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Dideli nuostoliai nuo audrų
PREZIDENTAS MINIOJE

•Washingtoių—Prez. Cool- 
idge pereitą pėtnvčios vaka
rą, kaip paprastai buvo išė- 

alstijoį '^s Pasi^ikščioti. Netikė- 
J tai netoliese kilo gaisras.

Prezidentas sustojo pasižiū
rėti Į pralekiančius gaisri
ninkus, besirenkančią minią 

■ir rengimąsi gesinti gaisrą.

TAUTININKAI REZIGNAVO

Vokietijos tautininkų par
tijos ministeriai, kuriu buvo 
trys, rezignavo. Jie nesuti
ko su taikos sutartimi, pada
ryta Loearnoj. 1 jų vietą 
bus paskirti nepagthiiai vei
kėjai.

AUDROS PRIDARĖ ŽALOS
Pereitą nedėlią veik visose 

rytinėse valstijose buvo užė
jus didelė viesulą. Žalos pri
darė labai daug.

Alassachusetts
viesulą užgaw) keletą mieste
lių. Woburn miestelis esąs 
netoli Bostono veik visiškai 
sugriautas. Y’iesula siautė 
čia tik tris minutas. Per
Taip trumpa laika viesulą l?1'e7'1<’entas ”ePa.luto. kaiP 
miesteliui padarė ta ka pa- -”s mlnlde Pask<“”d«. s’aP‘ 
daro ilgas Is.mbardavimas išitos Pohel-’os ”ariai tada peri 
armotn. Nuo vienos bažnv- Padarė tuneli prezi-1 
ėios virto lakštas ir užvirto j* onP11 praeiti, 

ant automobilio iš kurio tik 
ką buvo išėjusios trvs mer
ginos. Viesulą išrovė apie 
50 senų didelių medžių, nu
vertė apie 300 kaminų, už-l 
blokavo kelius ir gatves, nu-1 
įraukė t(J(*fomi vielas, išdau
žė daug langių Vienas žmo
gus tapo mirtinai sužeistas 
nuo 
irų.

Tos viesulus siautimas bu
vo apie 3 vai. po pietų. Tai 
veik visą popieti šimtai dar
bininkų miesto ir kompani-

LĖKS Į ARGENTINĄ
Italijos lakūnas grafas 

Eugenia Casagrande lėks or
laiviu Į Argentiną. Kelionę 
pradės spalio 27 d. Išleistu
vėse dalyvaus ir Mussoilni.

KARO PASEKMĖS
Bulgarijos vyriausybė pa-

namo kritusių skeveld--skelbė. kad per dvi karo diė-
n i su graikais užmušta 25 
žmonės, 15,000 žmonių pada
ryta benamiais ir 240 ketv. 
mailių žemės nuteriota. Bul
garų vyriausybė tvirtina,

jų pasamdyti valė gatves ir Į kad be graikų regulerės ka-
rinko skeveldras. Kiti mies
tai ir miesteliai mažiau tenu- 
kentėjo.

Xe\v A’orke dėl audros 
uoste nuskendo du žmonės, 
kurie buvo ant motorinio lai
vo. Viena nėščia moteris 
vėjui užėjus bėgo drabužius 1111O » n
nuo vi į ves nukabinti. Bet jkarą prasidėjusi tarp Grai- 
smargus vejas nutraukė ‘ “ - - -
šniūrą ir ištraukė moterį pro 
langą. Xuo penkto augščio 
moteris krito ir užsimušė. 
Del vaiku daryta operacija, 
bet vaikas tegyveno 20 mo- 
mitų.

Baltiniorej didis vejas su
naikino septmis valdiškus 
orlaivius, o 10 orlaiviu labai 
sugadino.

Alabamos valstijoj nuo 
tornado žuvo 16 žmonių ir 
keletas desėtkų sužeista. 
Šimtai žmonių liko be pasto
ges. Piniginiai nuostoliai 
siekia milijonų.

riuomenės dar veikia graikų 
plėšikų gaujos.

KONFERENCIJA KINIJOJ
Kinijos sostinėj Pekino 

prasidėjo tarptautinė muitų 
konferencija. Joje dalyvau
ja Suv. Valstijos, Japonija, 
D. Britanija, Franci ja. Ho- 
landija. Belgija, Portugali
ja ir Italija. Ši konferenci
ja ai im ingai pasibaigusi, pa
baigs ginčus tarp sakytų val
stybių ir Kinįjos. - -

LUKŠIŲ BAŽNYČIA
kuri tebėra -atstatoma po nukertejimo dėl karo. Lukšiečiai A- 
merike darbuojas tam darbui pararti Chicagoj D. M. A. Ba
cevičius, 1850 Vabaasia Avė., yar to darbo priešakyje.

K s tarpininkauja

BANDYS SULAIKYTI

Tautu Sąjungos Taryba 
skubiai sušaukė Paryžiuje 
'suvažiavimą tikslu sulaikvti

kijos ir Bulgarijos. Tarp 
jų mūšiai neapsistnja. Grai
kai tvirtina, kad bulgarai 
pagrobę graikų teritorijos. 
Toliau sako, kad jie atšauk
tų iš parubežio savo jėgas, 
jei bulgarai pasitrauktu iš 
jų žemės.

UŽSPRINGO SU SAL
DAINIU

Xew York.—Keturių me
tų mergaitė. GI adys Nielson. 
gavo dideli saldaini “lolly- 
pop.” Bečiulpiant netikėtai 
saldainis pasileido gerklėn ir 
ten užkliuvo.
spėta 
mirė.

TARPININKAUJA KUNI
GAS

Scranton. Pa. — Katalikų 
kunigas J. J. Curran pradė
jo darbuotis t dėl užvedimo 
derybų tarp streikuojančių 
angliakasių

NAUJAS ŽYDŲ SĄMOKS
LAS

Susektas komunistų 
susirinkimas

Į Rugsėjo 22 d. 9 vai. vak. po- 
Jicija susekė slaptą Lietuvos 
komunistinės jaunuomenės są 

*jungos centro komiteto susirin- 
ikimą. Iš dalyvavusių trys 
areštuoti, o kiti spėjo paspruk
ti. Padarius tame pat bute 
kratą, rasta: l) instrukcija iš 
Maskvos iš VII-17 visiems ko
munistinių jaunuomenių sąjun
gų centro komitetams apie 
tarptautinę vaikų savaitę: 2) 
komunistinės jaunuomenės in
ternacionalo uždaviniai sąryšy 
su naujo pasaulinio karo pavo
jum ir imperialistų ruošiamo 
Rusijos puolimo; 3) Maskvos 
aplinkraštis iš VIII-I d. visoms 
komunistinio internacijonalo 
sekcijoms, paskirtas Įvykiams 
Kinuose. Moroko ir Rusijos 
blokadai, 4) platus laiškas vi
siems komunistinio jaunuome
nės internacionalo sekcijų cen
tro komitetams apie ketvirtą 
visos Rusijos konferenciją: 5) 
rezoliucija apie prancūzų ko
munistinės jaunuomenės sąjun- 
gso veikimą ir jos artimiausius 
uždavinius. Be to. rasta po ke
letu. egzempliorių komunistų 
laikraščiu: “Darbininkų Jau
nimas." “Kibirkštis." “Prav- 
d.a” ir Įvairūs susirašinėjimai., 
Vedamas tardymas - Visi trys, 
areštuoti žydai.

PATARIA APLEISTI 
MOROKĄ

Ispanijos konservatyvi! 
svarbiausias veikėjas Frati- 
eisco Canibo pradėjo agituo

ki už tai, kad Ispanija atsi-
ir kompanijų. |^adėtų Moroko. Iš to kilo 

Pao-elba ®esm ' ^as ^un^as -iau lūkėsi pas j laikraščiuose kaistos disku- 
.. . 'T ' _ angliakasiu prezidentą Johnsuteikti ir mei-o-aite . . * 1 ' sijos.

 ■ Kun. Curran yra Įtakin-
SUŽEIDĖ ŠEŠIS gas veikėjas. Jisjaunekar- 

Providence. R. T. — Vie-. tą yra patarnavęs savo tar
tos sistercijonų vienuolyno 
trūko elevatoriaus pasaitai 
ii* platforma krito 45 pėdu. 
Sužeista b žmonės. Vienas 
.sužeistųjų jau mirė.

Da bart i ni s. -Is j >an i j ės 
diktatorius I’rimo dr Rivera 
stovi už pasilikimą Monake.

Veterinarijos direkcijos ži
niomis, rugpiūčio men. visoj 
Lietuvoj sirgo Į plaut imu 3 ark
liai. juodlige 46 gyvuliai, snu
kio ir nagi] liga 133. arklių su
sna kiaulių maru ii- septice
mija 9. kiaulių raudonlige 57 ir 
pasiutimu. 5 gyvuliai. Rugsėjo 
.niėn. liko 137 serga snukio ir

skaičiumi jis pralenkia 
kaimynus. r

Jau keletas metų, kaip veik|A^E 
Ūkininkių Sąjungos
bet daba.- kaž.in kodėl veikita»A*E 
nesimato. Bene per lėtas *^1 
mininkas, kad ir Seimo atsūfc 3 
vui atvažiavus susirinkimo nės . || 
padarė. ;

Šiek tiek geriau veikia sfcĖ’-A’l 
riaus Įsteigtas bankas, kuris i A 
vikriai dalina ūkininkams pin$> 73 
gus (kai pats turi). ū

Per visas vasaros atostogas' -3 
beveik kiekvieną >?kmadięj^ | 
buvo daromi pavasarininkų | 
susirinkimai. Jiem> paskaitai 
rengė katalikų moksleivių bū.- 
reiis. Pavasarininkai sujudink 
ti. tik dabar, moksleiviams iž-r 
važinėjas, nereikia nuleisti ran- 
kų, bet stengtis, kad veikimas. ĮH 
nesmuktų. f" ‘ ’ Įs

Savo srity dirba tretininkai‘rS 
ir “Labdarybės, kidtūros, mei; ‘4 
lės dr-ja." V>'.y

Kai kada pas' Vąoų- jaurii J 
mo kuopa su sav< \ 
o šauliai padaro, g . i ' . .3

Vis dėlto ne pas kad 4 
daugiausia veikiur fyvtū 
mo parodo *Wki klfri Ą 
bas.” Ūia šveĄa; pgr į 
visą dieną “gaspa< 4 ūžia, " 
cypia visokiais 1 Jie
smarkiai “kelia 1 /ra?o gersę '1 
vę" — kiek tik k h^iius išne- J 
ša, naikina degtinęy' Pavakaš j 
re gatvė pasidaro tokia siaura, y 
kati vos begali praeitį ,

Nemanykit, jog “klūlie” yr, / 
ra žmoniška skaitykla ar kas 
panašu — visai ne! Tai gry
niausia “ karčia ma!"

ŽUVO 7,000 ŽMONIŲ
Persijos užlajoj buvo ki

lus cikloniška audra. Nuo 
jos žuvo 200 laini ir 7,000 
žmonių. Tie laivai buvo žem
aūgi] žveju.

LIETSARGIO JUBILIEJUS
Vokietijos laikraščiai pa

minėjo 175 sukaktuves nuo 
lietsargio Įvedimo Į Europą. 
Pirmutinis lietsargis buvo 
Europoj pavartotas spalio ‘ 
28 d. 1750 m. Angli jos ke- ( 
liauninkas Jonas Honivav į 
sakvtą dieną Londone gatvė-' 
se pasirodė su lietsargiu. 
Kas tik matė, tas nustebo. 
Lietsargis buvo pargabentas 
iš Kinijos. Londono vaik
palaikiai žmogų su pirmuti1 
niu lijančioj dienoj lietsar- nigą." Buvo teip.................
giu pasiiodzinsĮ gatvėse ap-Las norpjo sulaikvti automo-! 
rt t* a ha 15 nnrvoio I "

pininkysfe. Jis 1902 m. pri
kalbino prez. Rooseveltą įsi
kišti i tuo laikini streiką.

