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Ęina nuo 1915 m. Kaina 4 cer

Žinios iš LietuveFrancijos ministe
nai rezignavo NELAIME GELEŽIN RADO NEGYVĄ

MIRĖ BIEDNYSTĖJE
New York. — Milijonie-

REZIGNAVO MINISTERIAI
Francijos ministerių kabi

netas atsistatydino.

, _ „ ............................. Memphis,J Trim. — Tiesa Spiingfield, Mass.—John
bego pasaukti gaisrininkų, victoria, 1greitasis^ 

J traukinys nripko nuo bėgių.
Dalv,69 m. amžiaus sirgęs 
keletą Įmetu, rastas lovoje 
: iegyųs.

Visi miesto gaisrininkai su 
visomis galybėmis subėgo, o į 
gaisro nerado.

TjM>IBNU|^WŠE5TAI^
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t

Ų KOOPEHTYVĖS SĄJUNGOS ORGANAS

1926 m. Spalio 29 d

, KĄ SAPNAS PADARĖ
Brbokfield,Mass. — Rita 

Seery,-9 m. amžiaus mergai
tė, susapnavo, kad namas 
dega. Ji nubudo ir suklikę, 
kad degam. Tėvai nubudę

u Nr. 120

Dabar- riaus J. B. Duke’o, tabokos 
tiniai ministeriai užėmė vie- (karaliaus, pirmutinė žmona 
tas bals 1b d. š. m. |

Dabar kabinetas rezigna
vo- dėl finansinės politikos. 
Finansų ministeris Caillaux 
priešinosi kapitalo konfiska
vimui, ko reikalauja radika- 
liškos partijos.

Dabar Francija yra labai į 
opioje padėtyje. .Piniginis 
krizis didelis ir be pradėjimo 
mokėti Amerikai skolų. 
Frankas smukčioja ir tik lai
kinomis paskolomis sulaiko
mas nuo sprando nusisuki
mo. Kad padėtį pagerinti 
socijalistai reikalauja ap
krauti kapitalistus dideliais 
mokesčiais, kas išeitų dali
na kapitalo konfiskacija.Da- 
bartinis finansų ministeris 
tam priešinosi ir todėl turė
jo rezignuoti.

Bet Franci joj ko] kas nei 
buržujinės. nei liberalinės, 
nei socijalistinės partijos ne
reikalauja užkišti didžiau
si osios skylės, pro kurią 
Francijos pinigų daugiausia 
išbyra. Niekas nereikalauja 
mažinti armiją, ginklavimą
si ir atsižadėti imperialisti
nes politikos. Socijalistai 
■"(‘ikalauja dalino konfiska
vimo kapitalistui turtų, o 
prieš imperialistinę politiką 
balso nekelia.

Lilian N. Duke mirė pereitą 
nedėlią. Mirė biednystėje 
ir laidojimas buvo proleta- 
riškas. 'Prieš 20 metų ji ga
vo divorsą nuo vyro ir gavo 
$500,000. Tą milžinišką su
mą išeikvojo ir atsidūrė 
biednvstėje.

Jos buvusis vyras mirė vos j rinka dėl Amerikos anglia- 
dvi sivaiti tam atgal. 'kasių streiko.

VOKIEČIŲ ANGLIS 
AMERIKON

Portland, Me. — Čionai 
laukiama vokiečių laivo su 
4,000 tonų vokiškų anglių. 
Tai bus pirmas vokiškų ang
lių atgabenimas po karo.

Nelaimė atsili^o ant pylimo. 
Tai vagonai<Ąusii‘ito nuo 30 

 

pėdų aųgšči<£ pylimo. Tas 
atsitiko dėl eno sugedusio 
bėgio. Viet^žųvo 18 žmo
nių, sunkiai žeisti buvo 24.

• RAITAS IŠ.BUENOS AIRES
v okiečių anglims atsidarė į HEWfVORKĄ

Išgelbėjo 28 žino 
nes ir katę

SULAIKĖ BALKANUOSE 
KARĄ

Tautui Sąjungos 
pasiuntė susipešusioms vals
tybėms Balkanuose Graiki
jai ir Bulgarijai ultimatu
mą. reikalaujantį į 24 valan
das sulaikyti mūšius ir pasi
traukti į savo rubežius. Jei 
tas nebus padaryta.tai Fran
cijos, Anglijos ir Italijos lai
vai ims blokuoti Graikiją.i 
Bulgarijos sutikimas sulai 
kyti karo veikimus gautas.

PASIVĖLINO KETURIAS 
DIENAS

Amerikos laivas President 
Harding atplaukė į Nevv 
Yorką pasivėlinęs keturias 
dienas. Atplaukė gerokai 
baisių bangiį apdaužytas. 
Atsivežė kartu 28 išgelbėtus 
ant jūrės italus ir jir vieną, 
katę.

Atplaukusį laivą-didvyri 
sveikino visi kiti laivai buvu
sioj i uoste. Švilpukai stau
gė nuo pat laivo President 
Harding pisirodymo uoste 
iki jis pasiekė savo prieplau
ką. Laivo kapitonas Paul 
C. Grening sakė tik per ste
buklą jam pavyko išgelbėti 
[italus ir jų katę. Tie italai 
ibuvo paimti nuo skęstančio 

Tarvba ■ jūrėj^ prekinio laivo Ignazio

rys. Italų laivas jau buvo 
gerokai įgrimzdęs. Tuokart 
nuo italų laivo buvo nuleis-

ĮNEWĮyOBK4
Buenos Am&Ą Argentina.,

— Vienas jvyfįas pasiryžo į-
-- --------- rodyti, kad Argentinos

Ii ai yra ištvei’mijigiaiisi.
pasiryžo ant ^no Ai’genti 
nos arklio išjįB' iš Buenos 

■Aires ir at jotį& New Yorka.
Jam priseis padaryti apie 7,- j

1000 mailių. - - -
- ----- -—

ŽUVO DIŲŽIAUSIAS 
GSOlVIS

SUTRUKDĖ ŠLIŪBĄ
Tarrytosvn, N. Y. — 

Lincoln Laffan, jaunikis, 
buvo auka priešininkų.’ Jis 
autonobiliuje vyko į bažny
čią, kur turėjo susitikti su 
savo jauni j a ir visais vestu v- 
ninkais. Bet vestuvninkai 
pribuvę nesulaukė jaunikio.

J.

i Tik pokeletos valandų pa- 
aiškėjo koks triksas jam bu- 

ivo padarytas. 0 buvo taip. 
Važiuojant jam automobi- 
liiim pasivijo kitas automo- 

įbiliusir sutrukdė jo važiavi- 
įmą. Antrame, automobiliu- 
je buvo trys vaikinai. Ant
ras automobilius pastojo 
jaunikiui kelią ir išlaipino iš

SOCIALDEMOKRATAI .Rozalime nutaria duoti trįsJBO 
TOLIAU PROVOKUOJA dimus aludėms ir iŠ kiekgi®

Višakio-Rūda. Rugpiūčio 24 
diengą, per švento Baltramie
jaus atlaidus, atsibastė sočiai 
demokratų atstovas Galinis ir 
mokyklos bute darė pranešimą. 
Reikia pasakyt, kad visas pra
nešimas susidėjo iš šmeižtų a- 
pie krikščionis demokratus. 
Nieko rimtesnio nepasakė. La
bai juokinga atrodė, kai jis pei
kė skolų įstatymą. Pasirodė, 
kad visai ne darbininkų reika
lus gynė. Dėlto vienas stam
bus ūkininkas Šv. smarkiai plo
jo. Pritariančių maža tebuvo, 
keli mokytojėliai ir vienas ki
tas laisvamanis. Be to iš pa
leisti) šmeižtų apie krikšč. de
mokratus buvo šaulių provo
kacija. Čia jis pasakė, kad 
Krikščionys Demokratai pave
dė per Šaulių Sąjungą rinklia
vą Vilniui vaduoti. Žodžiu. Ga^ 
linis Rūdoj nieko nepešė.

aludės savivaidyia - 
imti 550 lt.; iš atvažiavusi^ 
turgų už turgavietę mokesSB 
neimti; nuo spalių 1 d. vša3į| 
čiaus ratšinei pasamdyti vieag||B 
praktikantę, kuriam mokėti 
lt. į mėnesį; patvirtinta 
naujokų šeimos sudėtis; vigą^^^ 
valsčius nutarta padalinti j 
seniūnijų; buvo svarstoma 
nufaktūros pirklių prašyna^įg^  ̂
kad jiems būtų sumažintas 
tvntinis mokesnis savivaldą 
bes reikalams — pripažinta 
vienam krautuvininkui sum&-s^H 
žinti mokesnis, o kitiems 
rasta, kad Žiūriu pradžios 
kykioj nėra reikalo steigti 
ra komplektą; apskrities 
bos pirmininkui p. Butkui 
apskr. valdybai nutarta 
reikšti padėką už paaūk^^^O 
brošiūrą “Ekskursija Į

Radviliškis. Rugsėjo 10cį į?|| 
vietinė policija sulaikė pabg^^^g 
sį iš Šiaulių kalėjimo-

ta valtis be žmonių, bet ji džiausiąs pašalyje komerci
nis orlaivis ‘f-Miss Essex“ 
tapo sudaužv|šs. Belakio
ta nt kažkas rr^šinerijoj pa
gedo ir turejrmeistis žemvn.

tuoj sudužo. Bandyta nu
leisti antra valtis. Bet ji bu
vo taip mėtoma, kid nei vie
nas jūreivis nedrįso nusileis
ti į ją.. Prisėjo laukti.,.-Ale-:- 
jo naktis. Dar vakare aut 
italų laivo dėl įsiveržiančio 
vandens šviesos užgeso. Ta-

Providencę^R. I. — Di- automobili aus. Vienas atki
šo jaunikiui revolverį ir pa-' 
sakė:"Pu neapsiženysimer
giną, kurią aš myliu.’’ Ki
tas šoko ant jaunikio ir uždė
jo chloroformuotą skepetai-

sileisti ir todėl sudužo. Or
laivis lėkė iš Hartfordo i 
iBostoną.. Ant jo buvo sep- 

da nuo Amerikos laivo svie--tyni -žmonės. Vienas žmo- 
sos mestos buvo į italų laivą. yUs tapo sužeistas. 
Buvo reikalas stovėti ato-į 

: kiai, kad laivai nesusikultų. | 
Vėjas ūžė, Jūrė bangavo per Į 
kiaurą naktį. Tik išaušus: 
vėjas valandai apsistojo ir: 
jūrė aprimo. Tada nuo A- < KIEK VERTAS VIRĖJOS 
merikos laivo buvo nuleistos 
valtys ir jūreiviai nusiirė 
gelbėti italų. Jų laivas be
sąs jau veik visas vandens

Italai šoko į van

apsvaigo. Jaunikis nubudo 
ligoninėj. Tečiau j'aunikis 
greit atsipeikėjo ir mipyškė- 
jo antšliūbo, kur be jokių 

|tnikdimų apseita.

Gaspadine laimėjo bylą

Miežiškiai. Rugsėjo 18 d. 
valsčiaus tarybos posėdy nu
tarta pirkti iMežiškių pradžios 
mokyklai mūrinį namą su vi- 
sais sandėliais ir pieciumi uz; Rugsėjo 25 d. turg.avįej^^^ 
1480 lt. ; važiuodamas koks tai gerai

----------------. ’■ gėręs žmogus užvažiavo
Krekenava. Rugsėjo 23 d. moteriškės, kuriai sulaužė laįg 

tarybos posėdy priimta paįa-, jr o-a]Vą. Moteriškė 
;ahenta ligoninėn tuojau mi^^

NETIKĖTA MIRTIS
Washington, R. I. — Dr. 

