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SUSEKĖ KOMUNISTŲ SUOKALBĮ
VARŠUVA. — Lietuvos vyriausybė visame krašte paskel

bė karo stovi. Tą padarė dėlto, kad susekta komunistų suokal
bis nuversti valdžią. Taip pranešama iš Kauno.

(Kaip matome ta žinia atėjo per Varšuvą. Todėl su ja visaip 
gali būti. Gal teisinga, o gal ir ne. Bet prie dabartinės valdžios 
palaidumo Lietuvoj galėjo tokie suokalbiai susidaryti).

ir

VISUOTINAS CENZAS RUSIJOJ
Rusijos vyriausybė prirengė armiją iš 170,000 vyrų ir 

moterų surašinėti g\^-entojus. Darbas prasidės ši mėnesį 
ir atseis $5,000,000.

Cenzą bandė padaryti caro valdžia 1897 m., bet nepa
vyko. Tamsūs rusai pamišlijo, kad kokią bėdą užtrauks 
pasiduodami surašymui. Todėl kėlė maištą prieš surašinė
tojus. Reikėjo siųsti kariuomenę, kad maištininkus su
tramdyti. Per 15 metų bandyta baigti cenzą, bet nepavyko. 
Dabar reikalas užriktuotas geriau ir spėjama, kad nusi
seks.

Apie kiekvieną vyrą, moterį ir vaiką bus klausta 15 
klausimu. Bus surašinėjama, teipgi turtai.

■ .-A - .1—/ ; — ' ( ’ r
Visi angliakasiai 

sugrįžo darban
VISAI PASIBAIGĖ

Anglijos angliakasių streikas pagalios visiškai pasi
baigė. Gruodžio 2 d. visi angliakasiai nuėjo i kasyklas.

Tasai streikas buvo didžiausias Anglijos istorijoj. Ji
sai atsėjo $3,000,000,000. Tęsėsi septynis mėnesius. T tą 
streiką buvo Įvelta nuo 5 iki 10 milijonų darbininkų.-

UŽTIKO PINIGŲ PUODĄ

Bulgarijo£/ūenas sodietis 
kirsdamas medi miške užtiko 
pinigų puodą. Ant puodo 
besąs turkiškas parašas. Pi
nigų ten besą už $450,000. Pi
nigai turi datas 13-to ir 14-to 
amžiaus.

“ČALI ČAPLIN” GAL 
NETEKS PAČIOS

Už PAVOGIMĄ $6.75

BROOKLYN, N. Y. — F. 
Vandoskv, 21 m. amžiaus, 
pavogė $6.75 ir jam gresia 
patekti kalėjiman iki gyvos 
galvos. Buvo taip, kad jis 
“bold up” darė ir peršovė 
žmogių

IIOLYWOOD, Cal.—Gar
sus judomųjų paveikslų loši
kas Čali Čaplin vedė prieš 
porą meti] visai jauną mer
gelę ir nesenai susilaukė sū
naus. Bet dabar pasirodo, 
kad tarp jųdviejų ne kome
dija, o tragedija ištiko ir pa
ti pareikalausianti divorso. 
Iš anksto ji reikalauja $1,- 
000,000 ir sutinka be divorso 
skyrium nuo vyro sau gy
venti. Jei tos išlygos Čapli
nas nepriims, tada Čaplinie- 
nė. per teismą pareikalaus di
vorso.

Danijoj pralaime 
jo socijalistai

Socijalistų premjeras Stj^ning Danijoj rezignavo. 
Gruodžio 2 d. ten įvyko rinkimai į parlamentą ir rinkimus 
pralaimėjo. Premieras pamatęs, kad tuomi tauta socijalis- 
tams išreiškė nepasitikėjimą, tai socijalistų premieras su 
svo kabinetu karaliui inteikė rezignaciją.

Rinkimus laimėjo liberalai ir konservatoriai.

GRUODŽIO-DECEMBER 7, 1926,^
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KLAIPĖDA UŽ DANCIGĄ IR 
VILNIUS. LENKAMS

MASKVA. ‘‘Izvestija” 
pažymi, kad anglų spaudos 
komentarai, smerkiantieji 
p a s kutini Ambasadorių 
Konferencijos nusprendimą, 
kuriuo patvirtinama Vil
niaus krašto prijungimo 
Lenkijai rezoliucija, visai 
patikriną SSSR spaudos ži
nias apie anglu planą iškeis
ti Dancigą už Klaipėdą. Šie 
projektai, be abejojimo, esą 
daromi Lietuvos sąskaiton, 
kuriai norima atimti Klaipė
dą, negrąžinant jai už tai 
Vilniaus krašto. Tad ir ang
lų diplomatų nepalankumas 
sakytam Ambasadorių Kon
ferencijos nusprendimui tu
ris tikslą ne ginti Lietuvos 
interesus, bet įbauginti Len
kus irYuo būdu paimti Len
kiją Anglijai reikalingon po- 
litinen Įtakon. ,
- - -r -ąv- -r,- <•'

NUŽUDĖ KONTRAKTORIŲ
±i.

WATERTOWN, Mass.— 
Jobu Mangiasi, 40 m. am
žiaus, žinomas šio miesto 
kontraktorius rastas negyvas 
su penkiomis kulkomis. Ras
tas sniege, lauke, netoli nuo 
jo namų. Vieta buvo išmin
džiota. iš ko aišku, kad buvo 
kova.

KOMISARAS NUŽUDYTAS

LENINGRAD. — Komi
saras Sorgojev rastas negy
vas palei geležinkeli. Jisai 
buvo narys komunistų inter
nacionalo Centro Komiteto. 
Jis turėjo svarbių dokumen
tų. bet visi besą pavogti.

