CS3CXSXM^^

JffiLUOJA KAIP dGILiKAS

;. “Dąybininko” No. 77 buvo 
pąstebėta, kad ir “Keleivis” 
ęųsirūpino vaikais kuomet 
bedieviij. suardytų ir suklai- 
dytų šeimynų vaikai pradėjo 
jo Raudondvarį ugnimi de
ginti ir šūviais bombarduoti, 
flei tos pastabėlės “Kelei
vis” sukėįė yįsą pragarą. Ne
turėdamas faktų užginėrii 
mūsų pasakymą, kad “lais
vamaniai ir socialistai bera
šydami apie laisvąją meilę, 
apie divorsus suklaidno daug 
gerų lietuvių” ir kad “Nega
na kad rąšo, bet ir prakti-] 
kuoja ir kitus ragina tą da
lyti.” Maikis pasikvietė į 
talką tūlą “Vietinį,” kuris 
piemeniškai išsikoliojo ir 
daugiau nieko. Vyrai, ne
jaugi jūs nieko daugiau neži
note, kap tik apie klebonijas? 
Kur jūsų įrodymai pasaky
mui, “nes tokios meilės dau
giausia yra klebonijose?”

* Klebonijos tai jūsų kasdieni
niai poteriai ir tuomi jūs sa
vo skaitytojų jau nebeįtik- 
rmsite. Jūs “ Keleiviečiai” 
laisvąją meilę bepraktikuo
dami ir apie ją berašydami 
manote, kad ir visas pasau
ks’tuomi užsikrėtė. Vagis ir
gi sako,. kad visi vagia. Apie 
divorsus “Keleivis” štai ką 
zaunija:

“Tuos ‘divorsus’ daugiau
sia praktikuoja tie, kurie 

• bažnyčiose ima ėliūbūs.” 
' Bažnyčia surišus divriTBų 
ndduoda; o bedievių suklai- 
dytos ir atitrauktos nuo Baž
nyčios ir doros šeimynos no
rėdamos gyventi pagal “Ke- vo darbuotės. Pasirodė, kad 
leivio” “mokslą” ieško di- šokiai bus spalių 23 dieną, 
vorsų, kad galėjus laisvąją parapijos salėje, 492 Ertst 
meilę pftktįkuoti.: / -Seventb Street. Išrinkta

IA KORO SUSIRINKIMO

Spalių 6 dieną įvyko Šv. 
Petro Lietuvių parapijos ko
ro susirinkimas, kuris buvo 
gana skaitlinga ir gyvas. Pir
miausia rengiamųjų šokių 
komisija Išdavė raportą iŠ sa-

ji klausėsi atydžiai kalbtj ir 
dainų. ! ’»

Principaliu to vakaro kal
bėtoju buvo vietos gerb. kle
bonas kun. K. Urbonavyčius, 
<uris savo rimtoje ir turinin
goje kalboje atpasakojo Lie
tuvos praeitį pažymėdamas, 
kad Vilniusir senoveje^buvo 
mūsų sostinė įr &ad Šiandie
na yisas pasaulis nors ir, len
kams Valdant jau pirpažįsta 
mums Vilnių; - .Gerb. klebono 
kalba sujudino visus ir pada
rius rinkliavą Vilniaus naš
laičiams surinkta $41.20. Iš 
neskaitlingai susirinkusių, 
tai nemaža dovanėlė.

Aukavo sekantieji:
Gerb. Kun. K. Urbonavy

čius $5.00, V. Grudzinskas 
$2.00; po $1.00: Aliukonis S., 
Giedraitaitė P., Žilytė K., 
Staniuliūtė A., Pivairūnienė, 
Kilmoniutė M., Baltrušiū- 
nas K., Petrauskas J. L., 
Mėšlis J., Zaileckas F., Kle- 
ponis P., Morkus P., Jan
kus D., Vinkevičius J., Ba
rauskas K., Petrauskas J., 
Šveistys J., J akavonis T., Ja- 
roša J., Guzevičius J., Knei- 
žys A. F., Navikas A. Kiti 
aukavo po mažiau.

Taip-gi kalbėjo “Darbi
ninko” redaktorius Pranas 
Gudas ir LDS. Centro Sek
retorius Antanas F. Kneižys.

Tai dienai pritaikintas ei
les pasakė vaikutis K. Ado
maitis.

Vakaro Vedėju buvo Jonas 
Jaroša, K tulikųFederacijos 
skyriaus pirmininkas.