Frank Bailey Smith sugrį
žęs namo rado savo pačią ne-. 
gyvų. Jis namie nebuvo tik 
per pusvalandį. Ji besanti 
apsivyniojusi divonu ir labai 
apdegusi. Ji, spėjama, ką 
iors labai degančio indėjo į 
pečių. ’ liepsna ūžtelėjo ant 
.jos ir jos drabužiai užsidegė.

PATOGU IR PIGU
“Darbininko1” name i_ ,7____

jama:
5-KIŲ KAMBARIŲ BUTAS su 

visais įrengimais ir gariniu apšil
dymu. Kaina $45-00 mėn.;

PATOGI BIZNIUI VIETĄ tin
kanti dirbtuvėlei ar prekybos san
dėliui.

Kreiptis į “ Darbininko ’ ’ admi
nistraciją.

Florib. Nesvietiškų bangų ■'< 
daužomas jis buvo baisiai su- h 
žeistas ir šaukėsi pagelbos. I apsemtas.
Šauksmą išgirdo laivas Pres-l denį įr jįe buvo išgriebti ir į" 
ident Harding ir tas pasuko - amerikonų valtis paimti. Vi- 
į nelaimės vietą. Atplaukus. Įsį buvo išgelbėti.
vienok, pagelbos nebuvo ga-j gu kate buvo teip. Ji pri- 
lima teikti. Baisiausia buvo ■ klausė vokiečiui jūreiviui. 
Įaudra. vėjas nepiprastas.! Vokietis ją apvyniojo į savo 
Vėjas lėkė 85 mailias valan-1 marškinius ir šoko į jūrę. 
doj, o bangos buvo 50 pėdų 
augščio.

Tokiame atsitikime gelbėti 
skęstančių nėra galimvbės. 
Bet italų laivas vis laikėsi 
ant paviršio. Tuo tarpu tar
si stebūklas įvyko'— vėjas 
vienai valan-dai apsistojo, 
jūrė mažiau bangavo h* ^ada 
pasidarė' galimvbe .nuleisti

' valtis į Jūrę. Tada visi ne
laimingo laivo italai ir jų ka
tė buvo išgelbėti. i

Pasiaukuoji-mas Anų?rikos 
laivo buvo didelis. Pres- 
inde-nt^Harding plaukė per

jy 24 valan-

mų-išlaidų sąmata 126 m.; Jei 
prieglaudos pavargėliams nu- prasika]tėlis sulaikytas, 
tarta taip: steigti tuojau prie-1 

p ‘"Sišūlčiiai. R u gsė jo T8'
, nat miestelio gyventojas VtaX ■ 
das Venciulis iš keršto užmušė > 
M. Gogaitę, gyv. VerikauskfŲ 
k. Prieš tai jis buvo uždegęs - 

,tai pačiai moteriškei gyven. ha- ' w 
, ... (ma. Kaltinamasis sulaikytas

rinkti Zapalskis. StakauskaiK: 
ir Šniutė: natūralė 
gali būti pakeičiama pinigais: 
nutarta užtraukti paskolą 2TMM) 
lt. apmokėti mišku urėdijai ūži 
medžiagą, pirktą Orelių—Pr?i- j 
bos pradžios mokyklai: palik-j 
dyta keliems naujokams apie 
šeimos sudėtį.

eita prie to, kad pavargėlėj 
šelpimui reiicalinga imti nuo 1 
ha dirbamos žemės po 800 gra
mų javų ir duoti kiekvienam 
pavargėliui į dienų 800 gr. ja- 
vų; į komisiją rinkti javams iš-

. ... i ir įtalpintas kalėiiman.rinkliava Į

RUSU A PIRKO MAŠINŲ 
ANGLIJOJ

Rusijos vyriaus vbė užsisa
kė auftiminių mašinų Angli
joj U'/$8.750.000 su teise už
sakymą padidinti ant $2.- 
060.00). jei ras reikalo.

Vokietijoj tokių mašinų 
Rusija užsakė už $1.550.000.

Dabar eina derybos Fran- 
ci joj dėl verpiamųjų mašinų 
šilkuiir vilnoms.

GABUMAS j
Nevv York. — Bronx'o 

Augščiausysis Teismas pri
pažino virėjai Easther Faust 
<1.000. Ta sumą turės už
mokėti savininkas namo, kur 
ji gyveno. Vieną kartą jai 
beverdant pietus virtuvės lu
bos įgriuvo. Ji tada taip per
sigando, kid nuo to laiko ne
gali senoviškai biskitų iš
kepti. o jos pajai esą dabar 
"terrible. ” Taigi teismas už 
tą nuostolį pripažino sakytą 
atlyginimą.

GREIČIAUSIAS PINIGU 
SIUNTIMAS j

Lietuvių Prekybos B-vės bū? 
das siųsti pinigus į Lietuvą yrą

(išbandytas per metų eilę ir piy 
jgesnio ir greitesnio būdo neafy 
' si rado. Per mūs Bendrovę
' siunt^nioji pinigai nueina J 

tarvba. iSklausiuf iLi‘'tuMir

.. rado, ka.l valdyba mSž per 10 d.emj. .

Rozalimas. Valsčiaus tary
bos posėdis Įvyko rugsėjo 24 -i 
Reviziįos komisija darė prane- G1. 
Šimą apie valsčiuas valdybos y. 
darbuotę: 
pranešimą.  ............ —.
darbavosi tinkamai: pavargė-; Atėjo ruduo Lietuvoje atsi- 
lių šelpimui nutarta apdėti 11 darė mokyklos. Pagelbekity* 
rūšies 1 ha 40G gramų rugių ii Į savo giminaičiams eiti mokslus. 
200 gr. bulbių. IT rūš. — 2(X) gr. pasiųskite tiems reikalams pe£r 
rugių ir 100 gr. bulbių. III rūš. Lietuvių Prekybos B-vę li^ų- 
—- KM) gr. rugių ir 50 gr. bul- pluoštą. Neužmirškite saviŠ- 
bių. IV rus. o0 gr. rugių ir 20 Lietuvoje, aplankykite juos* 
gr. bulbių. Tą rinkliavą gali- 1Lietnvjn prPkybos B-vės pe^< 
ma pakeisti ir pinigais; polici- -|a;^a ‘ " Gy
jos reikalams nutarta nupirkti c ' 
ratus ir roges už 400*lt.. polici
jos arkliui duoti į dieną 4 klg. 
avižų ir 8 klg. šieno;

s

?<
•g

VIESULĄ SU SNIEGU
Ba^or. Me. — Čionai iš

tiko pi rinutinė audra su 
sniegu. Audra tęsėsi keletą 
valandą, bet žalos nepadarė.

“Darbininkas” DykaĮ

RADO NEGYVUS
Montreal, Canada.—Char-

Abu buvo paimti i valtį.
Dar prieš atvykstant A- 

merikos laivui, vienas italų 
jūreivis buvo bangų nušluo
tas nuo laivo ir bangose din
go.

dsK kol surado italų laivų 
nelaimėje. Po to valandų 
valandas laukė kol atsitiks 
proga nuleisti valtis ir išgel
bėti jūreivius nuo skystančio 
laivo.

MIRĖ IŠ DŽIAUGSMO Į
Buffalo, N. Y. — Fred- 

eriek Clark buvo aklas per 
20 metų. Jis apjako būda
mas 17 m. amžiaus. Dabar 
jo akims padaryta buvo ope
racija ir jis vėl praregėjo. 
Jo džiaugsmui galo nebuvo, j 
Galop ėmė iš džiaugsmo ai p- ■ 
ti ir mirė. »7" 
tekęs buvo per neapsakomą 
mčgimą skaityti ir mokytis.

KETVTRTA STUDENTŲ 
DALIS UŽDARBIAUJA

New York. — Princetono 
universiteto ketvirta studen
tai dalis pelnija sau pragyve
nimą. . 530 studentų per me
tus uždirbo $255.574.33.

NUSIŽUDĖ BEDARBIS
Worcester, Mass. — John 

Robideau, 37 m. amžiaus, su- < 
įsikrimtęs dėl nesveikatos ir 
{darbo negavimo, revolverio 
i šūviu pabaigė savo ' vargus. 

Jis regėjimo ne-įBet paliko vargti pačią su.<
vaiku.x

SUŽEIDĖ DU GAISRI
NINKU

Nashua, N H. — Du -gais
rininku begesindami ugni 

Italų laivas vežė grūdus išties Bemard, vieno banko j buvo sužeisti- Ant jų užvir- 
Montrealio į Italiją. Kai A-Įrnanadžieriiis, rastas namuo-tto plvtų siena. . Abu iš griu- 
fnerikos laivas pasiekė italuose nužudytas. Kartu besan- vėsių ištraukti, het sunkiai 
laivą, tai buvo jau pavaka-1 ti nužudyta ir jo žmona. sužeisti.

AUKOS CENTRUI
L. D K. S. NAUJOSIOS ANG

LIJOS A2P8KRITYS, suruošęs iš- 
v&žiaTOią Lowell’yje ir padaręs 
nem*š sumą pelno, L D. K. S. 
centru paaukavo $200.00.

Rdlds pasakyti, kad šis apskri
tys ni pirmą tokią stambią auka 
centrui suteikia. Kad kiti apskri
tai puefchį šį apskritį,, tai mūsą 
organiBcrija. šimteriopai sustiprė
tą. UI gausią ir nuoširdžią auką 
Cento Valdyba taria dideliausį 
ačiū.

93 KUOPĄ GBANDBAPIDS, 
Midi 93 kuopa paaukavo/ ‘Dar- 
fcjninkP bendradarbių fondui 
$5.00 Eai pirmutinė kuopa, kuri 
įvertino to fondo svarbą. Sekti
nu ptriJKdjns. Tariame sčHL

LITHUANIAN SALES ji 
CORPORATION

; 1926 m. 366 Broadway, So. Boston,

Kadangi ne visi išgali užsiprenumeruoti “Darbininkąjt . 
tad administracija nutarė daryti palengvinimų, kad tuo 
“ Darbininkas *f pasiektų kiekvieną lietuvi. To tikslo siek^^b'r 
ma, administracija nutarė “Darbininką” duoti tekiomis 
gomis:

kiekvienas, kad ir ile mūsų įįjungos nų._ ,
NAUJUS PRENUMERATORIUS SKAITYTOJŲS, KETVO^ 
TĄ PRENUMERATĄ GAUNA SAU DYKAI tam laikai, ‘ 
kiam bus užrašyta tiems trims skaitytojams; &

kiekvienas mūsų organizacijos narys, prirašęs tokį
naujų skaitytojų skaičių, t. y. 3 PRENUMERATAS—K 
VIRTĄ GAUNA DYKAI ir gali užrašyti savo giminėms1 
tavoje.