GAVO $150,000

LONDON.—Garsusis Ang
lijos rašytojas /George B. 
Shaw sutiko, kad jo sceniš
kas veikalas Arrhs and the 
Man būtų išdirbtas judo- 
miems paveikslams. Už su
teikimą tos teisės jis gavo 
$150.000.

UŽ $10.00 PER ATLANTIKĄ
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MUSSOLINI — DIEVO SIŲS
TAS ŽMOGUS

RYMAS.—Kardinolas Va- 
nutelli pareiškė:

“Mussolini yra Dievo iš
rinktas žmogus vesti Italiją 
prie garbingo tikslo. Aš už 
ji meldžiuos kasdien.”

Kardinolas toki pareiški
mą darė sulaukęs 90-tą savo 
gimimo dieną. Jisai sakė, 
kad Italijos valdžia ir Vati
kanas einą prie susitaikymo.

ANGLIJOS BEDARBIAI

Anglijoj bedarbių yra 1,- 
500,000 su viršum. Tai ant 
380,000 žmonių daugiau, ne
gu pernai šiuo laiku. Į tą be
darbių skaičių neineina ang
liakasiai, kurie iki šiol strei
kavo. •: jį.į

LONDON. — Iš Anglijos 
uostų i IIalifax, St. Johns ir 
Quebec Anglijos laivai dar
bininkus emigruojančius 
Kanadon apsigyventi ant ti
kiu gabęs labai pigiai. Ims 
tik po $10. , . ' į

KETURI ITALAI BUS NU
ŽUDYTI

NEWARK, N. J.—Sausio 
16 d. 1927 keturi italai ban
ditai bus pasodinti elektriki- 
nėn kėdėn. Jie yra padarę 
bold ūpą, nužudę aiskryrnl- 
n ės kompanijos kasierių ir 
pavogę $1.^250.

KADA ŽENYTIS

Dr. William Oxley Thomp- 
son, buvusis Ohio valstijos 
universiteto prezidentas pa
sakė, kad ankstybos vedybos 
yra vaistas nuo divorsų. Sa
kė, kad jis tą dalyką tyrinė
jęs ir susekęs, kad jauni ve
dę rečiau eina prie divorso, 
negu vedę seni.

DARBININKAI NERI
MAUJA

Danijoj darbininkai neri
mauja. Darbininkai yra pa
reikalavę algų pakėlimo. Bet 
jų išpildyti darbdaviai neke
tina. Iš to gali kilti didelių 
streikų.

DAVĖ VALIĄ

Varšuvoj sukatomis ir ne- 
dėliomis karčiamos būdavo 
uždarytos. Bet girtybė tomis 
dienomis nebuvo mažesnė. 
Todėl Pilsudskis tą daliną 
prohibiciją atšaukė.

ČIGONŲ KOLONIJA

Rusijos vyriausybė Kau
kaze paskyrė čigonams teri
toriją. Kiekvienas klajojan
tis čigonas sutikęs toj kolo
nijoj apsigyventi, gaus $200 
pradžiai.

SUDEGĖ ATSTOVYBĖS 
NAMAI

Dragoj, Čekoslovakijos so
stinėj, veik visiškai sudegė 
Amerikos atstovybės namai. 
Atstovybės namai užsidegė 
nuo greta stovinčio narflo, 
kure buvo užsidegęs.

uindijonaiturtingiausi 
žmonės

TURTINGIAUSIA TAUTA PASAULYJE

Suv. Valstijų indijonų reikalų komisijom erių s Edgar 
B. Merritt pareiškė, kad indijonai esą turtingiausi pasau
lio tauta. Indijonams turtų atseina po $4,700. Tai veik 
dvigubai daugiau, negu ateina vidutiniškam amerikonui.

----------------
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KARDINOLAS SULAUKĖ 67 METU AMŽIAUS it
Gruodžio 8 d. sukanka Jo Eminencijai Bostono 

dinolui O’Connell’iui 67 m. amžiaus. Toje dienoje kar^į 
uolas minės savo 67-tą gimimo dieną.

Laukdamas tos dienos Jo Eminencija priėmė Bostoną 
laikraščių reporterius. Jis jiems papasakojo apie savo dar-; 
buotę ir apie savo darbuotes pienus ateičiai. J U

Be kito ko kardinolas prie tos progos pareiškė, kad£ 
katalikai kaip tik pralobsta, tai užmiršta Bažnyčią ir lab4 
daringus darbus. Sakė, kad ne tai]) yra su protestantaĮĄį* 
Sake, kad laikraščiai kasdien praneša žinių apie gausia^ 
aukas. Bet pasižiūrėjus, tai pasirodą, kad aukos plaa/‘ 
kiančios iš turtingų protestantų, o iš katalikų turtuolius^- 
ku labai retai tesi matą..
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REIKALAVO 19,

bininkams pakelta algos ant 7i/>%. Jie reikalavo, kad al
gos būtų pakeltos ant 19%. ' \ 3^

Geležinkelių darbininkų algas nustato tam tikra vai- Į 
džios paskirta komisija.

Tas pakėlimas paliečia 50 kompanijų ir 91,000 'dar
bininku.

Veik ištisus metus ėjo derybos dėl algų pakėlimo, neš 
derybos buvo prasidėjusios spalio m. 1925 m.

“Shopmenams” savo keliu teipgi algos pakeltos.
Tas pakėlimas vien geležinkelių kompanijoms, nero- 

kuojant “shopmenų,” atseis $14.500.000 per metus.

Tuo tarpu Kanadoj geležinkelių darbininkai su kom
panijomis imasi dėl algų pakėlimo. Kanados darbininkai 
nori tiek gauti. kiek Suv. Valsti ja darbininkai gauna. Kai 
dabar Suv. Valstijose geležinkelių darbininkams algos pa
kelta. tai Kanadoj dalykai labiau susipainioja. Kanados 
geležinkeliečiai yra nutrę streikuoti, jei algos nebus pa
keltos.