Apart kalbų vietos para
pijos khras vedantas p. M. 
Karbausko suddinavo keletą 
daitfelių? ‘ Daina* 1 Ei pasau
li,’mes be Vilniaus netuirirh- 
sini,” sujudino visus. Koras 
didžiumoje susideda'iš čia 
augusių /Vaikinų ir merginų, 
turinčių gerus balsus. Su
sirinkusieji nepagailėjo ap
lodismentų. ' '

Taigi yra vilties, kad ren
giamame koro koncerte, spa- j 
lių 31 dienų matant gerų ir 
talentingų pajėgų bus ko pa
siklausyti.

i

Advoka^ai Vervečka ir Vi- 
šinskas, kurių ofisas yra po 
num. 414Broadway ir Mon
tello, Mass; vedė Jurgeliūno 
bylą priesf Naujokaitį. Jie
du bylą laimėjo. Adv. Ver
večka šaŽio : “Šiamė mėnesy 
iiiės tik 1$ mojimu džiaūgia- 
rtieš, neš \Heri6s1 bylos
iiepralaimejome. ” Matyt ge
ri advokatai, jeigu laimėji
mais gali pasirodyti. Rep.

.v

D. L. Kv Keistučio Dr-jos 
bertainini^ susirinkimas bu
vo nedėlioj, spalių 3 d., po 
No. 694 Washington St, 
Boston, Mass., 2-rą valandą 
po pietų. Pirmiausia ap
svarstyta draugijos papras
ti reikalai? Toliau buvo pa
daryta kolekta delei atsilan
kiusio nelaimingo lietuvio, 
prašančio pagelbos. Nors jis 
nepriguli prie šios draugijos, 
bet ši draugija teikia kiek
vienam pagelbą ir sukolek- 
tuota $10.00. Skaitytas laiš
kas nuo Šv. Petro Lietuvių

---------------! - ----------------------------

ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA, forma iš 70 akerią, su 
gyvulinis, visomis mašinomis ir reika
lingomis triobomis. Metams {plaukų iki 
$6,000 vien iš pieno. Apie 1,500 vaisi
nių medžių. Prie Statė road. D. ESKEL, 
467 — 8th S L, So. Boston, Mass. Tel. 
S. B. 4525-J. (Sp.8,12)

SUŽEIDĖ
Spalių 9 dieną prie kampo 

Strandwav ir Hamlin gatvių 
ištiko nelaimė.' Brockton’o 
fėrų rengėjas, žinomas kaipo 
“Stuffy” McNeil važiavo 
automobiliu ir.sužeidė lū me
tų mergaitę Auna Reardon, 
479 E. 6th Sf. Mergaitė stin- 
kiaUsužeista ir Carney ligo
ninėje randasi pavojingame 
padėjime. - Rep.

“Sunkiu triūsu atsiektas 
daiktas malonesnis už leng- 
rai atsiektą.” (Marie V. E. 
Eschenbach)

NORIU PIRKT NAMį
Skubiai noriu įpirkti namų 3 ar 0 tel- 
myn,ų So. Bostone arba Clty Polnte dėl 
ffivtestmento. Galiu ineSt $3.900. Kreip
ti# asmeniškai ar raštu: D. ESKEL. 
•167 — 8-th St, So. Boston, Mass. Tel. 
S. B. 4525-J.; < (Sp.8,12)

.« I ‘ •

IŠTEISINO

Tūlą Kvietkauską, kuris 
juvo kaltinamas užmušime 
savo moters Pranės Kviet- 
vauskienės iš Cambridge, 
Alass., Kriminaliame teisme 
prisaikintųjų suolas atrado 
nekaltu. Rep.

PINIGU NEREIKIA
GREAT NORTHERN PAPER

COMPANY iš Maine

Reikalauja vyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdytu 
tiesti ^e|ius ir
kinius. Mes parūpiname 
gplžketio tikietus ofiso pa
tarnavimas dykai. Kreipki- 
. - . « 1 - y ’ . ? * T
tęs j ' " ’

BOSTON FREE LABOR 
f..U AGiStof■

103 Friend Št., Boston, Mass.
(Sp.5!)

LILIANE R. WALSH MUZI
KOS MOKYKLA

ATSIDARĖ ŠIAME SEZONE 1926-5927 
Duoda PIANO ir kitų instrumentų lek
cijas. Taipgi “Lillane R. Walsh Syn- 
copators” VieDintšlS merginų “Jazz’o 
Dainuojančių Orkestrą Naujoje Angli
joje. Tik ką sugrjžo po 3 mėnesių ke
lionės po Baltuosius Kainus. Bile rei
kale kreipkitės šiuo adresu: 414 West 
Broadvvay, So. Boston, 4746-W, Room 
8th. (Sp.5-29)