Sis 
pąsinau

“DARBININKO“ ADMINISTRACIJA
366 Wėst Broadway South Bostonu



by
ąu-'

' -eh-r
.. ..-■ y • š.: ?

ir valstiečių liaudiiii^ų

id as second-class matter Sept. 12.1915 at the post Office at^B<WtiMMVa*a2 
under the Act.of Mareh 8, 18T9.”

ance fer mailing at special nite of postage pro.vhted for lu Sectlon 1103 , 
Aetof October 8, 1917, authorized on Jnly 12,1918”

Subscription Kates:
' - _____„.$4.50

and suburbs —..... —...$5.50
a countries yeariy-...—$5.50

Prenumeratą Kaina:
Metams$4.50
Boston’e ir apylinkėse-----$5.50
Užsieny ------------------------ — $5.50

“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0626

_ t Žęįj^v^a^ Pilsudskio jsa-( 
ė jėgom už-

Mečiais- baltgudžiai, b^drai - TS?* Uę. ! ““^-Įsavo s^uię Vilunj. Gi-eitujrmomęnę n- niekur nesuku- 

protesto mitingų, ^2|d^tytį>mdmę j valstybinis gy
kus suruošę, issiblaške..Niė~ jr.^i&inS anklčiima. - • *

čius." .1 x 1 ?•' vV
Dar reikia paminėti tos? 

dienos visų Lietuvos laikrą- 
įščių gedulą. Jų visų pirma- 
-sis i
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|| Klaipėdos Seimelio Rinkimai
O' Neoficialės žinios skelbia, kad Klaipėdos krašto seimelio rinki- 

laimėjo vokiečių šalininkai, arba, kitaip tariant, antivalstybi- 
^Sielementas. Tos žinios sako, kad iš 29 seimelio vietų, 28 turėsią 
^jįfciętininkai ir tik vieną vietą lietuvių srovės. Būk po šių rinkimų 
yjfėkįečiai kelią sustiprintą akciją dėl Klaipėdos priklausomybės iš- 
cqm.dimo.
•Įgy Išrinktieji seimeliu atstovai partijomis paskirstomi šiaip: žemės 
' Wo partija 12 atstovų; Klaipėdos liaudies partija — 11; socialdemo- 
’kntų — 6; Laukininkų susivienymo 1 atstovas.

Tuom tarpu apčiuopiamesnių žinių nėra. Bet mūsų laisvamanė- 
- liams ir to pakanka, kad pakėlus lermą ir inkriminavus Lietuvos val- 
idančiasias sroves. "Naujienos,"Vienybė’ ir visi kiti tos rūšies lai- 
Josšįiai stambiomis raidėmis reklamuoja Klaipėdos rinkimų pralai- 

1 mėjimą. Išrodo, kad laisvamaniai lyg ir džiaugiasi Lietuvos nepa 
suckimu. Mes nesakome, kad tą faktą reikėtų nutylėti, bet tvirti- 

■ name, kad taip elgtis šiuo atveju tegali lietuvių tautos išdavikai, ku
riems mažai teapeina Lietuvos likimas ir garbė.

Labai aišku, kad tokių priemonių griebtasi ne tam kad pamuš 
rinkimus Įvertinus, bet tam, kad Lietuvos valdančiąsias partijas ap- 

. spjaudžius ir savo srovėms didvyriškumo vainiką nupelnius.
Kas kaltas Klaipėdos rinkimų pralaimėjime?—klausia laisvama

niai. Nagi krikščionys demokratai i-7-atsako tie patys laisvamaniai. 
Girdi, Lietuvos valdžia nemokėjusi suderinti savų ir klaipėdiškių rei- 

-fcahj ir todėl ji Įklampinusi Lietuvą i naujas bėdas;

Jeigu jau kalbėti apie tikruosius tų blogybių kaltininmus, tai ne
reikia. jų su žiburiu ieškotų, jie žinomi—tai ,tie patys ponai, kurie 
dideliausiu Įnirtimu kitus apkaltina. Taip vadinamoji Lietuvos opo- 
sidja: socialdemokratai, valstiečiai-iiadininkai, žydai ir lenkai kiek 
išgalėdami dirbo Klaipėdos krašto vokiečių naudai; jie vsuomet sten- 

.. gėd diskredituoti Lietuvos valdžią ir Įdiegti klaipėdiečiuose nepasi- 
.tenkinimo ir nepasitikėjimo lietuviais jausmą.

Opozicijos spauda per ištisą pusmeti apsiputodama šmeižė ir žemi
ne savo respublikos vardą. Tokiais Lietuvos opozicijos judošiškais 
Sabais, dideliu smalsumu ir pasigėrėjimu, džiaugėsi vokiečiai. Mū- 

opozicijos spaudos prasimanymus rūpestingai kartojo vokiečių 
spauda. Tai tiek dėl opozicijos spaudos "nuopelnų.’’

Klaipėdos seimelio rinkimuose socialdemokratai susijungė 
kiečių dvarininkų bloku, kad tik nugalėjus lietuvius. Kauno 
biriukas’ - tą pasielgimą konstantavo šiais žodžiais:

ko pastovaus nesudaryta.
Ukrainiečiij tautos žmo

nes labai energijai atikuo- 
ja lietuvius ir įrodinėja apie 
bendrą veikimo planą. De
ja. iki šiam laikui lietuviai! 
neparodė susirūpinimo dėl 
ukrainiečių iškelti], reikalų, j

J ’hiladelphijos lietuvių-uk- j 
rainiečių-baltgudžių vykdo-
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sitetofaį^mgto.laiku ^n*p^sifcra«tete visa&lkytas užėmė Vilnių ir dar plačia akį veriančia juoda . į.'^S 

gyvenimas. Bet] gerų šmotų žemių į Kauno" juosta. Ęe to tą dieną Liė-. 
M’^l^^.auldėjiiūų, *: 'deja ne ilgam. Veidmainių-j pusę. Nuo tada Lię^uyos^ tuvoje nebuvo jokių teatrų, '

Kun.Di. Česaitis plačiai Įgas kaimynas, kuris lietu- sostinė ii' žvmi teritorijos-uasilinksminimtu niekur ne- Sįgas kaimynas, kuris lietu-sostinė ii- žymi teritorijos
žinomas Amreikos lietu- Įvius dažnai vadina broliais, 
viams. Nesenai mus aplei- sustiprėjęs ir atmušęs bolše- 
dęs ir palikęs maloniausių 
atsiminimų apie save stoja 

d tėvynes mokslo dirvonų pu-
I renti. Geros kloties!

masis komitetas prisiuntė, 
tini tikrus Įstatus, kuriais 
pasiremiant turėti] įsikurti 
nuolatinis ir pastovus tų tau
tų komitetas kovai su impe- 
rialistiškais lenkais. Šian
dien belieka laikinam protes
to komitetui paimti iniciaty
vą ir prie to tikslo eiti.

Vieni lietuviai, kovodami 
už Vilnių ir už jo laisvę, tiek 
nenuveiks, kiek galėtų ben
drai atlikti su skaitlinges- 
niais už mus broliais ukrai
niečiais ir baltgudžiais.'Lai
kas pagaliau sukrusti ir pra
dėti adi’bą.

LITAS
“Panevėžio Balsas” pra

neša :

U K i
paUi.

su vo-
“Dar-

“Pasirodo, kad Lietuvos 
valstybėje ir seniau būta li
tų. Štai Pušaloto parapijo
je. DĮčiūnų sodžiuje pas K. 
Petrauską randasi senas pi 
nigas prieškarinio rusų pus
rublio didumo. Iš vienos pu- 
>ės parašyta 1281. (iros A. R. 
(k T. R. Y. P. M. 1). lit. me
tai. Šios pavienės raidės ap
linkui. o ’lit' viduryje pini
go. Iš antros pusės paveiks
las kokio tai karaliaus, o ani 
paveikslo galvos is kairės 
pusės Lenkijos aras, o iš de
šinės Lietuvos vytis ir žo
džiai ’Re\ po. M. D. L.’-

KUN. DR. ČESAITIS Į 
PROFESORIUS

’ I )raugas”_j)raneša. kad

i Klaipy

Kaip jau minėta, oficialių žinių tuo reikalu dar neturime, bet 
taonet jų sulauksime, tai pilnai galėsime Įvertinti mūsų opozicionie- 
riędarbelius.

JBalimas daiktas, kad "Associated Press ’ žinios, iš kurių “Nau
jienos’’ ir "Vienybė“ padarė savo išvadas dėl Klaipėdos seimelio rin
kimų, yra perdėtos, kaip paprastai kad jos būdavo.

Karas Balkanuose
Nuolatinių Euroops neramumų lopšys Balkanai paskendo karo 

ffikury. Spalių 19 dieną Makedonijoje Įvyko bulgarų ir graikų pa- 
yTlbežio kariuomenių susikirtimas. Iš tų susikirtimų iškylo smarkūs 
Klaro veiksmai. Graikija kaltina Bulgariją, o ši Graikiją. Graikai 
yjhirtina, kad bulgarai norėjo sukelti GrHdjos Makedonijoj žmones 
;«%rie sukilimo ir siuntusi tam tikslui savo agentus. Be to, būk bnlga- 
^iriažanė graikų miestuką. Graikai buvo pasiuntę bulgarams griežtą 
Kjjhmat-amą dėl padarytų nuostolių atlyginimo, bet bulgarai nepaten- 

graikų reikalavimų. Graikija ir Bulgarija koncentruoja savo 
„ekraiuomenes. Graikų pajėgos okupavusios dalį Bulgarijos teritorijos. 
■gX&ras aštrėja ir plečiasi, sudarydamas dideli pavojų Europos taikai. 
A . Tautų Sąjunga norėdama užkirsti -kelią naujam karui, skubiai 
^riaukė speciali susirinkimą Į kuri pakviesti Graikijos ir Bulgarijos 

’yltūtovat Tautų Sąjunga, Bulgarijos p~ašom£Č, pasiūlė karo veiks-
Iri sustabdyti, bet Graikijos premieras Pangalos pareiškė, kad grai- 
Į bulgarų nesutikimai yra privatinio pobūdžio, todėl nereikalingi 
lutų Sąjungos Įsikišimo. Graikija tik tuomet sustabdysianti savo 
gilis, kai Bulgarija išpildysianti jos reikalavimus.

Saro šmėkla gali apimti visą Balkanų pusiansalĮ ir persimesti į 
įropos gilumą. Graikijos ir Bulgarijos kaimynė—Jugoslavija tais 
aprastais įvykiais susirūpino ir spšaakė skubų ministerių kabineto 
brinkimą. Manoma, kad kariaujančios šalys atmes Tautų Sąjun- 
I tarpininkavimą ir karo veiksmus'ves savo atsakomybe. Tuomet 
JiBa. laukti Jugoslavijos įsikišimo į karą. Tokia situacija nieko ge-

. Tasanlinio karo pradžia Įvyko Balkanų puriatualy. Tik mažos 
irkžtilėa pakako didelio karo .gaintL . Tuomet mažutėlė Serbija 
^gtao. pasaulį, o šiandien jos rįdį'vaiidna a ir Bulgarija.

pasilinksmiųimų, niekui1 ne
griežė jokia muzika.

Spalių 10, tai ^ra tautos 
pasiryžimo dienų, vakare 5 
valandose Rotušės aikštėj 
pradėjo rinktis tūkstančiai 
žmonių norėjusių parodyti 
pasauliui didžiulėj demon
stracijoj savo pasiryžimų 
dirbti ir kovoti dėl Vilniaus 
atvadavimo. Tokios skait
lingos ii’ iškilmingos demon
stracijos Kaunas dar nėra 
matęs. Išsijudino ji-5:30 v. 
Taigi buvo jau visiškai tam
su. Del didesnio iškilmingu
mo buvo išdalyta tarp de
monstracijos dalyvių į 1000 
švyturį ų C fakelų ), nuo kurių 
gatvėj išsitięsusi demonstra
cija atrodė dideliu ugnių, 
mišku. Pirmiausįų joja, pa
sipuošę senovės karžygių 
šarvais, keletas desėtkų rai
telių ant baltų vienodų ark
lių. o už jų eina visi dalyviai 
— studentų korporacijos, 
mokyklos, organizacijos ir 
neorganizuota minia. Tam 
tikrais protarpiais minioje 
juda automobilių platformo
se Įvairūs gyvieji paveikslai, 
vaizduoją Lietuvos senovės 
tam tikrus epizodus. Pirma
jam automobily stovi milži
niškas šarvuotas vilkas, iš 
kurio gerklės švyti raudona 
ugnis. Tai vilkas, kurį su
sapnavęs kunigaikštis Gedi
minas, kaip padavimas sako. 
Įkūrė Vilnių, nes taip tą sa- 

Ipną išaiškino krivių krivai
tis Lizdeika. Kito automo
bilio gale padaryta Gedimi
no pilies Vilniuje modelis, o 
priekv sostas, kuriame sėdi 
kunigaikštis Vytautas su ka
rūna ant galvos, aplink pa- 
lidovai ir kunigaikščių vėlia-

■ vos. Trečiame automobily Į-

■1
dalis 'tebėra. lenkų avantiū
ros grobimų.