Suv. Valstijų geležinkelių darbininkams pakeltos al
gos inoina galion nuo gruodžio 1 d.

'c.

S
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Vaikams Kalėdos 
bus linksmos

/i

KALĖDŲ DIEDUKO DOVANOS Y. |

NEW YORK. — Aprobuojama, kad šiemet Kalėdų 
Dieduko maišas bus pilnesnis, negu bile kuriais metais '■ 
praeityje. Šiemet visokiose krautuvėse žaislinių daiktu 
vaikams esą už $100.000,000.

80% visų tų daiktų yra Amerikoj išdirbti, o kiti im- / 
portuoti.

Apskritai šiemet krautuvės Kalėdoms puikiau išpuo®--'! 
tos. n^ru biįkurtais praeitais metais. . .- j
■—■I . ■■■ .1 _ I ■■ . _ ________ <

Vieno dolerio vertės knygų duosime DYKAI visiems prisf- a 
rašiusiems prie Lietuviu Darbininkų Sąjungos ir užsintok^t- I 
siems už visus metus arba užsirašiusiems laikraštį “Darbinin
ką” laike skelbiamo mūsų organizacijos vajaus.

PO KIEK ATSEINA NUOSTOLIAI DĖL ŽIURKIŲ

Vidutiniškai imant Suv. 
Valstijose turtų atseina žmo
nėms po $2.918. Kanadoj po 
$2.575. o Anglijoj po $2.000.

Anglijoj pagal nesenai pa-/ 
darytus apskaičiavimus žhir- į 
kės žalos pridaro per metas i 
už $3,000.000. .. '.į

*
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|OF. ČEPINSKIO MOKYK 

POLITIKOS VAISIAI

JONIŠKIS ( Utenos a p.), 
fejęrtę didesnę laisvę, ima 
feužti iš tamsių pakampių

Tėvynės priešai ir 
dar nesustiprėjusias 

^Įįaknis.
Ėfęįškimas,

dorai sustatyti, pasiirta,me
nesiui 370 litų.

1926 m. sąmata būva pa
vesta sudaryti atskiram žmo
gui, o 1927 m. sąmatą susta
tė burmistras su raštininku. 
Aiškinimai nebereikalingi.

Liūdnas tai ap- 
tat apie jį tylė- 

^Legalima, juo labiau tenai.
ępr gyvenimo atgarsiai re- 
kada apsigirsta pamany- 

-ad ten taip ramu, kaip
.oii, rodos, būti.

j.Čja noriu šiek tiek nupieš- 
| sulenkintos mūsų pafron- 
Įž^gyveųimą. Atkaklių an
tilietuvių saujelė subruzdo 
(Labai visomis jėgomis kurs- 
fcti tamsias minias, kad jų 
įai&sūniu pasinaudoję galėtų 
Brauti jau pradėjusias gra
bai (lygti tautinio susiprati- 
Hlfl^tžalas ir vesti žmones vėl 
nutautinimo keliais. Tat va
žinėja po kaimus agitatoriai 
Ir kalbina, kad uebesiustu i 
lietuviškas mokvklas vaiku, 
peš, šiandien iš valdžios tik 
pareikalavus. galima

Alinisterių Kabinetas pri
ėmė privalomo pradžios 
mokslo įstatymo projektą, 
kuriuo vaikąi ligi 14 metų tu
rės išeiti privalomą pradžios 
mokslą.

jau 
jauti grynai lenkiškos mo
kyklos. Ir reikia pripažinti 
iems pasisekimą : lig šio lai
to mūsų mokyklos beveik 

tuščios, nors pernai buvo 
^pilninteles. Jonišky yra taip 
pat įvestos bažnyčioje1 lietu
viškos pamaldos, atliekamos 
■kas antrą šventadienį. Da- 
bar lenkų agitatoriams rūpi 
;ir jas kuriuo nors būdu pa
naikinti. Slaptai, karčiamo- 

susidarė organizacinis 
komitetas bažnyčios komite
tai rinkti.

y

PLEČIAMAS TELEFONŲ 
tinklas

Trūkstant Kaimo telefonų 
centr. liuosų vietų naujiems 
abonentams ir esant aug no
rinčiu isitaisvti telefonus, 
paštų valdyba nutarė dar 
šiais metais Kauno telefonų 
centralinę padidinti dar 900 
abonentų. Tuo būdu Kauno 
telefonų stotis turės 3.300 
abonentų.

Šiomis dienomis užsieny •z 
bus užsakyta 600 ab. komuta
torių. kurie kainuos, apie 
220.000 litų.

Du nauji Amerikos oro laivyno la.kpną.i.
---- ' ■. . . ==

PAKLIUVO

1924 m. pašto valdininkas

c c

To komiteto ini- 
įriatorius K. Z.. visiems žino- 
kj^g|j;'be4ievis, begėdiškai- 
smeižiąs mūsų tikėjimą ir jo 
šventąsias tradicijas, tačiau 
politiniuose klausimuose įta
kingas vadovas. ( Žiemos nic- 

jis buvo valdžios ištremtas 
U Rokiškio apskritį, kaipo 
kenksmingas valstybei. Ka- 

.To būklę panaikinus, jis vėl 
laimingai sugrįžo ir ėmėsi 
savo senojo darbo). Minėta
sis komitetas bando sušaukti 
susirinkimą grynai iš tokių 
žmonių, kurie, kaip jis įna

gio, bus palankus jn senai iš
dirbtiems planams vvkdvti.