Dabar jau laukiama grei
tu laiku derybų atnaujinimo.

Šmugelninko gudrumas 
nepavyko

ŽUVIMAI NUO AUTOMO
BILIŲ

SUAREŠTAVO “KUNIGĄ” | 
Worcest(T. Mass. — Poli-Į 

cistas Riley suareštavo “ku- j Per j>ereitą savaitę Massa- 
Policis- ehusetts valstijoj per auto-

Imobiliu katastrofas žuvo 13 
drabstė purvais. *, ... , , ,. žmonių, tiek, kiek žuvo už-

„ , >bilių, bet šoferis neauštabdi-i * . D x ,
Dabartiniai lietsargiai vra i pereita savaite. Bet devv-

tokie kokie buvo anuomet. |"°’°- Tada poli cistas ant pl 
Patobulinimus bandė daryti (Tnotorciklio vijosi net pen- šįojP savaitėje, 
francūzai dirbdami lietsar- kias mailes. Kai šoferis ba
gius tfu perkūnsargiu, o vo- vo priverstas sustoti, tai jis!vaite suareštuota 100, o už- 
kiečiai bandė darvti lietsar- nurodė Į užpakalyje sėdinti 'pereitą 123. 
giusiMV langais r iĖOflektros žmogų. Tas Jięsąs Bęrifcšdęs 
šviesa. Patobulinimai” ne- kunigu. kad- įiA'fsąs
prigijo. .. I kunigas.

VIENI DARBUOJASI, KITI 
SNAUDŽIA

Ilguva. Pavasari čia Įkur
tas Ūkininkų Sąjungos skyrius 
pabudo. Jau padarė porą su
sirinkimų. kuriuose išklausyta 
dviejų paskaitų;, tartasi, kai- .Ą 
bėtasi įvairiais ūkininkus He-y -■ 
čiančiais klausimai.- ir išneštai i. 
rezoliucijų, kurios pasiųstos p ą 
atatinkamas vietas. Ūkiniu- J 
kų ūpa> pakilę.-. Jie daug ką 
nuveiktų, bet visa bėda tame, 
kad nėra, kas juos veda, jiems 
padeda. Raly- skundžiasi ne- 
pajėgią, net dabar pradėjusi 
upė nenustos.

Vertėtų ir jaunimui nusižiū
rėti į senuosius. Kažin ką ma
nė pavasarininkų ‘'galvos,” j 
kad per visą vasarėlę nė vieno 
susirinkimo neistentfė sušaukti. 
Apsileista!

Kainos Kauno turguje: dar
bo arklys 3(MI-1JKMI litų, karvė 
2U0-4OŪ lt., kiaulė (3 cnt J 350- 
500 lt.. anti> 7 it., višta 1-5 lt., 
sviestas 7 lt. kg., sūris 2.50 lt.. 
grietinė 3.lt., kiaušiniai 2.30 lt., 
bulvės 9 lt. centn.. obuoliai 35- 
50c.

NEPASIGAILĖJO BUVU
SIOS PAČIOS

Xew York. — Amerikos 
tabokos karalius James B. 
Duke turtų turėjo $150,000,- 
000. Durhame, X. C. univer
sitetui jis paskyrė $17.000.- 
000.

Prieš 20 metu jis persi
skyrė su savo pačia. Tada 
jis dar nebuvo labai turtin
gas, bet teismas suteikdamas 
divorsą privertė jai išmokė
ti $500,000. Tų pinigu ji ne
taupė. Dabar ji didžiausio
je biednystėje ir atsidūrė ant 
mirties patalo. Jos buvusis 
vyras, milijonierius, rašyda
mas testamentą visai nepa
minėjo savo pirmosios pa
čios, o viską anrąjai pačiai 
užrašė. Pirmoji pati pralei
dus $500.000, uždarbiavo 
muzikos lekcijas duodama.

gorčius, kopūstai 15c.

(“ Ūkininkas")

sral-

VIETOS BŪKLĖ
Plokščiai. Šiaip Plokšč 

bažnytkaimis niekuo ypatingu 
nepasižymi, nebent tuo. kad 
griovio neperėjus negalima Į jį 
patekti. Tačiau organizacijų

ni

PRIVISO VAGIŲ
Kampeliai ((1 riškahudž.io v.) 

X<»rs kaimas nedidelis, bet va
giliais gausingas. Nesenai čiĄ į 
piliečio V. Bartkaus vagys Sy j 
kraustė grinčią.
nebuvo narni■•. o parėjęs rado -.ęj 
visą turtą išmėtytą, langus iĮ- '■ .< 
daužytus, viską išvartyta, mat 
ieškota pinigų. Išnešta 
daiktų. Buvo seniau čia 
daugiau ragysėių. pavyzdHtfęH^ 
vieno pi!ie<’io nuvežė nuo 
ko vis nupiairtus rugius. AfįĮąi 
gi n?r*<k li.tr. kada nors tie nrtf;
labieji, > . i

■
APLĄI8TA ĄAŽNYMA

Slabadai (šakių apsk.). SUgR 
no Joh|i L. Corew o au<egė šimtamete medinė bažnj^

tvartai. Kartu sudegė 15 >ra . htsi ir
karvių^ vienu# arkhhfJir 50*dn*knsi. visais nlžvilgiaiaJN 
fonu šieno. r. >7 • reikalinga taisyti. Reikėtų

Morris ’o. farmerio. <<•*««

ŽYDŲ RABINAI NEPRIE- 
ŠINGI EVOLIUCIJAI

Cineinnati, Ohio. — Žydų 
rabinų suvažiavime buvo pa
keltas evoliucijos klausimas. 
Rabinai pripažino, kad čia 
reikia pripažinti laisvę, kad 
diskusijos apie tai privalo ei
ti ir kad evoliucija žvdų.ti- 
kėjimui i Dievą nekenkia:

PINIGUS JAU GAVO
Ryme Banka Commerciale 

jau gavo popiežiui pažadėtą 
paskolą iš Xew Yorko finan
sininkų. Popiežiaus sąskai- 
ton gauta $1.350,OOfk Iš viso 
popiežius skolinosi $1.500,- 
000. Bet $150.000 palikta 
Amerikos k^likiffm4$'Ad- 
jos reikalams.

l’ž tuos paskolintus . pini
gus R vme bus Įsteigta nauja 
Amerikos kolegija ir nu
pirkta Vilią Gabrk4i, kuri 
yra šalę Vatikano. . r vTrrniv,Įif.r^ pioįr-nn/iaMiiiMižiB įurvus ji iirpraiemo nei Kiminus uh n i eiti oeuniui«-i Jiurris (I, laruierio. 'imahu , .. • ‘S
los dokumentus popiežiaus j ture jo 14.000. Miestas pa-gėris ir buvo suareštuotas. į vienos pamokos. Ji dabar vo. Iškeitęs paskutinį dole- tvartai. Kartu* sudegė 13 nĮtgfaTHuųtrir * I jį
v<>x „„ 1 ' * ity ' Turi 61 m. am- rį, sumanė padirvti sau ga-rkarvių, trys arkliai ir viena radi*, ka* šiom* kikamąj

te. • o&a. . tinka. ’

niais mažiau, negu pernai

Girtų drai vėrių pereitą sa-

PABAIGĖ GYVYBĄ SU 
PAEKUmnU DOLERIU 

Pittafield, Mass.—J. Bell- 
Broekton, Mass. — Merlejperin. 64 m. amžiaus, gimęs 

j S. Getchell mokytojavo čio- į Franci joj, nusinuodijo ga- 
invkštėj High Schoolėj per,zu. Jis kol jaunesnis buvę 

kunigas" prisipažino 32 metu. Per pastaruosius čionai uždarbiavo, o per pas- 
Paąko-j baigia sudegti..-r Gyventoj# esąs profesionališkas bootle-,29 metus ji nepraleido nei kurinius du metu bedarbia-

o antras žmogus 
esąs jo šoferis. Pažiūrėjęs 
automobiliaus užpakalyje

NEPRALEIDO NEI VIENOS 
PAMOKOS

SUD^ 15 KARVIŲ
Monsm -Mass. — Fairme- 

io Johp L. Corevr'o sudegė

BAIGIA SUDEGTI
Vengrijoj per dvi dieni’polleistas rado svaigalų. Ta 

degė'miestas Szegszard. Jis da “kunigas" j ' ’

vardu pasirašė Xew Yorko garsėjęs raudonojo vvno iž-’lš viso automobiliuje rasta rezignavo, 
kardinolas HavpR. dirbyste. 1100 galionų svaigalų. žiau&
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DARBININKĄS”
ay South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620

(Tęsinys)

Kariuomenes ir Nusiginklavimas
Po Prancūzijos antrų vietą užima Anglija su visomis savo 

poloni jomis Jos sausžemio armija susideda iš 518,000 durtu- 
Iki karui būta du kartu mažiau.
Anglijos jūrą laivynas tebebaugina visas valstybes. Jis 
prilygti net dviem kitų valstybių didžiausiem laivynam.

Fe bereikalo Anglija vadinama — “jūrų ir okeanų karaliene.” 
bff oro laivynas susidaro iš penkių dešimtų skraidančių eskad- 

įf^plijų, viso tad būtų 1,200 orlaivių. Bet to negana, dar dvi 
milionų svarų (apie 100 mil. dolarų) asignuota jo stipri- 

'■nimu! ir didinimui.

< • ; Anglijos galybę laiko ant savo pečių Australija su 111,000 
^kareiviu ir laivynu, Kanada su 130,000 kareivių, Naujoji Ze
landija su 14,000 kareivių ir Pietinė Afrika su 15,000 kareivių, 
šį Japonija, kaip ir Rusija, turi priverstinų kareiviavimą. 
Jjps kareivinėse laikoma 245,000 kareivių. Jos karo laivynas 
paganą trečią, vietą pasauly. Oro laivyną sparčiai tebedidina. 
ĮjJ' < Ir Italijoje įbestas priverstinas kareiviavimas. Po Itali
jos karo vė|iava stovi apie 315,000 šautuvų. Karo laivyne esa- 

jmaapif-*|J ^0 žmonių. Oro flotilija susideda iš 66 eskadrilių iif 
Dabartinis karo biudžetas 924,046,000 lyrų, prieš 

JOOO lyrų.
/tų Valstijų armijoje 145,000 kareivių. Atsargoje 

Š^OOO, \ linijos išlaikymui išleidžiama apie 250 milionų do- 
ystpi išleidžiama apie 340 milionų dol., o oro laivy- 

milionus dolarų.
.. ias valstybes apčiupinėjus, turime dar ir mažes-

IftS^nių, beiiyiJ o-pat labai apsiginklavusiu. Iš ju dominuoja Len-
4 ; ■ -a.;

Jdja. Irsimas/karinis Įstatymas sutraukia į Lenkijos ka
drines eiles ie 280,00d žmonių. Išlaidos kariuomenės išlaiky

mui tiesiog pasakiškos.
L, Belgijoje tebesama 119,4)00 kareivių. Vien tik oro laivy- 

nui išleidžiama 33 milionai frankų i metus.
; Čekoslovakijos kariuomenės eilėse 150,000 žmonių. Atsar- 

. goję apie pusantro miliono. Karo biudžetas — 2,465,600,00C 
kronų.
< Kinijos armijoje 1.600,000 durtuvų. Jos išlaikymas atsei- 

Jna 200.000,000 dolarių.
Jugoslavijoje — 110,000 kareivių. Išlaikymas kainuoja 

2,120,000,000 dinarų.
Nugalėtoji Vokietija turi 150.000 kareivių. Kare laivyną 

santarvininkai sunaikino.
Ispanijoje — 263,000, Graikijoje — 73,000. Danijoje — 33.- 

000, Portugalijoje — 38.000, Pakaitės valstybėse — apie 100.- 
000, Rumunijoje — 24.000, Bulgarijoje — 16,000, čili — 19,- 
000, Vengrijoje — 35,000 kareivių. Tai daug maž apčiuopia
mos žinios, iš viešų šaltiniu paimtos. Bet kadangi tikras armi
jų skaičius slepiamas, tai labai galimas daiktas, kad čion su
žymėti skaičiai gali būti dar didesni.