Šiemet spalių 9 d. sueina 
kaip tik 5 metai nuo to skau
daus visai Lietuvai smūgio. 
Per tuos visus 5 metus Vil
niaus klausimas Lietuvos 
širdyje -buvo ir tebėra negy- 
jančia žaizda. Paminėjimą 
-to liūdno fakto Lietuva daro 
per 3 dienas — spalių 9-11 d.. 
9 diena yra tautos gedulo 
diena, 10 — pasiryžimo ir 11 
— Vilniui vaduoti aukų rin- 

< kimo diena.
__  | Paminėjimo iškilmes tvar- 

“Krikščioniško darbinių-[Lyti visoje Lietuvoje pasi- 
ku internacionalo programos ėmė Šauliti Sąjunga, o pa- 
svarbiausias punktas yra 'čiam Kaune susidarė iškil- 
šis; teiringumas ir meilė tu-' iu £omitetas su valstvbės 

nu. grupių ir tautų santy-f.^110 ‘l'^kenos pu-minmku 
kiuose (o socialistai sėja;'->nomu lietuvių poetu p. L. 
kerštą ir neapykantą tdrp j Gira prišaky. Gedulo dienai 
darbdavių ir darbininkų), buvo paskelbta visuotino su- 
Krikščionys darbininkai rei- Įstojimo minutė — 12 vai. 
kalau.Įa,^ ^ad jlarbo sąlygOLyjel)ai minutei turėjo susto

ji visas judėjimas ar darbas. 
iKaune tą minutę pranešė 
gaisrininkų silpnų balsai, ir 
visoks judėjimas sustojo. Vi
soj Lietuvoj tą dieną buvo 
skaitomos momentui pritai
kytos paskaitos apie Vilnių, 
•mūsų teises Į ji. apie jo pra
radimą ir būdus atgauti ir 

H', t. ir 1.1. Kaune tokios pa- 
Įskaitos buvo bent 9 vietose ir 

beveik visur skaitė po du re- 
'fereiitu. Klausvtoju visur 

.uuiauvjvr j . ’ .
2.2000.000 i prisirinko pilnos salės, o kai 

j kur net policija turėjo sulai

vikų •'puolimų pasiskubino 
vėl užgrobti Vilnių su vienu 
trečdaliu visos Lietuvos teri
torijos. Vos spalių 7 dienų 
Suvalkuose buvo pasirašyta 
lietuvių-lenkij sutartis, sulig 
[kurios Vilnius teko Lietuvai, 
jo 9 dieną tą sutartį jau su
daužė. Jiems neužteko to, 
■ kad lietuviai .aplinkybių ver-

KŲ INTERNACIONALO 
KONGRESAS

Lietuvos dienraštis “ Ry
tas” aprašo nesenai Įvykusį 
krikščionių darbininkų in-'čiami jau šita sutartimi bu- 
ternacionalo kongresą: Į

“Nuo šių metų rugsėjo 16 " 
iki 19 dienos krikščionių ■ 
darbininkų internacionalas 
turėjo Lucernoj (Šveicari
joj) savo kongresą, kuriame 
dalyvavo 159 atstovai iš 10 
šalių.

“Tai yra jau trečias kon
gresas po karo. Pirmas bu
vo 192Ų m. Haagoje (Olandi
joj). antrasis. Innsbruck ’e., 
(Vokietijoj). Tie trys kon-j 
gresai turi didelės svarbos į

• krikščionių darbininkų gy- j 
venimui. Įvairių šalių kri- j 
kščionių darbininkų x>rgani- j 
žarijos per tuos kongresu?- | 

.sueina Į artimesnius santy
kius, apsvarsto svarbiausius 
klausimus, kurie liečia dar
bininkų niaterialę gerovę ir 
dvasine plėtotę. Tie kongre- ■ 
sai parodė, kad darbininkai, 
būdami ištikimais savo ša
lies pilečiais. gerbdami savo 
tautą.-gali dvasia bendrauti 
su kitų šalių darbininkais! 
siekdami savo tikslus.

“Krikščionių < la r b i n i nk ų 
internacionalas skiriasi nuo 
socialistų darbininkų pana
šių organizacijų savo dvasia. 
Socialistų, kaip materialis
tinės paša ui i ožiu ros šalinin
ku vienintelis tikslas — di
džiausia gerove šioj žemėje. 
Krikščionys darbininkai.pri-1 
pažindami pomirtini gyveni- • 
ma. siekia ir medžiaginės ge. i

vo išsižadėję ne mažai savo 
etnografiniij žemių. Ir gen.

rovės ir sielos tobulėjimo.

apsaugoti] darbininko doro-I 
vę, žmogaus vertybę, jėgą f 
ir sveikatą, kad duotų gali
mumo plėtotis, jo asmeniui,, 
vyki lyti pareigas, reikalin
gas Dievui, šeimai ir bend
ruomenei. .

“Paskutinis kongresas Lu
cernoj pasižymėjo delegacijų . 
sutarimu. Be ko kita pri
pažinta reikalas rūpintis 8 ■. 
valandų darbo dienos Įvedi- j 
m-u. į

“Krikščionių darbininkų | 
internacionalą sudarančios i 
organizacijos turi 2.......   ,
narių. j

“Kongresas padidino sek-jk\ti tolesni rinkimąsi, kad 
retoriatą ir Įsteigė savo ,pCr didelį susigrūdimą nesu- 
spaudos biurą Sekretorium ;i.inžvtu baldu al.ba. kad ne. 
išrinktas olandas Serranens; - ‘ ■>T-+ s • - - , atsitiktu šiaip kas blogo,(is I treelit o), pirmininkui . ‘ f _
buvo vėl paliktas šveicaras jTai]> pat. būt o t alstxbes e- 
Scherer (iš Lucernos).” latre, kur skaitė užsienio rei-

“Tavorščiaas” Lesino Mumija
Rašo Komo

Keletą amžių <!ar prieš Kristui gimsiant, ten. kur paleng
va. tarytum tingėdamas, varo Nyla> savo vandenis į Viduržemio 
jūrą ir skruodžia Aigipto žemę, kitados būta galingų viešpati
jų—gyventa žemė> dievaičių—faraonų 'ir žemės vabalų—pa
prastu vergu.

Žemės dievai gyveno pertekliuje ir dideliausioje pagarbo
je. Faraono gyvenimas auksu žėrėjo. Vergai, kai paprasti pa- 
>a'Mio sutvėrimai, tenkinosi galiūnų nuotrupomis ir kartais iš
matomis.

Daug buvo Aigipte fraomi, bet nė vieno taip nedievino ii 
negarbino, kaip Ramzį II-ji Maimoną. ^Manyta, kad Ramzi 
“Dievų pagimdytas.” Bet visagalė mirtis neskirė nei faraono, 
nei vergo, tad ir išdievintam faraonui iš jo laikinojo gyveni
mo būsto teko persikelti Į amžinąjį gyvenimo būstą. Tuomet 
tikėta, kad ateis laikas, kada išeis iš jo kūno jo dieviškasis 
“atvaizdas,"’kuris davė kūnui “paramą, gyvybę, tvirtumą, 
grynumą, sveikatą ir džiaugsmą:” atvaizdas, kuris visu kuo 
panašus i kūnišką žmogų, kartu su jno auga, bręsta, sensta, 
bet nemiršta kartu su kūnu, nes dievai jam išanksto paskyrė 
visų žmonių atvaizdus. Todėl jo kūnas rūpestingai išbalza
muota. kad jis nepūtų. Jis gali vėl prireikti faraono atvaiz
dui. jis gali panorėti vėl grįžti i tą.patį kūną, sn kuriuo rišo tiek 
siūlų jo žemės gyvenimą.

Ir štai, tokiam balzamuotam faraonui-mumijai prireikė 
amžinojo būsto. Iš rytų smėlio granito pastatė dideliartsią pi- 
rūmidą — faraono karstainę. Tą darbą atliko 3,900 vergų.

Piramides karstamoje ilsisi Ramzi II-jo Maimuno išdžio
vinta, išbalzamuota mumija ir laukia tos dienos, kada jo siela 
sugrįž į jo kūną.

Ir ne vieno faraono Ramzi Il-.jo^Maimuno piramidos tebe
puošia Aigipto smiltynus. Tų žemės viešpačių būta daug, tad 
pirami'dų tiek pat daug.

Tai]! tūtai atroilė stabmeldžių karaliai anais, žilos senovės, 
laikais. Jų gyvenimas ribodavusi kitų, menkesnių už jį, žmo
nių išnaudojimu ir engimu. Bet už.tai jie sulaukdavo ne pa
niekos, bet dideliausios pagąrbos gyvi ir mirę.

Gyvenimas rutuliuojosi ir žengė pirmyn, o gyvenimo ap- 
linkybės^keitėsi. > Prabėgo-kėli ar keletas desėtkų amžių išny
ko Ai^pto' faraonai, bet jų vietoje atsirado kitį farŠĮbnai--Tcą

jrai ir karaliai, kuriem- taipgi maža teapeidavo paprastų žmo
nių likimas, nes vien tik >ave laikydavo “ Dievo pateptaisiais. 
Pradėjo artinti.- pa.-aulis i stebūklų amžiui—XX šimtmeti, pra
dėjo nykti karaliai ir tolygūs sutvėrimai, bet neišnyko šio am
žiau?- faraonai.

Ten. kur išdidi ir plati Volga raitosi: ten kur Neva bal
tes“ naktyse plaukia, kur Uralo nugarkaulis tęsiasi, šiandien 
esama “žemės rojaus.“ kuriame gyvena viešpačiai komisarai 
ir vergai proletarai.

Ir tie. kurie nepripažįsta praeities kultūros, kurie tvirtina 
savo kultūra ir papročius susidarysią, nusitenkė amžinajai tie
sai—istorija kartojasi ir pasekė faraoniadą. Komunistiškieji 
faraonai gyveno ir tebegyvena dideliausiame pertekliuje ir “pa
garboje.” Faraonų komisarų gyvenimas auksu saigstytas, ge
rybėmis nuklotas. (ii. jų vergų, proletarų darbininkų, gyve
nimas lavonais nuklotas, ašaromis ir krauju nuplautas. Aigip
to faraonai geresni buvo už Rusijos faraonus.

Daug yra Rusijoje faraonų, bet nė vieno taip nedievino ir 
negarbino, kaip Leniną. Mat. Leninas, žydiškojo socializmo 
dievu pagimdytas. Ilgai “žemės rojaus“ faraonas Leniną? 
Maskvos Kremliuje tupėjo, ilgai iš tos tvirtovės žmones šau
dė. jų krauju mito ir pagaliau jo mirštamam kūnui teko atsi
sveikinti su savo nemirštamos atminties darbais; iš laikinojo 
būsto persikelti į amžinąjį būstą.

Vyriausiojo faraono Lenino mirtis sukėlė liūdesio jaunes
niųjų faraonų širdyse. Bet. staiga, visi jie nudžiugo, kai vie
nas iš jų priminė, kad kitados. Aigipto faraonai ir mirę gy
vendavo, nes jų dieviškasis “atvaizdas“ tik laikinai išeidavęs 
iš jų kūno. Kadangi d raugas. Leninas visu kuo panašus į Ai
gipto faraoną, tad ir jo “dieviškasis atvaizdas’’ grįšiąs į jo kū- 

• hą. Tuos įsitikinimus plačiai-paskelbė socialistiškoji šventyk
la Maskva. Juos pranašingai pakartojo Maskvos faraonų ver
gai perBrooklyno “Laisvės“ ir Chieagos “Vilnies“ apšepusius 
lakštus:

“Su perkūnais ir žaibais
Draugas Leninas ateis!”