(“Rytas”)'

PAVASARIO” KRAUTU
VĖS APIPLĖŠIMAS IR 
TRAGINGAS PLĖŠI

KO GALAS

KUPIŠKIS. Š. m. lap
kričio mėn. iš 11 i 12 d. nak
tį į “Pavasario” krautuvę 
įsilaužė vagys pro akmenini f 
pamatą ir išnešė manufaktū
ros ir kitų daiktų apie 3000' 
litų vertės. Policija padarė 
kratą pas įtariamus asmenis 
miestely ir pas pil. V. rado 
ipo grindimis gilią duobę ir 
ten visus išvogtus daiktus iš 
“ Pavasario” ir kitų krautu
vių, kuriose vagystės įvyko 
anksčiau. Pažymėtina, kad 
duobėj su prekėmis rasta du 
karo šautuvu, Įvairių šovinių 
ir daug piroksilino.

Kada visi daiktai buvo su
rasti pas minėtąjį pilietį, jis 
žadėjo parodyti dar daugiau 
ir nusivedė policiją į pirtį. 
1'en. jis. sakydamas, norįs 
krosny malkas pataisyti, iš
sitraukė iŠ už pečiaus revol
veri ir nusišovė.

SAVANORIŲ VALDYBA (

J vykusia jame šiomis die
nomis Kaune savanorių ko- Nikodemas- Šinkariukas su- 
mitetų atstovų suvažiavime čiupęs iš pašto žinybos 10,000 
bendrojojn organizacijinėn litų valdiškų pinigų su jais 
valdybon išrinkti: p. A. Sme- nudūmė į Vokietiją. Juos 
tona valdybos garbės nariu, pralaidokąvęs bandė 
Seimo narys pulk. lt. Zubrys, atgal į Lietuvą ir apsigvven- 
prof. Elisonas, Seimu narys’ ’ 
Bieliūnas, p. p. Sliesoraitiš, 
Matulevičius, Kiaunė ir 
Pautieniųs. Šios valdybos 
posėdis laikinas; jos uždavi
nys: paruošti busimąjį visų 
savanorių suvažiavimą L grešninkus” iš kalėpnm pa- 
jam svaiBtytiną steigiamos till,^„5.^nepavylkįį- 
sa\ ai!<ji’ių\>i-gaiiizaeij^s įsta- ,-uPnį • budrioji Kauno^Bo* 
tų projektą. 1

grįžti

na uejuws iTsnvntspMUin- 
NINO SUV. ANERIKOS VALSTYBĖSE ■

*

Kiparisų ir Biudžeto komisijos posėdy š. m. lapkričio 
mėn. 11 d. vai. liaudininkų, socialdemokratų, vokiečių ir 
lenkų atstovų balsais išbraukta Lietuvos atstovybės Ameri
koje išląihymo išlaidos ir tuo būdu naikinama atstovybe 
Vąšingtope. 1 *

Reikia manyti, kad toks sprendimas galėjo įvykti tik 
Vyriausybei pritariant.

Turint galvoje: 1) kad Suv. Amerikos Valstybės, kaip 
didžiausia ir Įtakingiausia pasauly politinė pajėga yra pa
rodžiusi Lietuvai didžiausio palankumo;

2) kad Suv. Amerikos Valstybėse gyvena beveik treč
dalis visos lietuvių tautos, kurie yra daug nusipelnę Lietu
vai, jos nepriklausomybę iškovojant ir stiprinant, suteik
dami Lietuvai daug moralės ir medžiaginės paramos.

Reikia pasakyti, kad Vašingtono atstovybės naikini
mas yra ne tik Amerikoje gyvenančių lietuvių įžeidimas ir 
jų nuopelnų paneigimas, bet ir visos Lietuvos valstybės 
gyviausių politikos reikalų ignoravimas.

Tenka patirti, kad Seimo Užsienių Komisijos nariai 
Krik. Demokratų, Ūk. Sąjungos ir Darbo Federacijos ats
tovai Užsienių Komisijos posėdy griežtai reiškė protesto 
prieš Lietuvos atstovybės naikinimą Amerikoj.

v- .1 l1:'.’ "i

t i namieje — Alytuje, nes, 
matyt, galvojo, kad visi a- 
]de jį dabar'jąu būsią užmir
šę, ypatingai — “tikrajai de
mokratijai” Seimo rinkimus 

•laimėjus ir visus tokius “ne- 
u" grešninkus” iš kalėjimų pa-

...........: budrioji Kauno 
ties policija ji sučiupo.

PASITARIMAI NAUJAI DI
REKTORIJAI SUDARYTI

KLAIPĖDA. Iš kompe- 
tentiškų šaltinių pranešama, 
kad Klaipėdos gubernato
rius K. Žalkauskas turėjo 
pasikalbėjimų su visų Sei
melio frakcijų atstovais, per 
kuriuos jis susipažino su ats
kirų frakcijų nusistatymu 
naujos direktorijos sudary
mo reikalu.

APIPLĖŠĖ ROKIŠKIO STO
TIES SANDĖLĮ

Š. m. lapkričio mėn. 6 d. 
nakties metu nežinomi pikta
dariai su parinktu raktu at
rakinę Rokiškio geležinkelio 
stoties sandeli, pavogė tris 
gabalus manufaktūros 
litų vertės.

ATSISTATO

5000

SOCIALISTIŠKOJI 
“LYGYBĖ”

i MAŽEIKIAI. š. m. spa- 
liųm . 17 d. Mažeikiu miesto 

ijf^ryha, kurią sudaro 7 .so
cialdemokratai. 2 žydu, (ku- 

vienas eina išvien su sb- 
Sdaldeniokratais) ir 6 i vairiu 
kitų grupių, apsvarsčiusi 

1927 m. išlaidu sąmatą, pri- 
imė šiuos socialdemokratų 
Tafccijos pasiūlymus: Mies- 

;to valdybos sargui L., jis y- 
;iaįr Tarybos sociald. f r. na
šlys.mokėti 180 litu mėnesiui, 
be to, butą, kurą ir šviesa:

'dr * * * *
'Užtat buhalteriui, kurio so- 
caldemokratai, turbūt, iš sa- 

tarpo nenumatė, nustatė 
algos tik 120 litu mėn. Už po- 
sedžius nutaria mokėti ( po 8 
litus) tik vienam v-Im»sji:i- 
tiųi, sociald. Taniinskiui, 
antram gi nariui, p. Opuls- 
kįfifliei, kaip ne sočiai istei, už 
'Posėdžius visai nemokėti. 
(Nors abu valdybos nariu yra 
namų savininkai, liet social- 
^tem<įkratų skelbiamoji Ifgy- 

tekama tik ’ savo. žino-
- .<< N?įOBlBfgg . r. .

taip pat, kaip 
jflesftvp žmogui, mėnesinė al- 

350 litų, tuo tar- 
^dkai sekretoriui, saviškiui, 
‘•ucttlOnhon/'iom cnmnfn

PABĖGO SU ŽMONIŲ 
PINIGAIS

ALI NTA (Utenos apsk.) 
Čia naktį XI. iš.6 j 7 d. pra
žuvo žydas Mendelis (kordo
nas, kurs pasirodė išbėgęs Į 
Afriką su visa šeima; jis tu
rėjo devynius amatus ir de
šimtą badą, nors turėjo ir sa
vo namus, kuriuos išvažiuo
damas pardavė. Vietos kai 
kurie gyventojai skaudžiai 
atjaučia ii- apgailestauja jo 
pabėgimą, nes, sako, (kordo
nas išsivežęs 6000 litų pasko
lintų iš žmonių pinigų. Žmo
nėms iš to pamoka : atsargiau 
reikti) elgtis skolinant pini
gus panašiems žydeliams, o 
veičiau dėti atliekamus litus 
bankuose ar kitosna saugios, 
na įstaigosna, kame pinigai 
garantuoti dideliu turtu.

Šį i ndenį išsiplatino mūsų 
apylinkėje vagystės: vienam 
karvė prapuola, kito sandėli 
iš nakties atranda ištuštintą, 
trečiam keletas avių iš kario 
prauyksta. Žmonės nors 
būkštauja dėl savo nuosavy
bes pavojaus, tačiau tuo rei
kalu nesistebi, sako tai esą 
paleidimo iš kalėjimo krimi
nalistų išdavos. Vietos po
licijai reikti) budriai sekti 
šiuos įvykius ir likviduoti

NUMATOMI MASINIAI MO
KYTOJU PAL1U0- 

SAVĮMAI

Tenka patirti, kad moky
tojai, ypač mokytojos, di
džiausiai susirūpinę-del gau
tų iš Šviet. Ministerijos ži- 
niit, kad nuo. sausio mėn. T d. 
būsią paliuosuoti visi tie mo
kytojai ir mokytojos, kurių 
ir žmonos bei vyrai turi kad 
ir kurios nors kitos žinybos 
įstaigoje nors ir mažiausi;) 
vietelę. Kadangi praktikoje 
tai, žinoma, palies beveik 
išimtinai tik moteris moky
tojas, tai jos dabar ir neri
mauja — visai teisingai va
dindamos tąjį vyriausybės 
nutarimą didžiausiu joms 
skriaudos ir antidemokratiš- 
kiausiuoju žingsniu. Kadan
gi mokytojų moterų daugu
moje vyrai tarnauja ir dau
gumoje maži) kategorijų val
dininkais, tai. jas paliuosa- 
vus. jų šeimynoms teks kęsti 
didžiausias skurdas, gal ir 
badas. lTr tai žiemos metu, 
mokslo metu už durų! Vie
name tik Kalinę numatoma 
bene 42 mokytojos, kurios 
turės būti dėl to paliuosuo- 
tos.

Šiuo reikalu Šviet. Minis
terijos dabar renkamos iš 
mokytoji) tam tikros auklė
tos.

STEBUKLINGA “DAK
TARO”

VABALNINKAS. Neper- 
senai Vabaįpinko padangėje 
gastroliavo iš kažkur atsi- 
basčiusi “dakiarka.” Kad 
nepakliūtų PftĮięijai Į rankas, 
ji buip apstSpjųsį ne mieste1 
Iv, bet užr ik ii om et r o nuo 
miestelio — Strazdų kaime, 
pas ūki/Pinką V. Tačiau apie 
ją tuojau pasklido gandai po 
visą parapiją ir iš visų kraš
tų ėmė žmonės plaukti. Per 
dvi dieni ji perleidusi dau-; 
ginu, kaip 300. Jos gydymas 
tuo buvęs ypatingas, kad ji 
susirinkusiems ligoniams 
pirmiau “pamokslus” saky
davusi ir tik paskui dūrinė
davusi patarimų, kas kokių 
šaknelių ar žolelių tini išsi
virti ir kaip tuos viralus var
toti. Neliepagydomiems li
goniams ji kartais atsakyda
vusi: — Tau nebegelbės jo
kie vaistai, tu velnių prisi
ėdęs. Tu nebeišgydomas, ta
ve alum apgėrę, — ir pana
šiai. Silpniems ligoniams, 
kurie negalėjo pas ją beat- 
vykti, patarimus davinėjo, 
žiūrėdama Į jų fotografijas. 
Žinoma, tie visi patarimai 
buvo darinėjami no dykai. 
Gaila, kad dar ir pas mus at
siranda tokių lengvamanių, 
kurie tiki “stebuklingais” 
apgaudinėtojais.

RUSAI KLAIPĖDOJE PER 
KA 400 ARKLIŲ

KLAIPĖDA. Lankiusi 
Klaipėdos kraštą rusų dele
gacija arkliams užpirkti pia
no ten pirkti apie 400 arklių.

KVĖDARNA (Tauragės 
apskr.). Nudągintas per ka
rą Kvėdarnos miestelis pa
lengva atsistato ir kas metai 
vis po keletą nauju namų iš
dygsta. Namai daugiau sta
toma mediniai, iš nedegamos 
medžiagos kaip ir nėra.