Visos tautos aimanuoja nuo karo naštos sunkenybių, bet 
Vis dar nesiliauna gtnklavęsi. Kol tikrasis žmonijos brolišku
mo ir meilės jausmas nepribręs, tol broliai prieš brolius kariaus. 

H^?’; Toksai šarvuotas pasaulis nieko gero nežada. Daug vilti is su
dėta Į Lokaiuos saugumo konferenciją kuri jau spėjo triaki 
mingai ir iškilmingai užsibaigti. Spauda paskelbė deryon do- 
Sumentus ir daro išvadas, kad “amžinoji” taika nužengė i ši 

i ašarų ir vargo pasaulį.
Bet Locamo konferencijos dalyviai nelabai tam tiki. Vo

kietijos kancleris dr. Liuteris pareiškė, kad Vokietija konfe- 
^encijoje nei laimėjusi, nei pralaimėjusi. Vadinasi, Vokietijos 

'.jiuomone politinė Europos padėtis žymiai nepasikeitė. Vienin- 
itęlis vokiečių laimėjimas — tai apsisaugojimas nuo santarvinin- 

’S/fRų okupacijos, jei Vokietija kartais nepildytų Versalio trak- 
4ato.

Anglijoje reiškiama didelio pasitenkinimo konferencijos 
^įĘBzultatais. Anglų politikai mano, kad tai didelis politinis lai- 

Jnėjimas ir anglų diplomatų nuopelnas, kad jiems pasisekė su- 
Prancūziją su Vokietija, nes kitaip Vokietija būtų ar 

įėjusi su Rusija ir tada Europa būtų suskaldyta ir pastumta i 
>jftiuję karą...

Sovietų diplomatai labai priešinosi tai konferencijai ir sten
gęsi ją sugriauti, bet jiems nepavyko ir Vokietija pašlyjo Į va-

Kitu Anglijos politikų nuomonė pažymi tą faktą, kad Lo 
if^rno konferenŽja išdirbo naujus diplomatijos, ryšius ir apleū- 

•T&utu Sąjungą, be kurios niekas kitas neprivalėtų taikos 
imą gvildenti. Tautų Sąjunga lyg ir ignoruojama.

^' Lenkai ir dalis prancūzų susirūpino Lenkijos padėtimi, 
i esą labai nėpatenkinti Locarno konferencija, nes jiems 

kė įsipiršti į saugumo , sutartį, bet teko pasitenkinti ar- 
ratartimi. O tokia sutartis sako: kad visi kilę tarpe 

jos ir Vokietijos ginčai rišaini arbitražo-keliu. ■. Reifltia,

s

Si?

$g$.

fiM,

-1,500.W
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ne tik pavieniams aBnienims, 
bet ir kraštui, nes jis dažnai" 
gauna tokiu būdu sau visai 
netinkamos rūšies piliečių, 
darbuotojų, o kokių reikia 
neturi Visam tam kaltė, ži- 
nonia, jau taip išsidirbusių 
istorijoj apystovų, taigi lie
ka tik konstatuoti faktą ir 
apgailėti jį.

Gimnazijose abiturientą 
skaičius kasmet dauginasi. 
Pav. 1923-24 mokslo metais 
abiturientą skaičius siekė 
800. o šiemet universitetan 
prašymą paduota 976, taigi, 
turint galvoj dar apie 100 
padavusią ją prašymus Dot- 

. navos žemčs akademijom di
delį nuošimtį mokslą visai 
pertraukusią ir į šiaip viso
kias mokyklas ] 
reikia spręsti, kad 1924-25 
niuksi o metais abiturientą 
buvo apie pusantro tūkstan
čio. (Gaila ka.d dar negalė
jau gauti tikslią statistikos 
žinią.) Jei ir toliau taip.aug- 
tu abiturientą skaičius, 

Tose mokyklose i kelis ją leidžia į mokslus, drauge ir studentą, tai Lie-

■srnnoti.

abejoti Juk Rusija į Įtarogos šeimyną neįsileista dėl jos .ne
tikusiu valstybinių valdymosr formų, t&d gi nepaklius nei į 
nusiginklavimo konferencijų. O kada, Rusija usnnsiginkiuos, 
tai jos kaimynės irgi jų paseks, o kitos šalys, bijodamos komu
nizmo kamščio, taipgi'įpabf jos atsisveikinti su militaiiunu. Pa
sidaro užburtas ratas, iš kurio sunku diplomatijos keliu išeiti 
Gal greit susiva&uos ir į nusiginklavimo konferenciją bet jo
je pasišnekės ir vėl išsiskiestis. Oi, kaip pasaulis toli nuo tik
rosios taikos! (Oalas)

gyveno raimnnelyj, 
gįęsisąvę .ląįvęĮ 

i^us J^ęvipiuą., Ji§ąį rėą- 
gės kelibnėlėj plaukt per>jū- 
ras jnėįytiasias, ieškot laimės 
lainiuželes...
’ Kas tai yra ilgesėlio, ko 
širdužė nerimti, ętyr. jis 
jaunas nėąįpojo. Be tėvelio 
motinėlės,-Jauną sesių ii 
brolelių, ddr jis nieko neil
gėjos. ‘

Jani nedrumstė ramumė
lio neramiosios svajonėlės,

neskaudėjo širdužėlės — 
nelanką liūdesys.; ' m

Jam ęe^ulės. ^geltonkasės y 
minkštą klojo patalėlį, sal
daus miegoj am netrukdė — 
divni sapnai... ,

Jinai audė aūdimėlį, plo
nai vęrpjų Silkę siįilų, rengė 
būręs- mųijam laivui...

Atsikėlus ankstą rytų kai 
ji lankė darželėlį, kai kalbė
jos su rūtelėms, nežadėjo 
dar ją niekam, nežadėjo gar- 
buonėlią. Tik ^broleliui do
bilėliui, kad užtvėrė daržele- 
lį, ji ketino jam nupinti, Ta- 
dastėlią vainikėlį...

Kai motulė-’ sengalvėlė, 
liūdną dainą, jai dainavo, tai 
ji jauna nesuprato, kad ge
gulė kukuodama jai žinelę 
gal pranešti.

Be rūtelių darželėlio, ji
nai kito rūpestėlio — nežino
jo. Po langeliu ant rankelių 
nerymojo, ilgesys širdužės 
jaunai dar nespaudė — dar 
ji jauna liūdėsėlio nepažino.

Jisai piovė žalią šieną, il
gus guldė pradalgėlius. jinai 
nešė vandenėlį, jis paprašė 
atsigerti.

Atsigėręs vandenėlio, jis 
jai jaunai padėkojo — jos 
paraudo veidužėliai.

Kai brolelis jos paklausė, 
;kam ji davė vandenėlio, kad 

provincijoj ir per me-'nepilnas ąsotėlis, tai ji jau-

■c-ijas ne tik studentai bedar
biai, bet kiti ii* turėdami dar
bą pasiliuosuoja ir išvažiuo
ja dažnai dėl silpnos sveika
tos pataisymo. Žemės refor
mos valdyboj buvo steigia
mas naujas skyrius ir reikė- 

’jo 18 tarnautoją, tai kandi- 
jdatą atsirado 116. Žinoma, 

.- . i jei to skvriaus steigimas bū-
patekusius, f; . * _. v-> otr tu ivvkęs rugsėjo, o ne lie- 

pos mėnesį, tai kandidatą 
būti] buvę ne 116, bet gal 
1.01(5. Dabar kiekvienoj į- 
staigoj stovi krūvos prašy
mą. daugiausia 'studentą, 
norinčiąju gauti tarnybas. 
Tokioj padėty nenuostabu, 
kad “Garnys” (satyros lai
kraštis) tarp naują patarlių 
paskelbė ir šitokią: “Ieško, 
lyg tarnybos Kaune.” Kai 
kurie studentą jau net nebe
sitiki gauti tą nelemtąją tar
nybą Kaune, o nori gauti, 
noi> 
fus užsidirbus šiek tiek pini
gą kitais metais vėl pastoti 
universitetan. Yra ir tokią, 
kurie ir iš prorinciją važi
nėja klausyti paskaitą. Jau 
tarnybą Kaune turinčio stu
dento darbas negali būti nuo-j 
dugnus, b tuo labiau gyve-j nepasakė.
nančio provincijoj. Tie iŠ-Įsapnužy su mergele jis kal- 
girsta per savaitę kokią vie-;bėjos. kad nubudęs neužmi
ną paskaitą ir dargi paty< jg<>- apie ją jauną prasvajojo, 

studiją pagilinti negali ar Jiepasake.. .
tai dėl literatūros stokos ar į Kai paklausė jos motule, 
tai dėl nemokėjimo svetimi]-'kam pilnesnį ąsotėlį vande- 
jii kalbi], o mūsą kalba mėlio jinai neša—nepasakė, 
mokslinės literatūros visai Į Ką kalbėjos su 
nėra, ar tai ir dėl laiko sto-;kani 
kos. Bet mūši] jaunuomene 
nenusimena. Tegu, sako, 
būsiu ir amžinas studentas, 
bet vis dėl to studentas. Ir 
dirba, vargsta. Per aspera 
a d astra.

daug smarkiau 
žengti po kaTui.

Vokiečiams
laiką Lietuvoje nebuvo jo- 24 metą, nemokančio rašyti 
kios mokyklos. Pirmiausia l>ei skaityti. Kiekvienas ū- 
įsisteigė miesteliuose, baž- kininkas turėdamas keletą 
nytkaimiuose ir kaimuose sūnų ir būdamas bent kiek 
grynai lietuviškos- pradžios pasiturintis, vieną arba ir 
mokyklos.
dirbo visos rusams išbėgus i Taigi apšvietus darbas eina 

inteli-^sparčiai. Tik gaila, kad 
Lietuva dar nebūdama kaip 
reikiant sustiprėjusią ir nu
sistovėjusia valstybe negali 
šviestis sau tinkama vėže. 
Progimnaziją ir gimnaziją 
jau yra. galima sakyti, už- 
tenkamai, o ūkio ir kiti] spe
cialią mokyklą trūksta. Ku
rios ir yra ir tas lanko ne 
|>er daugiausia. Daugumas nes nėra įstaigą su dideliais 
baigę vidurinį mokslą (4 kla- (kapitalais, kad galėtą, padė- 
ses). lyg iš inercijos, nęgal- besimokinančiai jaunuome- 

nieką tęsia nei. Keletą stipendiją duo- 
dmnazijoj ir toliau da švietimo ministerija, kė

lėt;] nekurie bankai (bankai 
pirmiau daugiau duodavo), 
keletą pačią studentą' savi
šalpos ir šiaip organizacijos. 
Daugumas gi studentą ieško 
darbo, bet negali rasti, nes 
visos įstaigos yra pilnos tar- 

o darbo ieškančią 
Jei kurioj nors į- 

<taigoj pasiliuosuoja vieta, 
šimtai.

baigusiems 4 .Del pavyzdžio čia paduosiu

pasilikusios lietuviu 
gentinės pajėgos: studentai, 
gimnaziją mokiniai ir ypač 
kunigai. Ne mažas kunigą 
skaičius mokėjo vokiečiu’ 
kalbą, todėl daugiausia tik 
jie išgaudavo iš ją leidimą į 
kurti kokią nors mokyklą, 
nes šiaip vyresniąją inteli- 
eciitą beveik nebuvo, o kai
miečiai gi negali susikalliet 
su vokiečiais.