Tuojaus įnirusio faraono Lenino kūnas pradėta balzamuoti, 
kad nepūtų. Jis gali 'Vėl prireikti Lenino atvaizdui: jis gali pa
norėtų vėl gręžti į tą patį kūną, su kuriuo jį rišo daug malonių ]ęw 
atsiminimų šiame Žemės gyvenime. {

(Susmaugiau) ( • < --/L

tai syta aukuras, už kurio 
stovi iškėlęs rankas ilgabarz- 
dis vaidila, o prieš ji 6 vaidi
lutės ištiesusios į ugnį ran
kas. Ketvirtame automobi
ly Vilniaus mūro vartai su 
miesto ženklu, o prie ją sto
vi 8 ginkluoti sargybiniai t 
vienas senovės lietuvio rū
buose pasirėmęs dideliu kar
du. kitas dabartinis karei
vis. trečias šaulys. Penk
tam automobily didelis pa
veikslas. kuriame vaizduoja
ma ant aukšto žaliais šlaitais 
kalno Gedimino pilis Vilniu
je. Ant šlaitų parašas “Ei 
pasauli — mes be Vilniaus 
nenurimsim,” kurį rodo iš1- 
pieštąs šalę šaukiantis šau
lys. Šalę paveikslo stovi dtl 
ginkluoti šauliai. Šeštam au
tomobily vėl sostas, kuria
me sėdi šarvuotas kunigaikš
tis, aplink dvariškiai ir klū
po 3. tur būt. kažkokie pa
siuntiniai. Aštuntame auto
mobily budį aut vieno kelio’ 
priklaupę gikluoti šauliai. 
Jie suklaupę ratu ir atrodo 
tikrai žiūrį ar nėra iš kurios 
nors pusės tėvynei pavojaus. 
Autontobilio prieky plėvė-- 
suoja dvi trispalvės vėliavos. 
Paskiausia važiuoja automo
bili ir šaulių būrelis uždeng-

š

darni ilgą demonstraci.]«s«i- Jf^:'
Jei'dar 

ūgnegesių^orkestrus 
ka lengvin&itis. savo



tuo tikslu tapo suorganizuo-

tvirtu nepriklausomybės pa-: 
matų, kada jau veda ąavy-

Knoftotašės aikštės 4e- 
moastracija ateina prie MG 
(ristel ių Kabineto riri J&ur 
ją sytinka ministeris jrizsu-.

rinkta įvairiems Lietuvai 
šelpimo Reikalams. Dabar,

M- fikyhou#-
0*5 -^$50.00 (lieL bobas). *' 

jhtjrvoiskiK, P. Dagriaips, V. D 
jštoupas. J. Šalaševičius'^ A. Banys.

dzhtlaitis. Iš minios kalba' 
studentas Laimonas. Jis ap
gailestauja Vilniaus likimą, 
demonstracijos vardu prašo 
p. ministerį pirmininką da-

Smulkiais — $13.50.
Va»-W$M

rvti visus galimus žygius, [stovį gyvenimą,
atlikę svarbųjį savo uždavi
nį, stoja pagalbon kritin- 
giausioje STevyiės valandoje' 
ir dabar mes dar daug kame 
galime jai padėti ypatingai 
pagelbėti jai sustiprėti fi--

kad greičiausia Vilnius bū
tų paliuosuotas, drąsina p. 
ministerį, kad šitam dide
liam darbe nenusigąstų jo
kių kliūčių, nes visa tauta jį 
rems. J pasveikinimą atsa-............................
ko pats p. ministrais pirmi- j nansiniač Oia mes galime 
ninkas. Savo gana ilgoj ir;padėti deportuojant Lietu- 
gražioj kalboj džiaugiasi* jos Bankan (Emisijos Ban- 
tautos nusistatymu, pamini 
digluotus kelius į laisvę, pri
žada daryti visa, kiek nuo 
jo valios pareis, kas vyriau
sybės išmanymu ir tautos pa
geidavimu bus reikalingiau
sia. kad Vilnius vėl būtų mū
sų ir tikisi kad pasaulis su 

^teisybe turės skaitytis, nes. 
Lietuva nors ir mažutė, bet 
kartais ir mažas kupstas ap
verčia dideli vežimą. -Čia 
šaukia valio tautos pasirvži- 
mui ir Vilniui. Demonstra
cija pritaria galingu, entu
ziastišku “valio.” Po to de
monstrantai traukė toliau 
'Karo 'Muziejaus link. Bet 
prisiartinusi prie Ministerių 
Kabineto rūmų stude.ntii 
tautininku ‘‘Neo Lithuania 
korporacija siųstojo tuo ne
praleisdama užpakaly buvu
sių organizacijų ir mokyk
lą. kurios norėjo eiti toliau 
ir pradėjo šaukti ‘‘Šalin de
rybos.” Prie 
visokio plauko neorganiuzo- 
tų piliečiu ir kilo trukšmas. 
Ponas ministeris pirminin
kas prasišalino i rūmus. Ku
rį laiką pastovėję tautinin
kai nuėjo irgi prie karo mu-

i kan)

Jaunos, atgimusios Lietuvos 
viltis ir ateitis yra katalikiško
ji moksleivija, kuri sunkiausio
se tėvynės valandose aukojo jai 
net savo gyvybę. Susiorgani
zavus ir galinga katalikiškoj:

■L S. bevertas, V. Jurgelis, K. Pikutf-
..   . N*vjftkaa»lL Ūselis, S. Prn- 

f Po $6-00: J. Lisauskas, P. Do-akapas,' OT’Pečiųalitė, P. Jonušai-: 
~ ‘.................. Ha, K Žiiimdcaa, J. Montvydas, M.

Nas'ąmuakenė, A. Padegąaas, K. 
MaMlioaia, K. Paatarad^enė, M. 
Grybauskas, jf. Jančia, S. Mikuc
kis, S. Berašaitis. J. 'Lenkaitis, N. 
Jankauskas, ii. Kuprevlčienė, J. 
Ktudauakas; R. Jusius, A. Kučans- 
kienė.

Smulkiais — 3.85.

e J. Bracailis.
9$ $8;00: J. Kuras. A. B*lčiū-

i nas, A. Durasevieius, K. Taiukus.'
Po $2.00: M. Airis, V. Markelio- 

’nis, J. Žilinskas, J. Cižauskas, J. 
į Adomaitis, V. Baltrušaitis, V. Gu- 
dinas, J šeštokas.

j Po $1.00: J. Sktulis. E. Skodie-1 Viso — $10085.
'nė. M. Andsiulaitienė, P. l)uin Į
čius, J. Urbšaitis, A. Ažusems, J. ——

Brockton, Mass..- J. ^Lalakaus- 
kas (žadėjo) $50 (liet, bonas).

Po $10.00: Kun. J. Švagždys ir 
A. Uždavinio.

Po $5.00: P. Varneckis.
Po 12.00: R. Eitavieienė, Ušai- 

j tienė. J. Ba nys, M. Ušaitienė, M.

džioje išvyksta atgal Lietuvon.
o u « ir.-i • i lietuviai - katalikai!
Stud. A. Tylenis I Didžiu auką jau esame sudėję

sunkų idėjinį darbą. Jis dirba, j savo tėvynei viskiuose reika-, ,lclie M Danys, da. vs 
nebodamas savęs. Dažnai gy-tluose. Karo perblokštą esam? IPuidokienė. P. Pleškus. 
vendamas varge ir skurde, jis;.ią pakėlę ir sustiprinę. Neat- Į Po A B Lidei,
praranda savo sveikatą ir jau- j kreipkime savo širdies ii’ šiame j kaitė, Z. Jarmulauskieuč,' M. Sa-

Ju&Mtis <40.00 (Ikit.
Adomaityte $55 (liet. bg9HH| 

nuoš), Vladas Jakas —r JflMflHmH 
Bonas) >

Po 16.00: M. Urbaičiutė, 
kayskas, A. Vaisiauskas, 4O||| 
činakieuė, M. Norbutas
liūs — $3.00.

PO »D0: J. Malinaustadį®^;
Vineiūnas. V. ČetkauskasJ-’Fį3H| 
lentukevieius, R. NaujoktoOu^H 
Gerulskienė, P. Gerulskis, 
linauskas, J. Sinilgis, J. SailĮSĮ 
kas, V. Lepeika. '0

Po $1.00: A. Bironaitė, D/JH| 
niušauskas, P Atkočaitė, A. AhH 
kauskas, P. Vilkienė, M.
A. Dalalienė, M. Glėbas, A. Daį$jK| 
šis, B. Tamošiūniene, G.
Praniutė, O. Novikienė, A. SU01B 
tas. P. Liepas, M. PėrėdJMeo^ĮįĮ 
Kapčiurienė. V. ValšvylienV■ 
Šesienė, P. Urbonavičius, O. Vm 
cinkicnė, U. Remeikienė,. KLJKm 

’ lauskienė, F. Koklevičionč, ;Pj£flG 
k&uakienė, M. Bareauskkui^^ME 
Freimoritas. S. Kazlauskienę Mg 
AnuSkevičienė, T. LekaričienAMį 
Paukštienė, A. Tulienė, M. GeMpt: 
nė, U. Venckaitė, P.
Potembergienė. A. PotembgBįBiB 
P. Karolienė, P. Kadaitis, A.i$®g| 
kas, M. Sundukienė, S.
E. Judeikienė, K. Jaskutien^^H 
Plekavičius, J. Sanauskas, wW 
kevičius. P. Šarka, J. Dobikt^^Į 
Jurgelevičius, V. Širka, A. Dįu^J’ 
šieno. M.Norbutas, O. ZrnkevbSįiį 
nė, B. Eibokieuė, J. Burokas,^ 
Sargelis. yn

Smulkiais — $9.80. • *
Viso — $271.80.

reikale. Ir vieno tik dalyko 
' reikia nueikime į jaunimo ats
tovų prakalbas, o ten širdis pa
sakys ką turi daryti. Išsyk 

i tu pamilsi ir katalikiškąją-Lie- 
įtuvos moksleiviją ir jos atsto
vus. () nreilė veda prie dai
lią . ...

Tat, visi į ateitininkų atsto
vų prakalbas . . .

nšenė, A Tautkus, J. Česnulevi
čius, P. Juozaitis, P. Kareiva, J. 
Kilkus, T. Kubilius. P. Kamenčius, 
A. Norkus, S. Pučinskas, J. Čiu- 
prinskas, J. Žilinskas, M. Kubi- " 
liūs, R. Danielius, B. Tamulevi
čius. K. Vaičiūnas, P. Tūbelis, J. 
Juškaitis/J. Saladuonis, K. Okaas, 
A. Kašėta, J. Baronas, J. Basio
kas, N. N., J. iStatkaitė, Aišmins- 
kienė. A česnulevičienė, R. Svet- 
kaitė. J. Jaskeleviče, ’A. Višeiū-

nystęj nužengia į kapus . . . 
Ypač skurdus via gyvenimas 
Kauno universiteto studentą, 
kurią čia mokinasi daugiau 2,- 
000. Daug yra tokią nelaimia-1 
gą, kurie negaudami žmonis- ( 
ko.- pastogės, sulindę į tamsius,; 
drėgnus urvus ir. naikindami' 
savo kūno ir dvasios jėgas, nu- ■ 
siminime leidžia brangias jau-1 
nystės dienas, vedančias Į šal-i~ 
tus kapus . . . Skaudu ir liūd-' 
na! Žūna jauni mokslo žmonės ■ 
— žūna gražiausi tautos .žie
dai . > . |

Tą tautos nelaimę pamatė, 
kai kurie geros Širdies žmonos 
ir suskato nelaiminguosius gel
bėti. Tos pačios ateitininką or
ganizacijos Susišelpimo Fondo 
Fondo Komitetas pasiryžo pa-; 
statydinti Kaune didelius na-; 
mus, kuriuose rastu priegiau-į 
dos keletas šimtą neturtingą, 
bet doru ir darbščią studentu- 
kataliką. I

Nuo karo dar neatsigavusiu;

ir tuomi sustiprinti Lietuvos!
Banko nezorsus.
Bankas priima depozitus ir kimą.
dolerio valiuta. Už depozi-i pamatysi ateitininką, dirbantį 
tus ilgesniam laikui moka —' ; -s ■ .