/ .*• nr BAŽNYČIŲ VARPAI JAU KAUNE
z __________ ___
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VALST. LIAUDININKAI UŽ LIETUVOS LENKINIMĄ PER 
NAUJAI KURIAMAS LENKIŠKAS MOKYKLAS

Iš Maskvos gautą 45 varpai Įvairaus dydžio bei svorio. 
Didžiausias varpas su Aleksandros Voroničienės paveikslu 
iš 1722 metų sveria 713 klgr. Kiti varpai žymiai mažesni; 
vieno svoris siekia 236 klgr., antro — 202 klgr., trečio — 
178 klgr., o visų kitų — nuo 150 ligi 32 klgr.

Bendras.varpų svoris siekia — 4000 klgr.
Bendrai imant, varpų stovis yra vidutiniškas, bet kai 

kurie, varpai yra be šerdžių, be ausų, o dar kiti su geleži
nėmis ausimis. Matyti, čia kai kieno pasinaudota.
t.” ... 1 ■ —

NUSIŽUDĖ Ž. Ū. AKADEMI
JOS STUDENTAS

Lapkričio mėn. 11 d. 6 v. 
rytą ėjusis iš Radviliškio į 
Dotnuvą traukinys, Dotnu
vos stotyje traukinys suvaži
nėjo Ž. Ū. Akademijos lais
vąją klausytoj:) studentą Do
vy lą Pūkelį. Traukinys nu
plovė nelaimingajam abi ko
jas ir sužeidė galvą.

Traukiniui ateinant jis 
vaikščiojo paliai bėgius ir 
ikai jau traukinis buvo nuo jo 
už 10-15 metrų, jis taip ūmai 
puolė po traukiniu, kad ne
begalėjo tai pastebėti nei pu
blika, nei mašinistas, nei 
stoties tarnautojai. Nuo ne
laimės vietos traukinys pa
vilko ji dar 8-10 metru. Išė- 
mus nelaimingąjį iš po trau
kinio dar buvo jame šiek tiek 
gyvyliės, liet tuo pačių trau
kiniu vežant jį Į Kėdainius 
mirė.

Velionis buvo kilęs iš Šalt
ini rio vi enk.. Dotnuvos vai. 
Tarnavo savanoriu Lietuvos 
kariuomenėj. Velionies seil
ina gan turtinga. Parceliuo
jant jo tėviškę, jis buvo ga
vęs žemės 80 ha.

BAČKININKAI

bįeimo posėdy šyjn. lapkričio 16 d. valgt. liaudininkai, 
socialdemokratai, žydai, lenkai ir vokiečiai sąvobalsais at
metė Kr. Demokratų. Ūkininkų Sąjungos,"^larbo Feck'ra- 
( i.jos ir tautininkų patiektą interpclacijos^pknbotumą dėl 
lenkiškų mokyklų steigimo.

Už skubotumą balsavo: Krikščionys Demokratai. Ūki
ninku Są junga. Darbo Federaci ja, Tautininkai ir Ūkinin
ku Parlija. Reiškia, interpelacijos išdėstytais faktais gy
vai yra susirūpinusios visos lietuvių grupės,išskiriant liau
dininkus ir soeialdcniokratus.

Yra tai išdavos tų pasižadėjimų, kuriais dabartinė vy- 
riaiisybė ir ją palaikančios lietuvių frakcijos vykdo lenkų 
Užgaidas. . mij. nnviui

Lietuvos visuomene ! Kurgi veda mus valst. liaudinin- dengti Šaulių s-gai leista da- 
_ _________1__

.Šaulių sąjunga Laisves A- 
lėja 20 nr., Kaune, įsigijo sa^ 

namus už 250 tūkstančių 
litų. Skolai ir išlaidoms pa-

Besikuriant mūsų valsty
bei valdininkais imta visi 
bent kiek prasimokę pilie
čiai. Ilgainiui patsai darbas 
parode, kurie iš jų tinka ir 
kuriuos reikia pašalinti. 
Trūkstant mokytų žmonių, 
šalinta tik blogiausieji val
dininkai, tokie, kurie skliau
sdami valstybę rūpinosi tik 
savo pralobimu. Pašalinti ir 
tuo būdu nebistengę lengvai 
pralobti, tokie buvę valdinin
kai ėmė su visu Įsiutimu 
kurstyti žmones prieš val
džią dėdamosi didžiausiais 
žmonių geradariais. Mūsų 
žmonės paklausė tokių agita
torių ir išrinko i Seimą dau
giau socialistų. Prašalintie
ji blogieji, menkieji valdi- 
nink 
valda

Kaip ta? pasiteisinimas iš 
tikrųjų atrodo? Pavyzdžiui 
paimsiu Žerųąįtijos Sostinę 
— Telšius. Prieš rinkimus 
plačiai po visą Žemaitiją iš 
mitingo į mitingą lakstė savo 
automobiliu D-ras Mikuls
kis, p. šaįkūuas, ftavišaus- 
kįs, ĄbrąinąvįčĮųs. D-ęą ĄO‘ 
kulskį už nestropumą buvu
sioji valdžia atstatydino. 
Dabar jis yrą Telšių ir visos 
apylinkės viešpats, eina kęle- 
įą pareigų su didele alga.

Antras žymus agitątoriųs 
— p. Šaipūnas per savo lei
džiamąjį laikraštuką ‘-Že
maitį” daug yra sugadinęs 
įmonių. Už tą darbą jis ga
vo Alytaus Žemės Tvarkyto
jo pelningą vietą. Trečias žy
mus agitatorius Racįišauskis 
menko mokslo žmogelis, teis
mo baustas, gavo Telšių Že
mės Tvarkytojo padėjėjo 
vietą, pirma, žinoma, pava
rius kataliką p. Kėdį. Ket
virtas žymus agitatorius p. 
Abramavičius, lenkas, įsitai
sė į pačią Švietimo Ministe
riją valdyti visos Lietuvos 
lenkų mokykloms.