Vėliau, 1917. 1918 metais, 
jau pradėjo steigtis ir anks
tesniosios mokyklos — pro-

dėstomąja lietuviu kalba. 
Pilnieji. lierods. tokia gim
nazija buvo įsteigta Vilniu- 
ie “Rvto” draugijos. Rei-
kia pastebėti, kad ir kitas 
visa< mokyklas steigė ne vo
kiečiu valdžia, o lietuviu 
draueijos: “Rytas. “Sau
lė.” “Žiburys.. . " T okiečiai
tik šelpdavo po kiek, žinoma
kibai mažai. Tas mokyklas ir
isteim“ savo inspektūras.
Kiekvienam apskrityje bu
vo mokyklą inspektorius vo
kietis. kuris prižiūrėdavo
tiek pradines, tiek aukštes
niąsias m< >kyklas.

vaikais.

inusi.a prie medaus. Mat i 
alke buvo. A isos mokvkli 
kimšte prisikimšę. Į pirm

klasę

;Aj

10-11 meti] 
faktą, kad 
:iįos direk-

tuvoj greitu laiku pasidary
ti] i ntel igenti j oš; viršproduk- 
cija.

Studentų gyvenimas yra 
be galo sunkus. Retas ją tu
ri savo arba gauna iš*namą 
pragyvenimui lėšų, o daugu
mas šiaip ar taip patys turi 
ieškotis pragyvenimui šalti
niu. Stipendiją, pašalpą ir 
paskolą gauna labai maža,

na nutviėjo.
Atsigėręs vandenėlio jis 

prarado ramumėlį, jį aplan-

.vedamas apie* 
Tuoksią 
veržiasi imiversitetan. o ne
galėdami ar tai dėl lėšą sto
kos. ar dėl ko kito laukia ge
resniu laiką kur nors tar
naudami. dažniausia moky
tojaudami pradinėse mokyk
lose. nes cenzuotą, specialis
tu mokytoju yra dar labai mautoji] 
maža, ( ia kaltė, žinoma, y-J begalės, 
ra mūsą liaudies neapsišim 
timo. kuri savo sūnams 14-15 Jai kandidatu stoja 
metu amžiam ' -
klases, priėjus tą kryžkelę iš į vieną faktą įvykusi vasaros 
kurios dažnai jau galima .atostogų laike, t. y. laike ka- 
sukti i speciajybes. nieko ne-'da buvo išvažinėje į provin-

Kai sesulė jo paklausė, gal 
neminkštas patalėlis, ko taip 
anksti atsikėlęs, jis jai tiesos 

Nepasakė, kad

rūtelėms
i rytą garbuotlėles ji

nai skynė ir jas žalias paža
dėjo — nepasakė.

Del bernelio šienpiūvėlio. 
anksčiau nūnai jinai eina, 
dėl jo jauno pasipuošus, 
duos vėl gerti vandenėlio.

A. Šapoka. Ją bernelis palydėjo, ji

torius. siirasmeflamas isto- 
jančius mokiitius į T klasę, 
visai rimtai paklausė savo 
būsimą mokinį: “ Tamsta šil
ini atvedei f. ' Toks nenor
malus reiškinys, kad klasėje 
greta vaiko sėdi suaugęs vy
ras. dar tik dabar valdžios 
pastangomispastangomis yra galutinai 
panaikintas, Tada jis buvo 
neišvengiamas, nes pasida
rius prieinamom sąlvgom vi
si norėjo įgyti mokslą, ku
rio anksčiau negalėjo pasiek
ti

Dabar Lietuvoje jau labai 
retai rastum jaunikaitį ar 
mergaitę nemokančią rašyti 
bei skaityti. Jei ir pasitai
ko kur koks vienas, tai vyrus

Del Kredito Klausimo Lietuvoje
V.

Lietuvos kredito rinkos ypatybės. Lietuvos bankų suly
ginimas su Čikagos bankais. Lietuvos bankams trūksta depo
zitų. Depozitų sąlygos Lietuvos Kooperacijos bankuose. Ame 
rikiečių depozitai

Kiekvienoje šaKje kredito rinka turi savo ypatybes, perio
diniai keičiasi metą bėgyje: tam tikru laiku i bankas prisiren
ka peniau”- pinigą ii- bankai tada patys ieško kam pinigą pa
skolinus: vėliau kapitalai bankuose išsisemia ir tada kreditas 
tampa ifrangesnis. Kreditu kainos atmaina yra pastebiama ir 
Liet ivo.je. dudens sezonas yia derliais realizavimo sezonas; 
žemes ūkio produktai eksportuojama ir pinigai plaukia iš sve
tur: api<‘ rugsėjį mėn. bankuose pinigą pilna; kreditai gauna
mi lengviau; tuom naudojasi urmo pirkliai, nešdami bankuos- 
na vekselius gautus už parduotas prekes krautuvninkams. Ant
ras kredito rinkoj*1 svarbiu-' laikas — yra vasaros sezonas’; yra 
tai prekių importo sezonas; tada perkama daug svetimos va
liutos kad mokėti už įvežamas prekes; apie birželį mėnesį ban
kai yra labai užimti kredito davimo operacijomis, įtempdami 
visas savo jėgas. Kokio laipsnio yra tas įtempimas galima ma
tyti. pavyzdžiui, iš sekančio Lietuvos ekonomisto J. Ktingerio 
apskaitliavimo: 1924 metais liepos 1 dieną svarbesniąją Lietu

nanuisias sąskaitas). Kredito Įstaigos prie karą tokio įtempi
mo nežinojo. Praeitame straipsnyje pažymėjome, kad. Lietuvos 
Bankas tokiems importininkams. kurie traukia į Lietuvą pre
kes. be kurią galima apseiti. visai neduoda kredito. Tą turėtą 
daryti ir kiti bankai. Tuo palengvėtą kreditas vietos gamybai 
ir eksporto prekybai. Lankstus protekcionizmas davė ir duo
da gerų vaisių Amerikoje: tokia politika ir Lietuvoje turėtųbū- 
ti vykdoma griežtai.

Indomumo delei palyginkime Lietuvos karikus su Čikagos 
bankais skolinimo operaciją atžvilgiu. Čikaga turi 3 milijonus 
gyventojų, reiškia puse milijono daugiau negu visa Lietuva 
dabartinėse rybose. Čikaga yra antras po New York’o Ameri
kos finansinis centras: turi 32 National ir 160 State .(Illinois 
valst.) banką, neskaitant FederaI Resėrve banko ir daugelio 
trust kompanijų. Iš daugelio Čikagos bankų imkime tik keletą 
tipingų ir pažiūrėkime į mus čia’interesuojančių skaitlinių san
tykius. imant-milijonais dolerių, sulig paskelbto ju stovio 1 d. 
liepos 1925 metais:

liauka paratfinima*

t <>m iiieiitul & Comnierctal
Nnl. Bank nf Chicago.. 

Kirst National Bank........
.\:it. Bank <>f tlie Kepnblfr 
Metro|H>lltnn Štate Bank.
Stock Y<tx.TrW & Say. Bntvk 10.6 
Uni varsai State Bank.......... 3.0
B e n I r a K..........................mte.-T
Suma pagrindinių ir atsargos kapitalų

Prie šios progos 
mėti, jog Universal Statė Bank, 3252 South Halsted 8L, Clū- 
cag.o, UI, ir Metropolitan State Bank, 2201 West 22nd Street, 
Chicago, III., yra lietuvių kontroliuojami. Vienas iŠ tokių bau- 
ką yra ir New Ydrk’e: adresas: Pennsylvania State* Bank, 924 
Eighth Avė.-, New Yoyk, N. Y. . ,• i : j ą

Vjsų Čikagos Načionalių irJV aisti jinių bankų, imant bend-ą 
vai, sumos minėtameĮJaike sieke* ’ A '

baltuma*
1‘a į! r i utį. ir 
alnary. k'vp.

J)ixkouta* ir 
pazKolot

Depozitai

vra

kredito įstaigų operacijos siekė:

Diskonto operacijos........ .....
Paskolų operacijos ______

—34 mil. lit.

414.3 
2G0.2 
S7.»
2,8 
RS
2.8 

777,4 
.848,5

Lietuvos biznierių žiniai, čia reikia pažy-

,477.x
.313.2
. 97.1>
. '2.f»

40.0

os
or>
0.3, . , ,

71,1
ir 'tepor.ltŲ l»cn<ln»i

198i2
56.4

'4/7 i

Bendrai, arti___ ________________ 60 ” ”

tai suma, kąri sudaro 15 nuoš. (daviniais iš 1 sausio, — iš
eina tik'55 nuoš.) yiso kredįtoųstaigų pajėgumo (inį^nt bendrai 
bankų pagrindinius if atsargos kapitalus, visus imjelius ir ei-



“Darbininko” bendradan
i klausytis apie Darbą į If joįįe spcialistišta pri- Lių fondo reikalu labai pla- 
3iją, o vien tik myli sor žadėjimai ir viliojimai neatr- kalbėta, bet1 nieko gero 
kratus. BetšiaDdien^tr^s re nuol^o Fe^. nesuiaukfa Centras laukė 
miokratai jau to nesą-'jos. Nes darbininkai Lietuva- . .
andiena'socialdeniokra-Ije suaugo, taip sakant, su Dar- » kuopi} atsiliepimo, bet tik H

Kilęs is Alytaus ąpskp„ Simno 
valsčiaus,

tokuio, kokio trokšta visi jo 
skaitytąją).

> Spąjta 7 d. Cąpjbrhlgę’Uus 
ligoniojė mifė Bnltrųs 'Juška,* 
brolis ristįko Pranų Juškos.. 
Velionis biivo dar jaunas vy-.

dedasi - šiandieną Klaipėdos ’kams nepakencįami ir jie jnn^ 
krašte. Dar metai atgal ^'čjo ieškoti-tikrųjų savo prieteA 
cialdemokratų partija buvo į^ 'Iiųį,-Darbo Fe^e^cijjai. Ir vis| 
tikinusi, kad klaipėdiškiai * jie šiandieių. džiaugiasis tai pa
nori nei ’
Fedęraeiją, o vien tik myli so- Į 
ciaidemokratus. " 
socialdemokratai jau to nesą- „
ko. Šiandieną'socialdemokra- Į je suaugo, taip sakant, su Dur
tai Klaipėdos kraitė1 kieni sto- bo.Federacija kūnu ir dvasia.
vi nusigandę ir nebežino kas 
daiyti, o kiti kimba į didponių 
ir didpirklių skvernus-, ir šau
kia: gelbėkite mus, gelbėkite 
mus!

Keli metai atgal Didžiosios 
Lietuvos socialdemokratai ly
giai taip pat nusigandę Darbo 
Federacijos kibo Lietuvos dva
rininkams Į skvernus ir šaukė
si jų pagelbos. Lietuvos so
cialdemokratai buvo net į Sei
mų dvarininkus išrinkę. Dva
rininkai Girtautai, Sirutavičiai

Tokį pat socialdemokratų 
griuvimą mes matome dabar 
Klaipėdos krašte. Šiandieną 
Klaipėdos krašto Darbo Fele- 
racija turi įkūnfsi arti 50 sky
rių. Tų skyrių skaičius nuolat 
augą, didėja. Klaipėdiškiai 
darbininkai šimtais ir tūkstan
čiais glaudžiasi į Darbo Fede
raciją. Nes jie mato, kad tik 
Darbo Federacija tinkamai su
pranta darbininkų reikalus.