5% ir daugiau, žiūrint sumos gaį Lietuva turi daug išlaidų 
ir kokiam laikui depozi,tuo- panešti netekus sostinės Vil- 
jasi. Pinigus nereikia siųsti Griaus. Kaunas, laikinoj i so- 
Lietuvon bet deponuoti gali- st i nė — sostinei suris neata- 
ma Guaranty Trust Co.. New Įtinka, čia valstybė neturi 
Yorke Lietuvos Banko są-,kur visų savo departamentu 
skaitom gi bankoj gautas j sutalpinti, reik statyti nau- 
kvitas persiųsti Lietuvos , namus. Bankrutavus ru- 
Bankan Kaune. įsų rubliui ir Vokietijos ntar-

Kaip kiekvienam nauja-Įkei visi krašto piliečiai pali- 
kuriui. taip ir valstybei yra mo be cento ir čia reikėjo iš 
be galo daug išlaidų, vpatin- Įnieko pradėti, bet ačiū lietu- 
_  ' ■— yjų apsukrumui ir taupu- 
žiejaus. o pro atsidariusią *mui. Dievui padedant. Lie- 
gatvę nuėjo ir visos kitos or- jtuva įsikūrė savo banką, is- 
ganizacijos. Visos vėliavos Įleido savo pinigus — litus, 
buvo suneštos į muziejaus kurie jau trečias metas kaip 1>lt‘įuxo;,\ 
sodnelį prie paminklo žuvu-įkursuoja tvirtai laikydamies “ t,nKU -la ,J 1
siems už laisve. Čią orkes- 0.10=^1,00 kurso, 
tras sugrojo m. Ui ir tautos 1

ju prisidėjo įhimną. Ik to e monstraci-jti Lietuvon arba itneinanam 
jas dalyviai kupirč naujo pa- jtieji vykti, bet norėdami pa
siryžimo kovai dėl Vilniaus'gelbėti Lietuvai, tai lengva' 
išsiskirstė. Ir geni laiku.'gali padarvti deponuodam 
nes neužilgo prasidėjo smar-!depozitus Lietuvos Bankan 
kus lietus. K. Kru-šmsJ^s^

mas ir dvasia persunkę yra vi-
Lietuvos Sij krikščioniškąjį Lietuvos vei- 

. Kur nepažvelgsi, visur

11. Šapoka

L. Tolstojus

Kaukazo Nelaisvis
Vienas ponas tamavo Kaukaze karininku. Jis buvo vardu 

Žilinąs.
Kartą gavo jis iš namą laišką. Senute, jo motina, rašo 

jam: “Aš likau jau sena, ir noriu prieš mirtį pamatyti savo 
mylimą sūnų. Atvažiuok su manim atsisveikinti, palaidok ir 
paskui, su Dievo pagelba. važiuok vėl tarnauti. O aš radau 
tau sužadėtinę: išmintinga, graži, turi dvarą. Jei tu ją pa
milsi. tai gal apsivesi ir visai liksi namie.’'

Žilinąs pamanė: “tikrai senutė liko jau labai liguista; gal 
dš jos nebematysiu. Reikia važiuoti: ir. jei sužadėtinė gera, 
galima apsivesti. Jis nuėjo pas pulkininką, gavo atostogų, at
sisveikino draugus, pastatė savo kareiviams keturis kibirus 
degtinės ant atsisveikinimo ir pasiruošė važiuot.

Kaukaze tuomet ėjo karas. Buvo labai pavojinga keliais 
važinėti: vos tik koksai rusas išeidavo ar išvažiuodavo iš tvir
tovės.—totoriai ar nužudydavo ar nusivesdavo jį į kalnus. Ir 
taip įsitaisė—kad du kart kas savaitė susibūrę kareiviai jodavo 
iš tvirtovės tvirtovėm o vidury kareivių važinėdavo keleiviai.

Dalykai dėjosi vasarą. Anksti rytą vežimai suvažiavo prie 
tvirtovės, išėjo būrys kaerivių. ir išvažiavo. Žilinąs jojo, ve
žimas su jo daiktais važiavo vilkstynėje.

Pravažiavo dvidešimt penkis verstus. Vilkstyne važiavo 
iš lėto: tai kareiviai sustodavo, tai ratas nuo ašies nukrisdavo, 
tai arklys sustodavo, ir visi stovi, laukia.

Jau priėjo vidudieni.*; o vilkstyne pravažiavo tiktai pusę 
kelio. Dulkės, karštis; saulėj degina; nieko nėra, kur būtų ga
lima nuo karščio pasislėpti. Plikas tyrlaukis; nei medžio, nei 
krūmo nėra ant kelio.

Žilinąs mivaržiavo pirmyn, sustojo ir laukia, kol priva
žiuos vilkstyne. Jis gink, užpakaly sutrimitavo ragas,—vėl 
atovi. Žilinąs galvoja: “jei aš važiuočiau vienas, be kareiviu? 
Mano arklys geras, jei totoriai mane užpuls, aš ištruksiu. Ar 
nevažiuoti vienam!?...’’

Jis sustojo, užsimąstė. Kitas karininkas Kostilinas, su 
Šautuvu, prijojo prie jo ir sako: —

— “Važiuokime. Žilinai, vieni. Juk visai nebeįmanoma, 
aa noriu valgyti, ir karšta. Mano marškiniai vit*ai šlapi nuo 
prakaito.“ ' .

O Kostilinas buvo žmogus drūta*, riebus, visas rau^ofias, 
ir prakaitas tekėjo nuo jo. žilinąs, i kiek pagalvojęs, .tari:

Fed. Sekret

— Ar tarinio

v a 7.

tvdinti. Todėl ir ateitinin- 
S. Fondas kreipč-i Į brolim 
uviu> Amerikoje. tik‘‘dam;:-Taigi tie. kurie mano vyk-.!

šokti is uzka'nė
Kostilinas

jo nepaKiausę 
tiktai apsidairysiu.

PUIKUS IR MAISTINGAS
Geras visai šeimynai

KLAUSK SAVO GROSARIO

totoriai nušokę nuo arkliu, pradėjo ji mušti 
i> per galvą. Sužaliavo jam akyse ir jis pa- 

Toioriai ji sugriebė, paėmė iš balnu atsarginius ark- 
surišę jam rankas ant nugaros ir ištraukė jį iš bal- 

: nutraukė jam kepurę, nuavė batus, viską iškrėtė, 
dkrodį. išdraskė vis;us drabužius. Žilinąs 
<iio. Kaip jis. nelaimingas, puolė ant šono, 
-pardosi—negali kojomis pasiekti žemės; jo 
š skylės teka juodas kraujas, drėkindama ap-

t.
V;

— Ne. sako, iii palauk žemai.
Ir jis nujojo kairėn, ant kalno.
Žilmo arklys buvo medžioklini- (jis užmokėjo už ji šimtą 
iu. kuonmt ta.-Jmivo kmm-liukii. ir jiats ji užaugino): ark-

Vos jis užlipė kalnan. 
totorių, 
pamate, 
Žilinąs

linkui dulkes.

Vienas totoris priėjo prie'arklio, pradėjo traukti balną. 
Arkly.- vi.- spardosi.’r—totoris iš-ii rauke durklą, p(*rpiovė ark- 
!iui gerklę. Kraujas ištryško iš gerklės; arklys sudrebėjo ir
nusibaigė.

Totoriai nuėmė balną, pakinkių. Rąudonbarzdis totoris 
at."i>edo ant savo arklio, o kiti jmsodino jam ant balno Žiliną, 
o kad Žilinąs nenuvirstų, jie aprišo jį apie totorių diržais ir 
nujojo į kalnus.

Žilinąs sėdi totoriui už nugaros, svyruoja, daužosi veidu 
i smirdančių totorio nugarą, ir raumeningą kaklą, o skustas to
torių pakaušis mėlynuoja iš p) kepurės. Žilino galva sudaužy
ta. kraujas sukepo ant kaktos. Bet ant arklio jis negali susi
tvarkyti, nei nušluostyti kraują. Jo rankos taip surištos, kad 

fcąnarius skauda.
Jis muša arkli botagu tai i>er vie-L I,"ai nuo kabl° i kaln^ P^rido upę,' išjojo ant
i-+»; r— m Otelio ir jojo tarpukalmu.

Žilinąs norėjo pažiūrėti kelio, kur jį veža,—bet akys krau
ju apkepę, ir apsigrįžti negali.

Pradėjo temti. Perbrido dar vieną upę ir pradėjo lipti į 
akmeningą kalną; pakvipo dūmais, sulojo šunes.

Atvažiavo aąlan (totorių sodžiau). Totoriai nulipė nūn 
Lrklių. subėgo totorių .vaikai, apstojo Žalmą, idykaoja, džiMK 
gias. pradėjo mėtyti į jį akmenimis.

Totoris nuvijo vaikus, nukėlė žiliną nuo arklio ir paftank? 
darbininką. Atėjo pb&ąfandit<, viamnankima totoris. Js 
marškiniai nuplyšę, visa irklinė nuoga. Totoris kaž-ką

I naiiepė. Darbininkas atoeiė pančius: dvi ąžuolinės kaladfe b$- 
Ivo sujungtos gdežmiato žfedaU ant vieno žiedo buvo 4

A t rišę žHfaaui nudUM, . “
Žilinąs jau bpveik jį pasiekė, liet kas iš užpakalio iššovė ir *uveį į <5^ ®žr?.kiD?

r
lys užkoĮM“ ant kalno kai]! ant sparnų.
—mato—priešais j; stovi raiti ant arklių trisdvš 
Pamatę?-, pradėjo sukti arki; atiral: totoriai jį ir 
metėsi į jį ir, jodami, išsitraukė Šautuvus iŠ niak.M 
iš visų spėkų nulėkč nuo kaino ir šaukia Ko.stihnui.

— Ištrauk šau’uvą!—o patsai galvoja apri savo arklį: “nu, 
branguti. b‘k. nestiklupk: jei tu suklupsi—-aš pražuvęs. Jeigu 
pasieksiu šautuvą—aš jiems nepasiduosiu.“ v

O Kostilinas. užuot jo laukęs, vos tik pamatė totorius, nu
lėkė kiek tik gali tvirtovėm ."
na tai kitą šoną. Dulkėse tiktai matyti, kaip arklys mojuoja 
uodega.

Žilinąs mato, kad dalykas blogas. Šautuvą nunešė, vienu 
kardu nieko negalima daryti. Mato, šeši totoriai joja iš kitos 
pusės. Jis pradėjo laikyti arklį, norėjo jį pasukti atgal, bot 
arklys taip lekia, kad jis negali jo sulaikyti, joja tiesiai į to
torius ir mato—totoris raudona barzda ant pilko arklio artinasi 
prie jo. Jis; suriko, išsišiejiė ir paruošė šautuvą šoviniui.