Tačiau ir taip ne visi bač
kininkai, matyt, dar paten
kinti. ‘‘Lietuvos Žiniose” 
valstiečių liaudininkų laik
raštyje dažnai pasirodo ne
pasitenkinimo balsų. Bel
džiasi į vyriausybės duris ir 
reikalauja, kad būtų duoda
ma jiems vietų, nes padėję 
socialistams laimėti rinki
mus, kad jie esą mokyti ir 
geri darbininkai, tai parodęs 
tas, jog priklausą prie socia
listų partijos. Mokėję ant 
bačkos užsilipti ir pakalbėti, 
tai mokėsią ir dirbti, bet ku
rioj valdžios įstaigoj. Kita- 
ne rašte įdėtame į tą patį lai

•aštį, Jiet grasina kaž koksy 
inkas.'" JėT negausią 

vietos, kitą sykį už socialis
tus neagituosią. Kasgi iš to 
išeina, skaitytojai ?

Ugi tai, kad socialistai 
buvo jums giriami ne dėl to, 
kad jie iš tikrųjų geri, bet 
dėl to, kad už gyrimą pagi
ni puodai — bačkininkai ti
kėjosi gauti ir daugelis jų 
gauna šiltas vietas.

Antrą, koks kiaurus ir be
gėdiškas yra daiktas, kad 
partija su savaisiais pradeda 
šmugelį. Žemieji sako aukš
tiesiems: Varykit iš Įstaigų 
visus ir duokit mums' tenai 
vietas, jei to nepadarysit, 
mes jums atkeršysiu), jūsų 
daugiau nebrinksime Į Sei
mą. Aukštieji atsako, kur 
mes jus pamiršime, kad jūs 
esate mūsų ramstis. Kada 
šitaip renkami, tai jie valdi
ninkai, Činauninkai bus bjau
riausias žmonių peilis.

Visa, kaip matote roclo. 
kad socialistai bačkininkų 
remiami ne žmonių reikalais 
rūpintis ėjo Į Seimą. Todėl 
bent dabar susipraskite, kuo 
veikiausiai traukitės iš socia
listų partijų. (“Vienybė”)

;ai vėl veržiasi grįžti į 
žią, žinoma, pavarant ge

rus ,pat y rusins ir daug pasi
darbavusius valdininkus, 
mokytojus, karininkus. Pi
liečiai tai suprato pradėjo 
nerimauti, siųsti protestus, 
nes jie žino, jog, suardžius, 
valdžios mašineriją galima 
sugriauti ir pačią nepriklau- 
sopiyhę. Žmonių nerimui 
nutildyti socialistai per mi
tingus ir savo laikraščiuose 
skelbia, kad paleidžiami tik 
blogieji valdininfcai-bački-

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RASTUS

Pasldotne vLsIes>s gerų raitų 
jans įsigyti dri geras knygas: pins, ir 
antrų toa»<

A P M 4 S T Y M A i

visiems metanu ir žventims
Dydis 5X7% colių, aailiais kietais ap> 
darais, po 600 r»Tirfam poslapių. Speo* 
da attM. Tttml Madingi aitaKyšei, 
ypač dievotiem taoota. Kalno abiejų 
tomų *8.00, Hptrkltų palte **Moeey 
Order" Ir siųskite:

“DtrbininkM’'
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ŠVEDIJA1 ''

Švedijos katalikai nesenai 
sudarė didelę manifestaciją 
ir skaitlingai nuvykę pas 
karalių įteikė jam prašymą, 
kad Švedijoje katalikams su
varžymai būtų panaikinti.' 
Nuo protestantizmo laikų 
dar Išliko čionai' katalikų' 
persekiojimų liekanos,' ku
rios yra katalikams gan 
skaudžias. Katalikams vie
šos pamaldos yra leistos vos 
prieš 50 metų. Bet iš pro
testantizmo pereinantiems i 
katalikų tikėjimą daroma di
delės sunkenybės. Protesto- 
nujbažnyčioms išlaikyti ima
mi mokesniai ir iš kataliku. 
Pi •ieš 18 metų neleidžiama 
pereiti iš protestantų i kata
likus. Jei vienas iš gimdyto
jų tėra katalikas, tuomet 
vaikai verčiami auklėti pro
testantais prieš tėvų norą. 
Katalikams neduoda teisė 
metrikas vesti, veda jas tik 
protestantų pastoriai. Pra
dinėse mokyklose mokytojais 
būti gali tik protestantai. 
Katalikų vedybos turi būti 
tris kari skelbiamos protes
tantų bažnyčiose; pastoriui 
leidus tegalima apsivesti. 
Katalikų kunigai Įsigyti 
žemės tegali tik su i patingu 
karaliaus leidimu. Vienuo
lynai draudžiami, išimant tas 
moterų vienuolijas, kurios 
užsiima gailestingais dar
bais.

Yra vilties, kad tos nekul
tūringos senojo persekiojimo 
liekanos bus netrukus Švedi- 
•j Q~j ilr i n ■ė

i

įaikintos.
. i -Ji

t
T

1918 Šv. :TeVi/i Įsteigus 
bažnytinę provinciją prasi
dėjo blaivesnė^ katalikų gy
veninio dienos. Įš 2 milijonų 
gyventojų katalikų yra 800,- 
000. Jų dauguųia Latgali- 
joje. Kiti išsimėtę po visą 
šalį. , ^rjūkąta bažnyčių ir 
kunigu. Vienas katalikų ku- 
inigas tenk^. 4;00Q kajtulikų. 
'Nesenai. įsteigia kunigų Se
minarija, kurioje dabar mo
kinasi 40 jaunuolių. Savo 
reikalams aprūpinti Latvijos 
katalikams (trūksta. lėšų, nes 
katalikai Latvijoje yra pa
tys neturtingiausieji. Pav. 
Latgalijoje katalikai turi po 
1-2 žemės dalis, kuomet pro
testantai turi po 50-60 dalių.