Dabar Klaipėdos krašte eina 
smarki rinkimų kova. Parti-

kas” pasidarę įdomus, kada 
tik keletas bendradarbių pri
sidėjo, Bet kuomet mes į- 
stengsime j atsilyginti už 
plunksnas, popięrį. ir rašalą 
Įr už triūsu tai tuomet turė
sime gerų rasti} rie vien ’ iš 
Lietuvos, bet ir iš kitu vals
tybių. Dabar “Darb.” re
dakcija bando susitarti su 
keliais bendradarbiais Vilni-

$fAIG^W$TA
Naumiestis (šakių apskr.). 

Nammesčio apylinkėje ■ šiais. 
lietais staigalęradėjo žmonės 
.mirti. Daugiausia mirė seni,, 
bet ir jaunų buvo. Vakare at
sigula sveiki, ryte jau aname 
pasaulyje., Šie injrė,: Raugalų. 
Valaitis, Rudžių Pečkaitienė, 
Naumiesčio Barčaitis, Norvai
šų Vaitekūnas, Kutų Kinkienė 
ir 1.1.

(“Tėvynės Sargas”)

Z

L

I lIllI_l.ix.eU V-1* kjll et t ■d' V lt LCVJ j “
ir kiti storkakliai sėdėjo sociaK j°*s .lau išstatė savo sąrašus, 
demokratų frakcijoj mūsų Sei- ’ Bet visas kovojančias partijas 
me ir padėjo socialdemokra- ] galima padalyti į dvi grupes, 
tams gelbėti ponų dvarus nuo Vienoj puseje stovi Darbo Fe- 
nusavinimo padalinimui darbi- deracija. o kitoje puseje visos 
ninkams. Todėl Lietuvos dar- kitos organizacijos: didponiai, 
bininfcai tūkstančiais apleido d-idpirkliai, didvokiečiai ir so- 
socialdemokratus ir mielai ’ cialdemokratai yra vienokio 
glaudėsi ir tebesiglaudžia į ..plauko ir vienokių nusistaty- 
Darbo Federacijos skyrius. j mų. A os tik socialdemokratai

_ x x.. . ... .. pamato, kad darbininkai noriBet ne tik ekonominiai reika- , , • • .. vv. ., . ..... , . ,. patvs savo kojomis vaikščioti,lai verte darbininkus apleisti f • , • -i. x tai iie tuojaus dedasi su pik-socialdemokratus. Darbininkai .. .. , ,. •• , . . .x_ , , • ,, (Ciausiais darbininku priešamgerai mate, kad socialdemo- , , • , " A • , ,7 x ikad varu, prievarta uzkmkvtųkratarmma po kojų dvasiškus, i . . .... ..., .... . 1 , f \ ... , .darbininkus i savo cicilikiskątautiškus ir valstvbiskus dar-- ... _r
bininkų reikalus. Todėl sočiai-1 vežime i.
———Klaipėdos krašto darbinin-

-. -t (kai pamatę, kad socialdemo-prarado ramumėli — pamv- . , L . ” ....5_. , " (kratai eina su darbininkų is-
1 ej o bernužėlį.. . naudotojais, meta soči ai demo-

Žalioj laukoj ąžuolėlis, kratus ir jungiasi į Darbo Fe- 
plačiai šakoms iiusketrojęs, deraciją.
augo žalias plačialapis.
jo žalio paunksnelyj jiedu 
jaunu tai sėdėjo, meilų žodi 
ten kalbėjo. Ten mergelė le
lijėlė, žalią rūtą bernužėliui 
dovanojo ir širdelę savo jau
ną pažadėjo...

Jinai sėdi nusiminus, ilgis, 
žiūri pro langelį — laukia 
jauno bę^-nužėlio.

Kai gegulė užkukuoja, tai 
ji jauna jau supranta: jei 
užkimus — jinai liūdi, 
kvatojas — tada džiaugias, 
nes bernelis atlankys.

Jisai rengia naują laivą, 
jinai audžia naujas būręs, 
jiedu jūrą mėlynąją... kar
tu plauks.. .

kitos organizacijos: didponiai,

93 kuopa prabylo ir pasiža
dėjo šį užmanymą materia
liai paremti. Bet kadangi 
vięna kuopa tos spragos ne- 
užkiš, tai centiui-tenka ieš
koti naujų būdų tam ben
dradarbių fondui sukurti. 
Tuo reikalu galvota ii-, pa
galiau, sumanyta sutverti 
L. D. K. S. dramos kuopelė, 
kuri savo vaidinimų pelnu 
galėtų paremti literatūros 
sekciją ir sukelti pinigų 
“Darbininko” bendradarbių 
fondui. Prie to darbo bus 
einama netrukus. Tikimasi, 
kad prie tos kuopelės susi-' 
telks geriausiu artistu Ynegė- .
jubūLs h-in paselba bus P^,ENUMSA^ GtJNA D?KAI’ ““ 

j w. , khn bus užrasvta tiems trims skaitvtmams:
i ruošiama vaidinimai ir kon- Į- 
certinio pobūdžio vakarai.

Jau ir dabar “Darbinin-

“Darbininkas” Dykai

Kaunas. 1923-V-15.

.tė puiki liėtuvaft^i 
aukštąją jųpkyki^sipdal 
Jto “bųsiųess jcpJJegeiįl 
Čia ir dar du jo pus) . « : 
zas ir Jonas AbromaviČį

Velionis išgyveno Ajųi
valsčiaus, Giluičių kaimo, ,13-ką metų. Jis hnvo 
Dąug metų Baltrus Juška dis- jaugęs Karsiniokų sodžjn^^W 
bo anglių kasyklose; sunkiai j ne vęžio apskr. Lietuvpjęiį^ 
bedirbdamas jis. patruko ir, ra keturios seserys ir 
turbut, js tos priežasties kan- Lai Jonas amžinai 
kinosi per pastaruosius penkis niekuomet nebus pa^gcwl

Tai r jr šiandieną Darbo Federaci
ja Klaipėdos krašte yra rimta 

< pajėga. Tos pajėgos išsigando 
visi darbininkų priešai. .Klai
pėdos krašte. Ir todėl nerasi 
nei vieno.sociali.-“ško ar dvari- 

į ninku laikj-aščio. kuris šlyk- 
iščiausiu būdu m -litų Darbo 
i Federacijos ir jo.- garbingų 
J darbuotojų. Net L rnlyno vo 
I kiečių spauda (Berliner Tage- 

įlblat) ėmė pulti mūsų brolius 
Klaipėdiškius. O mūsų drau
gai dirba tenai ramiai, turėda-

•ieį mi gražų siekjmą ir tikisi. Die- 
O C • 1 T J -1 * . — J. • T ‘ -

noriu čia paduoti bent trum
putę ištrauką iš vieno atsišau
kimo, iš ko mes daug ko su
prasime, kaip mūsų broliai ______
Klaipėdos krašte dirba. Pavyz- 366 West Broadway

, .. , ? Prteš melą bū-(
kitę be pasigailėjimo pnes ju-l X 
sų spaudėjus! ||

“Viešpatie žiūrėk ir su-j f 
minkštink šitų žmonių širdis/ 
kad jie Biednųjų ir Vargingų-|& 
jų atsimintų, kurie neturi ne?| 
darbo, nei duonos, ir nei pilnų 1 
skūnių! ||

Viešpatie, gelbėk mums ko-; 
voje prieš visus veidmainius l| 
socialdemokratus, kurie bied- įt

džiui viename atsišaukime ra
šoma:

viii padedant, laimėti. Jie. mū
sų broliai Klaipėdos krašte, ne-jniu 
Ituri net savo laikraščių, o lei- 
Įdžia tik laiks nuo laiko atsišau- 
ikimus. kuriuose išdėsto savo, 
j reikalavimus. Tie atsišauki- 
jmai dažnai rašomi gražia, pa-

Kadangi ne visi išgali užsiprenumeruoti “Darbininką,’ 
tad administracija nutarė daryti palengvinimų, kad tuo būdu 
“Itobininkas” pasiektų kiekvieną lietuvį. To tikslo siekda
ma, administracija nutarė “Darbininką” duoti tokiomis sąly
gomis:) ‘

kiekvienas, kad ir ne mūsų sąjungos narys, UŽ TRIS 
j NAUJUS PRENUMERATORIUS SKAITYTOJUS, KETVIR-

kim bus užrašyta tiems trims skaitytojams;

^kiekvienas mūsų organizacijos narys, prirašęs tdQ pat 
naujau skaitytoj^ skaičių, t. y. 3 PRENUMERATAS—KET- 

j VIRTA GAUNA DYKAI ir gali užrašyti savo giminėms lūe- 
tuvoje. . .

Šis palengvinimas duodamas tik porai mėn., tad skubėkite 
pasinaudoti gera proga. Del neaiškumų kreipkitės:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
South Boston, Mass.

nuosius išdavė dvarioniems ir 
piniguočiams. Viešpatie, pa
gelbėk mums pravesti žemės 
Reformą, dvaru padalinimą ir 
mokesnių reformą. ’ ’

Mes linkime šitai garbingai 
mūsų brolių kovai geriausio 
pasisekimo.

Visi; Lietuvos darbininkų 
širdys plaka didžiausiu troški-,, 
—i ir maldavimu, kad visi!$ 
Klaipėdos krašto darbininkui į | 
priešai ir šmeižikai būtų sugė
dinti ir nusilenktų teisingumui 
ir teisybei, kurių taip drąsiai 
ir garbingai s’
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_____ ______  o.jt_ __  ____ siekia Klaipėdos

Stepų Legenda prasta, žmonėms suprantama, krašto Darbo Federacija.
V IS liietuvių ir vokiečių kalba. Aš (Kauno “Darbininkas”)Ilietuvių ir vokiečių kalba.

Diskontai ir paskolos ________ $1,693,304,000
Visi depozitai______ ___ ___ —$2,617,185,000

Diskonto ir paskolų operacijos sudaro čia 64,7 nuoš. visų depo
zitų sumos. gi Lietuvoje, kaip matėme, tie santykiai išsireiškia 
17.5 nuoš. Tas parodo, kad Lietuvos bankų diskonto ir pasko
lų operacijos, atžvilgiu depozitų yra dvigubai didesnės negu 
Amerikoje. Tas patvirtina nenormalų Lietuvos kredito įstaigų 
jėgų. — įtempimą, apie ką minėjome ankščiau.