“Nu. galvoja Žilinąs, žinau aš jus, velniai; jei jūs paimsit 
mane gyvą. įkišitr duolFn. plaksite botagu. Gyvas aš, jums 
nepasiduosiu.“

Ir Žilina.", nors ir nebuvo augalotas, bet narsus. Ižsi- 
traukė kardą, pasuke arklį į raudonharzdį totorį, mano: “ar su
minsiu jį savo arkliu, ar užkaposiu kardu.“

pataika į jo arklį. Arklys suklupo—prispaudė žilinai koją.

jo, riša jam rankas. Jis nusikratė, nubloškė-n$osav$$toU>-
' , - <* -r z • -į£ I- • ■ 7- *ĄH

./K. ‘hL -y~ U

Norwood, Mass. — Kum V. Tiį*? 
ioTnas — $10. V. Kasiulis — 
K. Sttašaitienė — $2.00. . .

Po $1.00; V. -Kudirka, KajanA^Į 
virius, J. Viseckas. L. Grubys, 
Adomaitienė. M. Baliutienė, 
Vėsula, J. Kasauskas, J.
.1. Didžbalisl. S. Kareiva. J; iježtitd 
viekas, P. Kudirka, M. MiaUe^rt 
'•ius. P. Kuras, K. Burauskaš, 
Mačys. P. Stasevičienė, J.
liene, J. Paupiys, K. Akstinai 
Sniulskis, K. Sudonylė, F. Včcilltr 
nė. S. Arbučius, G. Pazniokas, 
lonskienė. *

Smulkiais — $10.20. '■ j

Viso — $54.20. , :-
Už aukas širdingai dėkoja *

At-ką S. F. otfkNįlįk

Visi nepasisekimai orgaM^ 
zuotam darbe, paeina nuo ua-rį 
veikiamo. >

‘ ‘ Darbininko ’ * skaitymą# J 
rėmimas, tai darbininko ggj 
pratimas.

*aįp

NAUJAS IŠRADIMAS ANT O T M** ; 
Skaudėjimas ir svaigimas galvot oMP: 
na iš vlduriŲ, kraujo nečystusno 
namo. Paeina, tai iš viduriu. 
Intusion, išgydys j 3 savaitas.
kė 75c.. baksas (pusė tuzino) •$ . j 
dėl tonsilų ir reumatizmo. šobq 4UP0 
dėjimo Ir po krutinę nandok Utoifeėi 
Mostj, prekė $1, $1.75 Ir S3J9O.
te gauti kožnoj aptiekoj arba gu sfefr-’.. 
dėja Z. KPNIK CO., City Hffl, 
Union City, Conn. 'dū4ME|

tobdėjo ant vienos kojos, katater ir

Ataq*k 40c., o ganei, ne | 
b*t ložėmis, datų^M* 1 

$1,006. Ką reikštą žmogų 
jei jis sveikatos neturėtai | 
visai kaičias d«dktM tokiam 4 
gis. Mflsp žolės yra kas fetak-4
teikė sveikatą tūketaašianM^j 
teiks ir Jums. P&taieo 
vidurius, prašalina strėną alį 
mą, kosulį, dusulį, patrfM 
skausmas po krūtinei, nerv^fįi 
donas, ir tt. Atsiųsk 19e., jM 
visokių žolių ir k»v< ‘ ’
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iormanams ir' koadakteriams. 
Jie sudaro apie pusę strytkarių 
kompanijų darbininkų, Pąkel- 
fa dviem centais valandoj.

BIZNIO MOKINASI IR 
t’ 1 MZN1PRAKTJKUO

UŽDRAUDĖ AURIUS
. Bostono mokyklų salėse už
drausta šokiai. *^DŽdreudufiaš 
neliečia high asehiifltaįL . Šokiai

g"*MI
jytASN.vm(A

I UttUVte ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE
_____  OFISUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

T»I. Brockton 7180
UESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

D-jo 27 d. Clevelande lai- 
jjrakalbas Ateitininkų S. 
reikalais. Tą dienų Na- 

U Fondas rengė vakarėlį 
jų prakolbos buvo su juo 

Manome, kad toji 
be mūsų situacijų pa- 

no, ‘ nes šiaip surengti 
įkalbos Clevelande buvo la- 
'gunku, o, antra, tų dienų 

įyo blogas oras ir todėl tik 
ai ė vakarėlio programa 

dar šiek tiek publikos 
braukti. Nors žmonių neper- 

usia susirinko, bet visi 
e širdies ir karštai savo tė- 

Bę mylintis. Auktj ateitinin- 
namams sudėta $160.85. 
progos turime išreikšti gi- 

padėkos Našlaičių Fondo 
lįakarėlio rengimo komisijai, 

davė mums progos tų va- 
laikyti savo prakalbas. 

Ypač dėkingi esame nenuilsta- 
į?mam darbuotojui p. A. Baniui, 
f kuris visas savo išgales padėjo, 
į kad prakalbos būtu kopasek- 
r nangiansios. Pagalios tariame 
L.£urdingiausią ačiū ir visiems 
^-kitiems mūsų darbe pagelbėju- 
rBiems ir savo aukomis mūsų 
^tikslų parimusiems.

At-kų S. Fondo atstovai

Įi*8»«j,492ErfBnO 
Boetone įvyks L 

3B:kuopos susi- 
Visi nariai prašok 

ataiiaflAyti. Reikia aptarti shu. 
jo/ifqmtao darbuotę. “Darbi- 
ninfej^ ^tpbo nariaiųpranež ti
nus apįe visų j^saičĄ ir. ^pię 
da^yktls Lietųvoje. Bu? in^omU 
ir svarbu visiems. Sueikite.""'

lapkr

Bostono 's 
torių darbini

tr 
dėmias i
iŠ L. VyčĮ^ A> ape ‘ 
▼jmo, • faimos ifeiavš Julė 

SI Ibiasl&iH^r K
Skąityįa^Mtii. , K.t Urbos 
čiaus 
reikalam. Priimtas. Fėftr

tarp* Mtani
J ^77 St*

Cambridgiuje. Abejose vieto-J 
še buvo^dųktė.

įėjus

kr^<^ j^yks'generalis susirin- 
kimąs^ tuGjUps po sumai pobaž 
Ryt®§e svetainėje. Meldžia- 

x x ; .... me- visų Aarių atsil&nkvti, nes
ta dehtata apsukrių darbimn-; iorim^ įVairimsių dalv- 
kų(>ų),. kone pareiškė pasiry-lį, jr jnos pri<3eran(-.iai

atliktu Teiposgi kurie nariai 
'turite- kokių nors kliūčių kas-

»YRĄIPSNIS 143 
Kaip Panrtžti Kūdikio Maistų 

Bonkutėse
Pirmuose straipsniuose tvarumo rei 

kalate ir svarba ruošiant kūdikiui mai
stu huvo pabrėžti. Maisto švarumu Ir 
grynumą gulima visai sunaikinti, jei 
nešvarus indai vartojami jo ruošimui.

Greta švarumo svarbos, yra teisin
gas nusaikavimas ir tinkamas atmieži- 
mas. Kada kartikiams vartojama pa
saldintas kondensuotas pienas, tai jj 
reikia iš btešiuės atraieruoti šaukštais, 
pilant iš blešines, bet nesemiant? Tai 
geriausias būdas gauti tikrą mierą. Ga
li lengvai suprasti, kad sėmimas netin
ka, nes prie šaukšto prilimpa perdang 
pieno. O kadangi pamokinimai liepia 
imti tiek ir tiek šaukštą prie tiek ir 
tiek uncijų vandens, tai toki prilipi
mai gadina tikrai mierai. Atmieravus 
reikalingų kieki svarbu Išplauti stiklą 
su virintu vandeniu, kuris vartojamas 
miežimui, tokiu budn visą pieną suimsi. 
Atidarytų blešlnę visados reikia laiky
ti šaltoje, švarioje vietoje, drūčiai už
darytų su apvožta stikline ar puodeliu.

Vanduo miežimui vartojamas pirma 
turi būti išvirintas ir atvėsintas. Tokis 
vanduo šituose straipsniuose vadina- 

A. imas ‘•virintu" vandeniu. Saikuok j]

naa atplaukė į mokyklų valdy
bas prį^elbėti kovoti su knygų 
va&iinifi. Yra nužiūrėta, kad 
vą^tžtaoija studentai. Nuo biz- 
mj> Administracijos lentynos 
padėtinėmis dienomis' pf&pšo- 
lė 8Q knygų. - Knygyno valdy
ba tvirtina, kad tos lentynos 
kn^gamis naudojasi tik stu
dentai. Aišku, kad iš tų stu
dentų įžeis “geri” biznieriau ■

j SIOUE CITY, 10WA
■ Gerb. varg. E. šlapelio ren-

• giami vakarėliai:
ir. 1) Įvyko rugsėjo 27 d. kon- 

centas vaikų, kuriame visi ge-
ig rai pasirodė.
m ■ 2) Įvyko spalio 11 d. lošimas
k'**Pražydo Nuvytus'ms Gėlės,”
s.dalyvavo: J. Balkevičius,
c Žibąs, P. Šeputis. J. Vaitkūnas, Į Svariose graduacijos bonkore. Po to at- t*. 1 v, , Vai imi aiioC&rtiati c»»»VaL.

K. Adamonienė. I\. Balriūnie-
; nė,'T. Balčiūnaitė
r vičiutė.

3) Įvvko spalio 2.1 >1. lošimas
G “Kur as Žentas. ”
f, 4) Įvyks lapkričio S d. loši-

—mas “Mikutis ir Marytė."
/ 5) vyks lapkričio 22 d. vai-
k'dinimas operetės. ‘’Kaminkrė-
1 tis ir Malūiiinkas."
i Laukiame tu vakarėliu.

’ JUOKŲ VAKARAS
Lapkričio 8 d. šv. Petro pa

rapijos salėje L. D. K. S. cent
ras ruošia linksmų juokų va
karų. Bus vaidinama “Pikto
ji uošvė. ’ * Vaidinimų režisuo
ja ir jame dalyvauja artistas J. 
Dikhus. Koncertinę programo 
dalį atliks p-lės Grybaitės, 
smuikininkas A. Žydanavičius 
ir art. J. Dikinis.

žinių šįmet sukirsti fėruose vi-, 
sas kitas draugijas ir kuopas. ’

Nutarta: rengti seimyniSk, Jh4..„ tai nCTeguler; 
surum burum vakareų su labai • • - >.....
indomiu programų ir užkan
džiais. Tų vakarėlį rengti tuoj 
po Kalėdų prįeš naujus metus" 
ir vien Į,ik nariams. Kurie ne
ims pilnai užsimokėję tie jame' 

jgumų. Sakomas »^us Auris-vaka-.
įrengti ifgBda komisi- 

tiŠ B, lAtkožev^iutės, J. An
tanėlio, V. Medonio ir V. Mar- 
■rinkoniutės.

Šis susirinkimas buvo toks, 
kokio jaunimas senai pageida-

■ IŽ VYČIŲ SUSTOMOMO VO — trumpas. Atlaikytas i 45,
L. Vyčių 17-tos kuopos mė- minutes.

apžiūrėti |a*l tikra|komisija  ̂
Bijoma, kM neataikartotrt 
Piekwiek. klubo tragedija.
r Uždraudimas palieti 200 mo
kyklų.

jojo gavimų arba klaidingus 
antrašus, tai .mes turime viską 
pataisyti. .Tiktai mums visas 
kliūtis pikiuokite o bus praša
lintos ir viskas'gerai atitaisy
ta. Taipgi kurie nariai esate 
dar skolinp už “laivų,” tai 
malonėkite atsilygint ir pilnai 
užsimokėti, nes Marijonų Ko
legijom centras būtinai to reika
lauja. Taigi gerbiamosios ir 
gerbiamieji Marijonų Kolegi
jos rėmėjai, pasistengkite kiek
vienas ateiti i svarbų susirin
kimų.