Pa ieškau savo draugo Augusto Gul- 
glo ir jo brolio Leonardo Gulfclo. Abu 
peina- iš Margionių kaimo. Kabelių pa
rapijos. Vilnijos. Girdėjau, kad Leonar
das gyvena New Yorke. o brolis Augus
tas I’ennsylvanijoj. Gerbiamieji, atsi
liepkite patys nr kas žinote, malonini 
prašau* pranešti šiuo nntrnšu: JONAS 
JESKELEVIČIUS. 4 Beilevue Aveuue, 
Montello. Mass.

Bes. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

I

VIEŠOS VARŽYTINĖS
(PUBLIC AUCTION)

ST’RATOJ, Spalio-Oct. 16. 1926. 3 vai. 
po pietų. po numeriais 88-90-92-94 Bol- 
ton St.. So. Boston, Mass. (Sp.12)

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadvay, So. Boston

PARSIDUODA
—-s

Sfptlpta gatvOįartl R turtų fcaip ir pa
aukuoti savo S Šeimynų Aamą hž $2700. 
jaoSH $500.00,1 liekaną kaipo Banda. 
Kreipkitės: KaHN. 156 Broftdurąy, So. 
Bottto, Maso.“ ‘ ' (Sp. 6-12)

I 

t

i :

Telefonas: South Boston 4768

DR.BALABAN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

.* >1

A—y, ;.a,7,n

TJR.LMDEII,
; ' ’ t.

Perkeis savo Bostono afišą 15.99 
GREEN ST. j savo namus

16 Črawford Street, Rzbūf} 
arti IVarren ir Grove Hali 

Vlandos ryte nuo 9 iki 10; dieną nuo I 
1 iki 3; ir vakare nuo 6 iki 8 

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Roxbury 0131 f

I

Ofiso Telefonas Unlverslty 8831-wl 
Rezidencijos TeL Unirerslty 8831-RB

D. A. ZA1HSIAS j 
Graborius ir Balsamųotojss I 
448 ir 988 CAMBRlbGE STREBT I

CAMBRIDGE, MASS. Į

ReMdendjos Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0778-W

S. BARUSEYIČIUS
LMvvHkM Grobortm. tatamuoto- 
Jm, Baal Katate ir PabUe Notare*. 

258W. Bro*dway

; (TeL Norvrood 1503 t.

i. V. WARABOW & CO. i
(WRUBLIAUSKAS) ’ ;

LIETUVIS GRABORIUS • 
IR BALSAMUOTOJAS !

TelJ So. Besibn 1000%.

IJETUVYS GYDYTOJAS 
' VUO&M i Ilgas
; [ ypatingu bMu. kurtas negalima IA- 

popMstels gydymo budais.
Valandos: Nuo 2 iki 5 po pt«u Ir 

nuMt iki 9 vakare

M. KAttUBA, 0. D., Ph. 0.
414 BROAlSVAY, 80. BOSTON 

(Room »)

T> & B -

i gydyti

> I 1 .1 1 I ■ I . ■ ) . I > | i iii. , ■ ..I, ;

SenlAi išdirbtos bitais gend lietuvių < apgyventam miestely, 
taiji pat 2 namid, viėnaš 2 šeimynų, antras vienos šeimynos, 

garadšius dėl 2 automobilių. Vietinė banka siūlo ant pardavi

mo visą nuosavybę uš didšiausį pasiūlymų. Pilnesnės infor
macijos bus suteikta ypatiŠkai. Kreipkitės pas bankus repre- 
Mutantų —

VINCENT A. JENKINS
ONE STATĖ 8TREET BOSTON, MAS8.

Tetaptame Mato OStt) -

i i »

; Ų79 VVASHINGTON STREET 
Nonvood, Mass.

5 'eeeeeeeeseeejy—eųys

SVARBUS PRANEŠIMAS
Aš esu pasirengęs suteikti 
visokias reikalingas infor
macijas apie Verstiną Au
tomobilių apdraudimą, pa
gal Mass. Valstijos įstaty
mą. Kreipkitės laišku arba 
ypatiŠkai pas Vtoceit B. 
Ambrose, 265 Broadvay, 
Tel. S. B. 0506-M.
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