Imkime aukščiau minėtų šešių Čikagos bankų bendras skai
tlines ir palyginkime tarp savęs ir sustatykime greta tokius 
pat palyginimus liečiančius Lietuvos 31 kredito įstaigų bendras 
skaitlines; randame kad santykiai tarp bendrų sumų yra:

Chir-agoje Lietuvoje

7.7 nuos.
Iiulėlių (<le]M»sit.s 1 ir.—balansų.................................................86.0 " 21,3 ”
pi<k<>nr<> ir paskolų l iliscount ninl loans) ir bnlansrj............57.8 “ 27.1
J>iski>nr<> ln-i paskolų Ir depozitų .............................................. 64.7 ” 127.5
IHskonto l>ei Jaiskolų ir viso batikų (uijė'/ntno......................... 61.8 ” 75.0 ”

-Jeigu skaityti Amerikos bankus idealiame stovyje esant, 
tai tie palyginimai rodo — kaip-dar toli yra atsilikę Lietuvos 
bankai. Lš visų tų palyginimų darosi aišku,. kad Amerikos 
bankai varo savo biznį su palyginamai mažais pagrindiniais 
kapitalais bet su labai dideliomis depozitų sumomis. Lietuvos 
bankai, priešingai: turi labai mažus depozitus ir sulyginamai 
didelius pagrindinius kapitalus. Sulyginus 1924 metų depozi
tus siCšių 1925 metų depozitų sumomis, — pastebiama kad jo
kio progreso nepadaryta. Todėl Lietuvos bankai, neturėdanii 
užtektinai depoiztų. — yra priversti skolintis iš svetur kad ir 
už aukštus nuošimčius, ir dar už aukštesnius nuošimčius skoli
na savo klientams. Išeina, kad kredito stoka Lietuvoje pa
eina iš. depoiztų menkumo bankuose./ Gi, depozitai bankuose 
neauga dėlto, kad Lietuvos žmonės dar neprasigyveno., O ne- 
prafeigyveno dėlto, kad neąauna pigaus kredito, sjšųšįd^ro^ta
rytum užbartas ratas, kokia iš to iš&ti^ Kokią^įaJ rolę^gą- 
lėfųdošti amerikiečiai? ‘Amerikos lietusiai iš patfjptmioijąus-

J 'm ■ - Č 1 i

Įmetus/ Besigydydamas jik* 
•praleido visus savo pinigus, 
| taip kad į pabaigą jo gyvenimo 
jam pagelbą ir užlaikymą teikė 
jo brolis Pranas Juška. Per il
gą laiką jokie specialistai dak
tarai negalėjo suprasti, kokia 
liga velionis sirgo, Daktaras 
Landžius iš So. Bostono pripa
žino, kad Juška turi v jžį vidu
riuose,

Velionio šermenys buvo pas 
jo brolį, Praną Jušką, Arling- 
tone. Kadangi velionis turė
jo nemažai giminių ir draugų, 
tai laidotuvės buvo iškilmin
gos. Laidotuvių tvarkų labai 
gražiai suruošė jaunas lietuvis; 
grabelius D. A. Ž&letskas, ku- 
■nio ofisas randasi 983 Cam
bridge St., Cambridge, Mass. 
T kapus velionį palydėjo apie 
20 automobilių.

Lai būna jam lengva šios ša- • 
lies žemelė: !

nes jis užsitarnavo 
bės ir simpatijos nuo 
draugų ir visi jo yra draugai^ 
su kuriais jis tik suėjo.'

Rep.

Ž
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COLUMBUS, OHIO
' Jonas Masys 32-jų metų am
žiaus persiskyrė su šiuo pasau
liu Spalių IŠ-toj, palikdamas 
nuliūdime savo moterį Liudvj- 
sę. sūnų 6-šių metų ir dukrelę 
.Elenuto 18-kos mėnesių am- 
-žiaus. Velionis buvo darbštūs 
tėvynainis, būdamas pirmuti
nis narys ir organizatorius„H.

HARTFORD,
Spalių 10 d. š. m. buvb:,is^ 

•rengtas balius parapįjos£j^^W 
dai. Taipgi buvo leidžiaįūiąšj 
Hope Chest. SumanymasJcĮlpf 
leisti tą kraitį Moterų 
gos 17-tos kp. narių, bet 
buotis buvo pakviesti 
darbštieji parapijos 
narės. Tas darbas tęsėsi^pie| 
tris mėnesius laiko. PęljįųJįžj 
parduotus tikietus ir 
liko apie penkis šimtus dolęiąųfl 
Skrynią (hope chest) laiinėjįb| 
O. Čiupienė, gyvenanti po-iKbJ 
140 Lavrence St. Serijos-čNč^ 
4262. •

Spalių 17-tą d. š. m. 
Sąjungos 17-ta kp. buvo 
gusi metinį obuolių balių. 
balius yra greai 
čiams žinomas, nes kasme^i^^ 
ra atkartojamas. Kas ėAągv 
obuolių pasivagia, gaipaą^ųy 
nas. Pirmą dovanų laiinėjy 
Taučiųs; antrą dovaną gąjį 
Strazdas; žmonių buvo įmsčfi 
nai. .

KorespopjtBil

PUIKUS IR MAISTINGAS
Geras visai šeimynai

KLAUSK SAVO GROSARIO
HOLLANDIA

Įmo ir iš bizniško išrokavimo geiJžia, kad Lietuva ekonomiškai 
'būtų stipri ir kad kredito kriziskuo greičiau pranyktų. Eko
nominiai stipri Lietuva. — bus stipri ir neįveikiama politiniai. 
Tas yra žinoma aišku kiekvienam. Tenkindami savo giminys
tės ir patriotinius jausmus, amerikiečiai dovanai siuntė ir siun
čia Lietuvon milijonines dolerių sinias. Tas žymiai susilpni
no to užburtojo kredito rato viriną. Tolimesnis amerikie
čių žingsnis turėtų būti grynai biznjškas: iš daugelio Lietuvos 
bankų reikėtų pasirinkti vieną ar du ir patalpinti tenai dalį 
savo-taupmenų trumpesniam ar ilgesniam laikui. Tą reikalą 
atlikti nėra nei sunkumo nei rizikos,' reikia tik nutarti. O 
kad lengviau būtų nutarti. — reikia žinoti: kokiomis sąlygomis 
galima laikyti savo depozitus Lietuvos bankuose. Tos sąlygos 
yra maždaug tokios:

Lietuvos bankai priiminėja depozitus (indėlius) rybotam 
ir nerybotam laikui, litais ir doleriais, apie ką indėlininkas tu
ri bankui pranešti; ; indėliai gali būti pasiųsti į Lietuvą pak
tu ar per kokį čionykštį banką, procentai skaitysis nuo dienos, 
kada indėlis bus gautas Lietuvoje arba kada bankas Lietuvoje 
gaus žinią iš banko Amerikoje, jog tam tikra suma yra depo- 
zituoto;

Procentai už indėlius išmokami Lietuvoje litais ar doleriais 
pagal sutarimo, o. Amerikoje tiktai doleriais;

Nuošimčių dydis už depozitus yra toks: .

a)
b)

Kiekvienam pareikalavimui 8 nuoš. metinių
Trims mėnesiams___________ 7 ar 8 ” ”
Pusei metų_______________ 9 ar 10 ” ”
Metams 12 ” ”d)

Suprantama, kad tomis sąlygomis susidomės ne pelno ieš-

L. R. K. A. 235-tos kuopos. Jo 
;buvo tai viena is pavyzdingiau- 

^‘sių lietuviškų šeimynų Coluni- 
Ihus kolonijoje. Velionis buvo 

dabai linksmo būdo žmogus ir 
turėjo daug draugų. Jis rūpi
nos išauklėti savo vaikelius 

'meilėje, nes jo mintis buvo 
Iparvažiuoti Lietuvon. Pasirgęs 
porą savaičių numirė “White

SfCross Hospital,” nes-operacija 
Išbuvo pervėlai padaryta.

• Laidotuvėmis pagelbėjo rū- 
,pintis Masienės sesutės: Mari- 
Ijona Katinienė ir Emilė Aiek- 
jsiūnienė. abidvi iš New Yorko., 
Velionis paliko čia brolienę ĘL 

Izbietą Preidienę ir brolio šei- 
Inyną is kurių jis labiausia my-

C. BROOKLYN, N Y. _
Moterų Sąjungos 35 kj)l<jtfl 

tarė turėti halių lapkričio.8ą 
Bus teipgi parduodamos dvi ti 
žės. 
tas 
jau

Kas pataikys jas nupHfO 
gaus po dovaną. Ir šiai$| 
bus linksmas vakaras;;'*į

Rengėjęšį

pAterson, n. j.
Gedulo diena

Spalio 9 dieną čia lietuviai^ 
paminėjo iškilmingai. 
vai. kun. J. Petraitis atl^ikeji 
mišias už žuvusius LiettivosČ 
gynėjus. Vakare buvo prąkalf 
bos, kur kalbėjo kleb. ir K, 
Krušinskas iš Brooklyno. Abi 
jų kalbėtojų kalba patiko. Dati; 
ginusiai buvo kalbėta apie 
nių. Kiek aukų surinkta, b 
paskelbta vėliau.

Paroda
Spalio 11 d. Šv. Vardo 

gija (H. N. S.) visų Patę 
R. katalikų parapijos 
parodą. Parodoje mai-šavę- * 
lietuviai Šv. Kazimiero pi 
pijos su trenksmingu behupBu 
vo apie 150 vyrų, Lietį^ra 
dar pirmą kartą tepasirodo 
labai gražus dalykas, 
būtų buvę kasmet pasj^Jy.. 
toje parodoje. Šv. KaZUptalv 
dr-ja aukavo dėl parodos|^^l 
Šv. Onos^lO. V. Dumša'^' 
Kiti aukavo po mažiau/ 
dos surengimu pasi<’>nr5j«s u 
kun. J. Petraitis, J, Spraii 
ir J. Venskaitis.

>iš esamų sąlygų šiek tiek pasipelnyti, nes ištikro: juk daugelis 
'amerikiečių darbininkų už savo taupmenas tegauna Amerikos 
i bankuose tik 3 nuoš., labai gerai kad gauna 6 nuoš. tai ir vis
ikas: gi atsiminus Bišopų. Ponzių ir Harringtonų suktybes, kn- . 
Irios lietuviams kainavo gal daugiau kaip milijoną dolerių, — 
būtų visai natūralu, kad amerikiečiai susi domėtų Lietuvos bail
okų pastovumu ir jų siūlomomis depozitų" sąlygomis. z

Aukščiau minėtų indėlių sąlygos atatinka kooperacijos ban
kui nustatytai tvarkai; kooperacijos bankų Lietuvoje yra dui.

1) Lietuvos Kooperacijos bankas: Kaunas, Laisvės alėja 62;
1 2) Ūkininkų Sąjungos Centralinis Bankas: Kaunas, Dais- •
vės alė 31.

Pirmasis bankas įsikūrė dar 1919 metais ir iki šiam lai-, 
kui atliko didelį kultūrinį darbą suorganizuodama^ ir fbąąn- ; 
suodamas kelis šimtus kooperatyvų po vis£ Lietuvą. Antra
sis bankas nors įsikūrė vėliau bet taipgi atliko didelį dąrbą. ko- i 
operatyvų organizavime. Abn bankai jau turi gana rimtų ry
šių su Amerikos įstaigomis. Kiekvienas doleris čia depozituo- 
tas reikštų tiesioginę paramą Lietuvos kooperacijai ir žemės 
kultūrai.