X«Maa«8£3WMa3SX3k3bSX3^
Ą TEL. So. Boctou 0606—W. S

7 LIETUVYS DANTISTAS į

A. L KAPOČIUS! 
j 261 Broadway, So. Boston i

4 (“Keleivio” name) į
Yaulkdos : noo 9 Iki 12, n«e j 

W 6 Ir na& 6:90 Iki 9 vakare. 3 
jUeredomfa nuo 9 lkbl2 vai. diena j 
^Subatottts nuo 9 Iki 6 vak. Nedi ! 
JĮikMBta nao 9 iki 12 (pagal antartT J

F

■'

LAWRENCE, MASS.
Čia randasi įvairių dratar 

ir srovių, tarpe kurių 
narni “nezaliežnir.kai." Jie 
atskilo nuo R. K. Bažnyčios < mn. 
1916 m. Lietuviu R.. K. Baž-l 
hyČia po atskilimo nuo jos da-! 
lies parapijonu turėjo pergy- j 
vent daug nesmagumų lx>i už-j 
puldinėjimų iš 
šių brolių pusės, bot neatsi- J 
žvelgiant Į atskalūnus, likusie
ji katalikai laikėsi stipriai. Tai i 
dėka kun. P. Viriiiauskio. ku
ris ir iki šiai di-enai čia klebo
nauja. Jo nusistatymas ir sun
kus darbas davė jeras pasek- 

. mes ir beveik jau baigia susyt 
virsmihėta žaizda.

Atskalūnais likusieji dabar 
nežino kas daryt, nes p. Šleiniui 
reikia užmokėt už ministeria- 
vimų po $50 į mėnesi, o dūdo- 

'riūi Tamulevičiui $80.00 į mė- 
Siiėšį. Todėl pasidaro gerokai 

Įįįi išlaidų, o Įplaukęs visai mažos.
Man viena* ją parapi jonas sa- 
kė,kad vasarą Įplaukė visai ne- 
daug. Todel-<ri jie dabar ieško 

į Tfeokių priemonių, kad tik su- 
: kėhlS kapitalo. Jiems pavyko 

“Tag Day’’ Jie sakė.
visų Lavronee’o lietuvių 

Ihokyklai bus renkami pinigai.
a, tokiu būdu leidimų ga- 

Man einant gatve, snsitin- 
A vienų moterį, turinčių ant 

parašų “For Lithu- 
tn School .’* Į mane ji pra- 
angliškai Aš užklausiau 

tiam tikslai renkate aukas!
jįbakė labai iškraipytai ang- 

kad visų Lawrence’o lie- 
mokyklai. Aš vėl už- 

ar ir R. katalikai kar-
įdeda. Moterėlė parau- 

rtp tik sumykė. Bet vėliaus, 
jus tari: “Ye«.” Su

tana, ji nežinojo, kad aš
Jeigu būtų Žinojus, 

t būtų kitaip kalbėjus, fl-nm

M. KR. Valdyba

imieruok pienų kai jau augščiau sakė- 
i nie. I>ėdamas kiekvienų šaukštelį pie- 

S. Mocke- 'no Į graduatorių, maišyk iki jis pilnai 
ištirps. Tada supilk viskų j sterilizuo
tų bonkutv ir tuoj uždėk sterilizuotų 
čiulpikų.

Nėra reikalo vartoti leikų. liet jei 
vratojama. tai atminkite, kad svarbu 
jų turėti sterilizuotų. Sumaišyk mais-" 
to tik vienam sykiui.

Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis nėr-1 
Jei taip, tai daž- 

Jei pat!
ir jei jis 
jam Bor- 

Koresn.; de’‘10 P^ų — maistų, kuris lai- 
mingai išauklėjo tūkstančius kūdikių.

!Jis lengvai priruošiamas — tik dėk vi
lkinto vandens kaip liepiama. Per 65 
.i metus motinos davinėjo Eagle Pieną 

JIĮ ' kaipo didelę dovanų savo kūdikiams. J; 
vadi- I t*komenduoja gydytojai kūdikiams, 

; kurie sirguliuoja ir silpni, nes jis leng- 
‘va: snvirškomas ir teikia pilną sotu-

SUSIDARO NUOLATINE L 
D. X. S. DRAMOS KUOPA 

' LDKS. centras organizuoja 
nuolatinę dramos kuopų. Tū4fli 
tarpu pasižadėjo joje dalyvau
ti: pp. Z. ir M. Žukauskiutės, 
M. ir 0. Grybaitės, M. Saka
lauskaitė ir AL. Dusėvičiutė ir 
iš vyriškių: J. Oervokas; V. 
Trečiokai ir A. Navikas. Kuo- 
pa žetr^fus pradės ąypp'darl^.

f .<

GRUŠIŲ

BALIUS
GERAS PIRKINYS

DORCHESTER ’Y — 6 šeimynų 
■lamas-su Įtaisymais,’8 kambariai 
Randų neša virš $1.900 i metus 

• ^emės vra labai daug. Galima bu- 
’davoti 3 namus arba turėti niūku 
daržą. Vieta gera. Parsiduoda pi
giai. Reikia žmogaus su $4.000.00. 
Vincent B. Ambrose. 425 Broad- 
wayr Tel. S. B. 1607. .S-31!

Tet So. Boston 270

J. MAGDONELL, M. 0.
GMm mmOoIMM ir lietvviitan

amo vALAima: Rytate iki 9 vat
Po pietą nuo 1—^ 
Vakarais nuo6—w

6N B. Broadvay, So. Borto*

RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 13 TA KUOPA

Spalio-Ųctober. 311925

492 EAST SEVEHTH ST.,

I Naujas Lietuvis DentistasI 

1B8.ST. A. GALVARISKI | 
1520 B. JJroadway, A. Boston I

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki B 
SS Vai ir nuo 1:30 vai. po pietų g 

alki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 s 
I vai. vak. šventų dienų pagal rasl-B 
f tarimų.

CITY POINTE priešais mariu 
gražiausioj apielinkėj, 4 .'.eimynų 
20 kambarių namas su maudynė
mis, elektrikais ir t. t 
krautuvės; turi būti 
trumpiausiam e laike: 
$12,800, $2,500 įnešti. B. KONT- 
RIM, 120 Marine Rd, So. Boston, 
Mass.

: vieta dei 
parduotas 
perk ė tik TpL S: Boston 2300

VALDYBOS ADREMAT

PI»fWWK« — v. EftBttkM,

znum lhtuvo8 duktmkv 
PO GLOBA Moram tvfi

Baal tttate tr PobUe Notare*.
2SS W. Broadvray

Skaityk HIh.o straipsniu* kas savaitę 
pasuUk atritini.

(Antfre taboa)
Telefonas------------------ —8. B. 4000

vingus ir neramus?
niausią maistas jam netinka, 
negali savo kūdikio žindyti, 
neauga iš krūtų pieno, duok

.j Reridencijoa Telepbonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

S. 8ARUSEVIČNS

SOUTH BOSTON, MASŠ

T^ratat*

Eagie Pienas yra; 
Svarus, saugus ir 
sveikas maistas, ty 
čia prirengtasis 
Sftią penejimtn.

SIUNČIAME PINIGUS J-tlETUVĄ ir kitasAalB Litais ir Doleriais, 
pagal žeminus) dieninį kursų, siunčiame pinigus jau nuo pervirš 2'1 
metų Ir.dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilną in
formaciją kaulink siuntimo pinigų, per paštą nrba telegramų, šūc 
antrašu:

JOSEPH G. BOGDEN
322 W. Long Avorae, DuBoia, Pennsyivania

VALDYBŲ ADRESM
ŠV. JONO EV. BL PAAEM 

I DRAUGUOS VALDYBOS

Pirmininkas — M. Zoba,
539 K. Semrth SU So. Boston, Ma* 

Vice-Pirminlnkas — J. Petrauskas,
250 Gold SU So. Boston, Mare.

Prot. Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas PL, South Boston. Mass. 

Fln. Raštininkas — M. Saikia,
40 Karine Boad. So. Boston, Mas* 

Kasteriu* — A. NaudžfanaM,
886 a Bro«4w*y, So. Best

Tvarkdarys — J. Zafkte,
7 St, So. B^tak _

DranątjM hn» sari rinklia®- kas tq»

Per virš šešiosde- 
šimts septynios me 
tos gydytojai išra
šinėjo ir rekomen
davo Borden’s Ea- 
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žiu 
idyti savo kūdikių.

Jei prisiūkite

te^riovanos tiems, kuriepriskins dangiau-
sU grašių. . y;-.. : -. >S: /”

7-|ų valandą lžfcng&; maža. r

$4,000 duoda $4,000 gryno pelne 
i trejus metus įdėjus i mūrinį na
mą su 3 krautuvėmis ir 6 šeimyno
mis. geroj vietoj, arti Broadvvay, 
Sb. Bostone : prekė $17,000 ir leng
vos išlygos.

• DUONKEPYKLA ' bakery) su 
■ krautuve ir visais įrankiais, maši
nerija, trekais ir 1.1, didelis biz
nis daromas per daug metų : taip
gi 8 šeimynų namas eina sykiu, ge
ra įplauka ir gera tirštai apgyven
ta lietuvių apielinkė. Prekė $23,- 
000, $7,000 įnešti ir lengvos išlv- 
gos. LITHUANIAN' AGENCY 
361 W. Broadvray, So. Boston, 
Mass.

1 TeL Brockton 5112—W.

ID ARTISTAS

DR. A. J. 60RMAN
(GUMAU8KA8J

g 706 Main St, MontaUo, Maaa.
g (Kaapu Broad Street)

IAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

ANT RENDOS
keturi ruimai su piazu ant randos 
Yra gazas, namas gražus, gerai už
laikomas. Patogi vieta darbinin
kiškai šeimynai. Ant trečio augšto. 
Savininkas ant pirmo floro. 264 
Bolton St., S. Boston, Mųss. (S-31

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IB CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kronIškas užsisenė- 
jugias ligas vyrų, moterų Ir vnlką. 
pagal valiausius metodus, kaip tai: 
ąltra-violetiniais spinduliais, kwartz 
žiburiu, tbermo therepa. Ir kitais 
elektro medikallškais budais. Egza- 
minvoja kraują. Slapumų, ir gpiau- 
du lūs savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Tetpgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofito valandai •
nso 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY

Bortai CompanyJ 
Bortai fcufl<fing/ 
New York, tai bis 
Jums jūsų kalboje 
paafiktata kaip po- 
ftčti jūra kūdiki ra

GRABORIUS IR BALZAMUOTOJ AS 
Nonrood, Mass. Phflfie 711-R.

PRITYRUSIO ŽMOGAUS ^TARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMUOSE 
K«m»ot pritaikintai rirekūtoae aiMGkim«oae

Ui pataraarismi kituose miestuose neimama viršaus
Kreipkitės dieną ar naktį

Mes Esame Tai© Arti J ūsų Kaip J ūsą Telefonas 
šaukite reno katp Miiadtnlna jūsų namus aplankyt

VALDYBA
Hm. — E. ZWtM

03. Story 8U So. Boston. Ma* 
Vicė-Ptan. — A. Jaanfonteo*.

1426 Oohnabia RZL, So. Boston, Ma*
Prot Ratt — O. Sliuriene,

448 «. T-tk 8U «o f
Fia. Ra*t. — J. Keyi

U5 O Street, go. &
IfeL — O. Stanlulfatl
K 64H SU So. M_____

Tvarkdar* — O. Mhrirdten*.

LIETUVĄ OSm Tel. ąre. TeL 
ūalrerrity 8881 Prospect 0415-11 

t A ŽAISMAS
Graborius ir Balsamuotojas

Prot. Baft. — VI. Miekeri^u*,