Iš kitų Lietuvos bankų — Lietuvos Emisijos Bankas yra 
amerikiečiams labiausia žinomas. Kokiomis sąlygomis Lietu
vos Bankas ir kiti bankai ką minėjome praeitame straipsnyje, 
priiminėja depozitus iš Amerikos — lengva pątirii per cipayk- 
ščius? bankus ar pinigų siuntimo kontoros arba laišku kreipti® 
į pačius tuos bankus. • I .’ “ »‘ę * j; ■

Valdiški finansiniai santykiai tarp Lietuvos ir .Ąinąrikos, 
yra geroje tvarkoje: Dėdė Šamas yra patenkintas ntūsų 
žygiais ir neturi ko jam užmesti; doleris ir litas skambą sūta'^ 
tinai, todėl privataus biznio relkąĮams keliąs yra_ėfvį^X'' 
le prekybos baiidyžių'.ii; ‘pinigų ritantįMo,—, 
jos turėtą užimti nepaskatinę vi^ą Lietūyos i “*
ekonominiame bendravime abiejų pusių naudai

kotojai, bet tie iš amerikiečių, kurie jau grįžta į Lietuvą, tie; le prekybos bandyirių’jiypinigų stantįmo,
kjirie dar tik rengiąsi ^grįžti ir galap\tię.kurie, kad irflępianoj 

j,.-_ : r ---- su.biąpkąis turėti rėikaę;dūr į Lietuvą fyykti, .hįfc’kurie r^ihijb su bankais turėti rėikaę; 
įi^ IDnUnšird^rti gėid^ia'palepgvnti-Lietuvoj žemdirbiams, kre-j 
dito gavimą. Galėtų, tiesa, lužsiiriteresudtM* ir rie, kąmorėtų 
A > V •’ . ; ~ t L-

A 4. l

Cliicago,1925'm.spal..22-d.

i

Betoj lietuvių"' šeimynų' 
rasi kokio norsąjbmno. 
įoj lietuvių» šefa^io^ 
bietųtojp Albumą, 
Lietuvos didžiųjų 
vąi zdai ir jų gyvenimo 
inan Kwkvkw Uii^s 
tikru betaria,' pate



RODYKLE Mdo l

rugsėjo 12 ir Kk dietas buvo Ini

Amerikoje viaadea fafdfc* patarjB^ 
linui jtetiinejimo atlikmžjint €
^'Šžtoąe akfltyše kas savaitę ’ 
dnai Lietuvai šeimiėtniėei. . _

VIRIMO RECEPTAI 
teątoes yra skanios daržovės 
ypiui geros, zupėsu^lįiąąida 
( dėžę savd a*muot^-gręjĮąm 
riitnui. Bandyk šį receptą ge-

džiai iš šoui Kaomet indžiu* po- 
piera bto tai djMgtis ifiioro neįleis.

NAMririI PASn^FMAI
Baltą ja^ aižtiea^gąžima nu- ” 

valyt naudūtfMt' a muįr i
k> ---- — fr hąt, ,

»» 
tartda . . _ - - .

beveik sausi tai vandeniu nepėr- 
sigertų uždugalas. Geriausios pa
sekmės būa ištiesiant uždangalą 
ant plbkštuoos.

Surūdiji?p rusą gąjima nuvalyt 
su pumikairba bŪe įiu^ra. Žiūrėk 
kad proso ipečia būtų slidi, nes 
nereguliarihi-mai kliūva už mate
rijos ir taniai sugadina šilką ir’ 
vilnonius.

Gerai ynremgiant krakmolą pa- 
drožti keliiimorelius muilo ir da
ri ėt į kraboką. Tas padarys gra
žų slidų juiršį kalnierių ir kap
sų ir neriu# p-rosui lipti.

Valant utinius patiesalus, ge
riausia yn naudoti šaltą vandenį 
ir amoniji

GRCdfi PATARIMAI
Padidėji tx3oj skylutės yra nuo 

naudojimo pauderio arba stokos 
atsargumoodĄ mazgojant. Oda iš
valius kiei reikia, nuplauk pirma 
šiltu vairiniai, paskui šaltu. Jei
gu šalto vfflLens nenaudosi skylu
tės pasilik didelės ir didės. Nu
mazgojus bumą pilnai, naudok 
mostį (kt-ią. gali gauti vaistinėj 
už mažą hiraą) ir intrink ją Į odą 
pirštų gaiis iki Kdžiūstant.

YPŠ1BKA SVEIKATA
Švarus iaritis retai genda. Jei

gu užlaikpit dantis švariai visada 
— ne tii r-etkarčiais, išvengsit 

Į daug skanino nuo dantų gėlimo.

paskata medžioklė,. Koagin- 
ta taį> pat fcab4fo0rary-

F 2 puodukai evaporated'piėho
d. J puodukas vandens
Jį'3 puodukai iš dėžės ar virtu 
L; ' šviežių tomatų.

.2 riekutės svogūno
Šaukštas trintų petruškų

U 1 šaukštukas druskos
1 aŠtuntdalis šaukštuko pipirų 

r 1 šaukštukas cukraus 
įv šaukštuko kepamos sodos 
’-A 2 šaukštukai miltų.
L4$«d6k prieskonius prie tomatų 

virink penkioiiką minutų. Iš- 
jtensk per sietuką ir atšildyk. Sn- 
rpfok sviestą dubeltavam virdu- 

dadėk miltus, išmaišyk iki
S lygi-

.. Atmiešk pieną su vandeniu ir 
į sviestą ir miltus — nuolat 

įmaišant iki mišinis sutirštės, da- 
'dbSk sodą i tomates. ir sumaišyk su 
įkaltu sosu. Tuoj dėk Į stalą.

VIRTUVES REIKALUOSE
1 ' Kožna šeimininkė kuri pati ga- 
biina valgius turi padaryt virtuvę 

‘linksma. Turi žiūrėt kad viskas 
'būtų vietoj taip kad galėtų rasti 
Į kada reikia.

Maža, gerai vėdinama virtuvė 
bus sveika ir linksma.

< Jeigu dedi lemomis Į pečių pirm 
f naudojimo jų, sušildyk pilnai ir 
a Bukoeiok rankose iki suminkštėja. 
^‘Turėsi ne tik daugiau sulčių negu 
i-iŠ šalto bet taipgi juose yra sko-iUBaK snil„M1 (U J1UU 
allig kokis šaltame lemone niekad į Yartokit?er*ą dantų valytoją re- 
š nesiranda. įguliariaipo valgių ir einant gulti
k. Kuomet dengi vaisių indus, vie- ir nueikrpas dentistą du sykiu į 
g toj rišti popierą su šniūrais, Įmerk metus istęzamlnavimui ir patari- 
j nepergeriamą taukais popierą j la- j mui, ir fcėsrt švarius baltus trir-i 
t bai karštą krakmolą ir tuoj uždėk 1 tus dantis kurie dadės gražumo, 
i ją ant stiklo, prispaudžiant stan-į jūsų išvjidfti ir sveikatai.

Mes Rekomenduojame Sekančia Produktus j 
ę Jeigu pageidauji pieno ir cu. kro karktai nerasi geresrijokaip 
L' STANDARD ir l^HALLENGE pienas. Parao-damas kiekvienoj grp- 

sernėj. Be*o. gali sutaupyt leibelius ir gilti brangias premijas.

.H 
(Japkų) ir’oO jitų. j[^Lekėčių).. 
Iš* Lekėčių ^alsča seko, buvo' 
raginama varytojų kiekvie- 
nų namų pę. vieną/ Tad ir su
sirinko'senelių, vyrų, ir mote-, 
rų, Kuriems, manau, prastas 
oras ir šlapumas nėjo i sveika
tą? ” Vartoju susirinko dau
giau 400. Medžiotojų pirmąją 
dieną buvo 23, antrąją 30. Me
džiotojų draugijos tedalyvavo 
apie 7 narius, nors ji turi 100 
nįtrių. Matyt, medžiotojų dr- 
jai mažJMDMji visuomeniški rei
kalai. ^7

» Trinamo buvo, parkos ma
ža, o ntfųdfKš nė šnipąt!

TAI tAuIr VAISĘS
Andriejavas (Kretingos ap.). 

Žadeikių k-mo pit Sakalauskas 
rugsėjo 10 d. nu vežė j Gargždus 
parduoti pasėlį. Pardavęs už
simanė patsrpasiviešėti ir drau
gus pavaišinti.’Praviešėjęs gal 
pusę gautųjų pinigų, visi ge
rai isikaušę išsrrengė namo. 
Kely pil. Sakalauskas pradėjo 
draugams išmėtinėti<- kad jis 
visiems “pundijęs,” visus “rę
sta vojęs,” o jo nė vienas. 
Draugai užsigavę pil. Saka
lauską iš pradžių norėjo “pa-

I-O J X lih L1 jJ J x. 1 olllVLl ulo, IIIIVI IX 1 Uo H<A VIII* lt A JI yO l C4 * 4“ | _ A* J t 1 V i • • » • •
nepergeriama taukais popierą i la- j mui, ir teėsrt svarius baltus trir- mokyti kiiinstirnis,j)et Beiyei- 
v.. ..*----- lkęgriebėąškuolą?ir y.paraekė”

taip, kad vargšas liko viena 
iakim, išlaukta koja ir išsukta 
į-anka. ' . -

iinėti j

Vakaro rengėjus reikia sveišį^į gyvenusį Argentinoj. kSo 
kinti, kad vajdinim&s pradėta * * ‘ “ - -
byriai ^kaip buvo
skelbta. Tai pažanga į kuitū-i

• v. tetaMMMMMHte tetekant- V - - • -

nas jau pradėtas.. Tikimasi 
nutraukti geriaasius daininin
kus ir šiaip artistus.'
; Šv. Petro parapijos choras 
principialiai sutfhka dalyvauti. 
Platesnės žinios vėliau.

į AdkiuadKįaii.'
Š. 1 tiopa pbuN^jetta&je sm£ 
Ith St ruošia linksmus šokius. 
Dirbiriink 
mi atsifa 
linksma, neš muzika gera, o
peraugusio ir nedaaugusio jau
niem nestigs.

7 PUIKIVAKARIENE ‘
Pereitą nedėlią Cambridge’o 

veiklios inoter^lČs parapinėj 
salėj buvo surengusios puikią 
vakarienę. Buvo ir muzikalis 
programas, kurį išpildė p-lė M. ’ 
(Jrybajtė, V. Sereika ir Jonas; 
Banys, Montellos lietuvių var 
-gonininkas.. Svečių buvo Har- 

; vardo.- ųnivorsiteto studentas 
f M. Hagdona.'i kun.-T. Švągždis 
Svečiai* gražms praKRlbėk-i pa- 

jsakė». Kalbėjo.ii; vietinis gerb. 
.(Klebonas kun. T*. Juškaitis.

Koresp.

■ H—' 
r^oe^ž^jiuas;wil).‘,ife

A   a*—.-2
Valiuoti j Spv, .y^stija*. MaLąpi*' 
>Wpi*u man gragažti. Pranė Ra 
įdzevičiutS, Siavitehi, Sakių iūrikr 
'Airtuania. ' 1 "<Fi
------- —- a8O& ri m—

PUMTO60CEO
Atsiųsk ®Oo., o gausi, ae fiiių 

gaiš, . bet žpltaįs, daugiau, kai1 
M.000. Ką reikštų žmogui $1.000 
jei jis sveikatos neturėtų! Būt 
visai tužėiąn dmiktiis tokiam žmo 
gul MiDsų Žąlė^ii^k kas kita. Sr 
teikė sveikatą ? tūkstančiams, , gi 
teiks jr Jums. Pataiso nesveiku 
vidurius, praialina strėnų skara 
mį, kosulį, dusirij, patrūkima 
skausmas po krūtinei, nervų suse 
dmros, ir tt. Atsiųsk 10c.. gausi 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M.ZUKAITIS
25 CRDet RA, Suenceroort N. Y

, w>9 „‘tr

JUttASM.VE^EOKA
Lann/^L^v&KATAs

PiųiUjtatojJA OVįBJŪOSB 
~ OFISUOSE

80ITTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

TeL S. B. 094S

1R0CKT0N MASS.:
634 No. Main Street

TH. Brockton 7180
UESIPENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

L.D.K.S. 1-MOSIOS KUOPOS

Ketverge, spalio 29 d. 7 :30 
vai. vak. parapijos salėj, 492 E 
7-th St., So. Bostone įvyks'L.

DR. LANDUUB BENDfeA 
DARBIAŲfc

“Darbininko” redakcija pa- ,
kvietė dr. Lan(jžų.vesti ‘f Dar- K-l-iw^o-s kuopos susi-
bininke” sveikatos skyrių, ku- «

j vesti-- EĮr.
Eanlzius pakvietimą maloniai 
priėmė. , Tikimės sulaukti įdo
mių straipsnių iš sumanaus "ir

rinkimas. Visi nariai prašomi 
atsijankyti. Rpikia aptarti pajų 
jo sezono eferbuotę;
ninko” štabo nariai praneš ži
nias apie visa pasauli h* apie 

gahans-daktaro plunksnos.- -- ^lykus Lietuvoje. Bų?. uidomu

GRAŽUS'
K jr svarbu visiems. Sueikite

Petro pa-, 
rupijos bažnytgu^ -choras pa- 

“Apkall|r jtf^eilė’^ 2 v. 
dtani^ si' dainons ir Šukiais. 
Vaidįn&ie dalj

Andriejavas. ^tnd.ri-ejavo pra
džios-mokykla ;pą8tatįta 19^3 

VaidiBihje dalyvavo geriitasios 'm., bet visus dar 
seeros^fnegėjų ir bft&tyti- nėra' baigtas. - Vaikučiai tūri
nis choras. Muzi^alę dalį^vedę mokytis susikimšo ankštame 
vietos vargonii^kAs lij rKar- ^kambary. iR^tno čia katlė — 
bauskas, dramatinę ajBstes hpežinia.' .’ĮįačĮau reikėtų, kad 
"bikinis. Veikalas gana sklan- ji būtų atitaisyta.

K«fe» 7S c«a*ai. *1JO ir $3.00,

NAUJAS IŠRADIMAS 
taDCSteO GAUNGA MOSTU

Dtksai* Oiatmtat Co. 
• ia MAIN ST. BOK 3«« HA*TFO«D, *OMk. U. S. A.

DEKPC3 NEW DBCOVERY

TEL. Be. Boetoo 0600— W.
LBTUVYS DANTISTAS

A, -L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston 

(“Keleivio” name)
:Orwo ViiAMDoe; nno 9 iki 12, nw> 
11 M 8 ir nuo 8:30 Iki 0 vakare. 
įSendoais nuo 9 iki 12 vai. dienų 
Stotomis nno 9 Iki 6 vnkL NetM 

c Uoste nuo 9 iki 12 (pagal sutarti*

Tek So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D. 
G«M*B* mmOcUMM ir Uet^vUkai 

orao vaukADoe: Rytai* iki 9 vai
Po pietų nuo 1—* 
Vakarais nuo8—w 

5X R Broadway, So. Bortoa
BOSTON’O DRAUGIJŲ 

VALDYBŲ AORESAi
ŠV. JONO EV. BL. P ARELI 

DRAUGIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI

Pirmininkas — 31. Zobc.
539 E. Saventh St, go. Boston. Ifta

Vlce-Pirmlniukas — J. Petrauskas, 
250 Goto St.. So. Boston. M a* 

Prot. Raštininkas — J. Glineekis.
5 Thomas I’k., South Boston. Mass.

Fln. Raštininkas — M. šeikis,
40 Marine Road, So. Boston, M*a»

Kasteriąs. — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay. So. Boston. Maa>

Tvarkdarys — T. Zafkls,
7 Vtafield St.. So. Boston. Mm 

Draugija lnffa» susirinkimus kas tre
CtacedSdienj kiekvieno mėnesio. 2 n 
vautna* po parapija? «alH 4Sr 

i B. Seventh St. So. Kostil'aai

I" Naujas Lietuvis Dentistas g 
DR. ST. A. GALVARISK11

į 520 F, Broadway, S. Boston g 
b ©fislas atdaras nuo 9 va., ryto Iki S 
f 21 Vn) Ir nuo 1 :30 vai. po pietų B 
I iki 5:30 vai. vak. Ir nuo 7 iki 9 E 
f vai. vak. šventų dienų pagal busI-S 
J tarimu. t Tel. S. Boston 2300 g

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

PELNAS SKIRIAMAS ŠV. PRANCIŠKAUS SESIRIMS

D. L. K. ri$hią» Draugija teito «> 258 W. Broadviy
oeMMfenl kteto0*oo Mteedo, po n»* Realdėodja 838

VALDYTOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

ką ktetotae* MSueMo 7:30 nkart 
fanpty** svetaine] tat Penkto* sa> 
-tek Sesta Botom, Matu.

Į. tALL RIVKR. MASS.
1 14 — 3-rd Street 

arti Bedford S t.
provipence. n . i.

Bus skiriamos trys dovanos tiems, kurie priskins daugiau
sia grfišin.

Pradžia fygiai 7-tą valandą. Įžanga'maža.
-- ■ m Ukir i

Residendjo* Telepbonas: 077V-l£ 
Ofiso Telefonas So. Bpatpn 4589-W 

s. babieeMi
NEW HAVENT- 
105 Tempte Swt 
•.irti Crown St*t 
49 Aborn Stot art i

į JPradėkit taupyt leibelius dabar, garimi brangių Kalėdinių dovanų

■

MM

SIUNČIAME PTNTCU8 I LIETUVA Ir kitas aalis Litais ir Doleriais, 
popai žemiam) rflento) torsų, siunflame pinigas jan nuo pervirs 2*) 
metų ir dar nei vfenn pinigai neprapoolė. Rašykit o gausit pilnų in
formacijų kastfnk stantiaia pinigų, per paštų arba telegramų. Šuo 
antrašu r

> 
I. 
Į;

tlCE-RIRM. — Povilai Rato, 
, 90 C Heroet S* Botom, M** 
PROT. RAŠT. — Antaną* NkM*

. 460 E. 8*V«ath Št, So. Botom, Maa» 
FIN. RAfT. — Juozapa* Vinkerlfi* 

908 K. Bnmdvray. 8a Boto* Ma*
KARTERIUS — Aadr. Zailectu, 

811 E Fifth St, So. Betom, Ha*

DMPPTKLA (baheryk va. krte* 
tuve rknLs Įrankiais, jaatoyprlja, tro
kš lai tT„ 'dMelta Mante UfOteM per 
dan(i»«q; tripgi 8 AetaVto ateito•*- 
-na Hla . nėra Įplauka Ir pept, tkdkai 

lietuvių. apteHato Pretof 
■423,1). 37.000 įnešti Ir Mt«vW■)«*

PIIE COLUMBIA ROAD lAMptals 
8 fttrnii 13 kambarių fĮite, v 
<M |ta.<mų. traSatota apMtaM < 
Pbitt. 38506 Ir tik ftMtT pM*t1.

0415-M

BiĄ flAlERKAS 
Graboriųs ir Balaamnotajas

Visi vaikai mėgsta pudingus, o ypač jei tose yra vaisių ir skanumo. 
Daug yra Įvairių pudingų ir daug būdų jios daryti. Gotos šeimynin- 
kės vartoja Standard ar Challenge Pieų dėlto kad jame yra sykiu 

•grynas pienas ir grynas cukrus. Sekanti p*tarimas suteiks jūsų vai
kams skani; valgi. Nebrangu padaryti r kiekvienam patiks, nes turi 
pyčių, vieną iš Amerikos mylimiausių viiriaĮ. Vartokite tą pieną vi
sur kur reikia pieno ir cukraus sykiu. barsite kad kava ar koko su 
juo skanesnė.

PYČIŲ- PUDDJAS
2 puodeliai Standard ar Chailer.src l?u*rielis miltų

pįeno lankstas sutirpinto sviesto
6 didelės sražios py”‘'s 1 bokštelis baking pauderio
2 puodeliai vandens 4.danšiniai

DYKAI
Sudėk vielas nuluptas pyėes Į pudingo bią : apipilk vandeniu. Ap- 
dengk ir k**pk iki vaisiai bus minkšti. Nupilk sunką ir lai atvėsta. 
Pridėk pieną, gerai išplaktus kiaušiniu s~vi&stą, druską ir persijo
tus su baking pauderiu miltus. Suplakrslsą gerai, užpilk ant pyčių 
ir kepk iki bus ruda. Duok su Smetona.

Kiekvienas leibelis nuo kenų turi dr>I ę Eertę. Už 70 leibelių jūs 
gausite patogų dulkintoja kaip ant pattifaslo. laupykite leibelius. 
Neima ilgai iki susidaro 70. Šitą dovari gtlite gauti musų premijų 
■krautuvėse. Jei tokios nėra jūsų miešti prisiųskite leibelius į ^)r‘ 
den’s Premium Company, Ine., 44 Hndtn SL,New York City. P^žy- 
mėdhmi numerį norimos dovanos kaipint- paveikslo, ir jums bus ji 
pasiusta dvkai.

MUSŲ BOSTON O PREMIJŲ BArtUV* RANDASI 
89 Friend Street, arti Sqimre

KITOS PREMIJŲ BAU TU VES
BRrOCKPORT. CT.
105 CongresB St 
arti M»in Street

Wiu*h'.ngton St

KRAUJAM AGENTy 
iro IR NEMALIMO 8tn.no 
ftu IŠRADIMAS ANT KATARO 
Mijtai** tr rratgfma* galvos paei- 
IvMurlų. kraujo nečyatumo ir aiip- 
k Paeina, tai ii vidurių. Elnlk 
ktote, ilgydy* i 8 savaite*. Pre- 

batoas (pusi tuzino) uf 84;
Iteirilų ir leomatlzmo, lenų akau- 
tor tr po krutinę naudok Rinite 
A preM 81. 81-75 ir 88.00. Gali
nti kotooj aptiekoj arba pa* lira- 
r-R nmx CO.. City Hlll, Rl 
01Gowte lL.-2$i

ANT REHDŪS
keturi ruimai su piaza ant rando*. 
Y ra gazas, namas gražus, gerai už
laikomas. • Patogi vieta darbinin- 
kiikai iebaynai. Ant trečio augžto. 
Savininkas ant jĮntro foro. M4

I-lTWANTAN AGKNCY

3811, Bręadv$yl So. šoston

GRUSIŲ

BALIUS
RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 13-TA KUOPA

Spalio-October 31 -mą, 1925 
Parapijos Svetainėj 

arrt st., south boston, mass.

DE-STŠ LIETUVOS DUKTBl 
PO GLOBA MOTDTOb ŠVO 

SOUTH BOSTON, MAS8. 
VALDYBA

Pirm. — z. zięktene,
. 81; StorySb. Boston. Mase. 

■Vlce-Pirm. — A. .Tanušonienė.
<1426 .Cotafflbla Rd., So. Boston, lta*»

Fyut. Rišt — O. Siaurieji?.
443 B. 7-th St. So. Boston, M**» 

Fln. Rašt — J. Keys,
115 G Street So. Bocton, Ma* 

IM. — a Stanlullutė,
> 106 $-th St, So. Botom. Ma*
Tvarkdart — O. Mlzgirdlenš, 

8-th. St, So. Boston, Ma*
Draugi jo* reikalai* kreipkitės vig»do*

1 T*L Btockton 5112—W.

I DANTISTAI

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

H® Main 8tM Montello, Haas.
I t Kampa* Broad Street)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

■ Gydo aštrias Ir kroniškas užsisenS- 
josiąs ligas vyrų, moterų Ir vaikų, 
pojral vėliausius metodus, kaip tai: 
oltra-vloletinials spinduliais, £wartz 
žiburiu, thermo tberepa. ir kitais 
elektro medlkališkais budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumų. Ir spian- 
dalus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Taipgi su
teikiu patarimus laiškais.

OJito valandot 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Eotton, Mum.

(Anh<v« hiboe)
Telefoną*-------------------- S. B. 4000

JOBBPH G. BOGDEN
DuBods, Pennsylvania

City

Prot. Rašt. — VL Nukęri*
405 TMrd St, S. Boston,

Ui

teito*

PRITYRUSIO SMOOAUB PATARNAVIMAS VIRUOSK ATSITIKIMUOSE 

getoe* pHttoltato* «A»*jWwo*e toattltiaroo**

Mes » Arti Jūm; Kaip JtteŲ Tete&nas