LATVIJA
Rygos arkivyskupas atsto

vas, Mgsr. Stukels Eucharis
tiniame Kongrese Čikagoje 
padarė toki pranešimą apie 
katalikų padėti Latvijoje.

Kataliku Bažnvčios istori- * v
ja Latvijoje prasideda 1186 
metais, kuomet čionai, atvy
ko vokiečių vienuolis Rein- 
hardt, vadinamas Latvijos 
apaštalu. J o Į pėdinis vysku
pas Albert Įsteigė Rygos 
miestą ir bažnytinę provinci
ją. Jauna bažnyčia daugiau
sia nukentėjo nuo tų, kurie 
turėjo ginti ją nuo pagoniu 
Vokiečių kryžeivių riteriai 
taip žiauriai persekiojo gy
ventojus ir verte juos vergi- 
jon, kad Rygos vyskupai bū
davo priversti nuolat su kry
žeiviais kariauti. Perėjus 
vokiečių riteriams i protes
tantizmą, Katalikų Bažnyčia 
dar labaiau nukentėjo. Bet 
sunkiausieji metai atėjus už
ėmus Latviją Švedams. Gus
tavas Adolfas ištrėmė visus 
katalikų kunigus, uždraudė 
pamaldas, atėmė paskuti- 
nias katalikams dar Tikusias 
bažnvčias. Katalikais išliko 
tik Latgaliuos gyventojai. , 

1710 m. Latvija pateko Į 
Rusijos valdžią. Rusų įsta
tymai neleisdavo atstatyti 
katalikų bažnyčių be paties 
caro leidimo, o to leidimo be
veik neduodavo. ILatvija ne
turėjo savo vyskupo per 50- 
60 metų; Žemaičių ir Pet- 
rapilio vyskupijos, kurioms 
Latvijos katalikai buvo pa
vesti, buvo labai didelės ir 
be to dar rusų valdžia statė 
vyskupų veikimui visokias 
kliūtis.
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BŪTINA KUNIGO PAREIGA 
&<M-iaiislLJsavio laikkL&čiuo- 

’se it ppi|ingtiose huųlat kalė 
‘ir AhtAtr khLl žmoh&ns, kad

4

T

talikų. tikėjimą:
.Įvesti šliūbus

• •) . , ... .. • 

rengiasi viešą jp^eistuvybę
{dalyku.' 

•iHęnetikė- 
j ote, kad fcędiefian griauš ti-

jau 
ao®,

’ d
Į papildomi ateiviais iš Europos. 
(Dabar kįla klausimas ar orga
nizacijų mirusiųjų narių' spra
gas kas papildo, ar ne? Aš 
patyriau, kad taip. Ir pasi
pildė su čia augusiu jaunimu.

Amerikos lietuvių sėjamoji 
sėkla,, žinoma, išaugo taip, 
kaip ji buvo prižiūrima. I\ą sė
jomis tą ir pjaujame.

Kad yra gerų vaisių, tai aiš
ku. Kaikurios organizacijos 

ypač j pastaruoju laiku ėmė sparčiai 
augti. Katalikų eilėse aiškiai 
pasireiškė pažanga. Katalikai 
eina pirmyn. Plačiausiu žings
niu žengia Illinois, New Yorko, 
Micliigano, Connecticuto ir 
Massachusetts valstijų lietu
viai.

Aš tą patyriau, kaipo išdir
bėjus draugijoms kukardų ir 
k'i tokių 
ženklų.
gaunu. 
Aš čia 
po f 
nesi 
mus.
Bostono Susiv. L. Šv. Kazimie
ro dr-ja užsakė 250 kukardų,

padaryti -‘gerbtoji 
Na, dabar yisiįlfc

kėjimą, pasakykite/ ar netu
rėjo kunigai perspėti
t i kine i uosius^4^ ugtųrė j o tei
sės Lištis į tai£ si^inaniąją 
poljįiką. Kaiplim susigėsti 
vnš|tie neišmanėliai, kurie 
šaulė: “Varyti kunigus į 
bažnyčią, prie altoriaus.” 
Juk šiandien jau pradedama 

_ ............ ....... griauti moterystės sakra-
iū’liai arba N'dieviai soeialis- ”’>ntas, rytoj biiž jgriaima- 

Kįr t. t... . ■

mogus sutiks ;
i-.-- L., i peėšįF^tiMnčhi0- 

paiartipKą’ rinkti 
į Seimą ką rie, nes šiais lai
kais avies kailiu yra prisi: 
dengusią daugybė vilkiu

Kunigo pareiga nurodyti 
žmonėms tas kilpas, kurias 
spendžia jiems bedieviai.Tie
sa, nėra būtino rerkalo kuni
gams būti ministeriais, valdi-

|ląt kalė 
is, kad 

kunigai negali dalyvauti po
etikoj. Kunigai turį žiūrėti 
tikėjimo dalykų. Daugeliui 
žmonių ta 'mintis jau Įkalta. 
'Vienur kitur, kunigui pradė
jus aiškinti socialistų šuny
bes, pasigirsdavo balsas 
“Kunige, eik prie altoriaus,’ 
arba “varyti kunigus Į baž
nyčią. Tokius žodžius pasa
kydavo, žinoma, tik neisnia-

DĖL IšTAUTĖJIMO
f • ’ *Dabar Amerikos lieturig lai

kraščiuose tankiai tenka pama
tyti straipsnių ape ištautėjimą. 

vi-

Saldžiausios Širdies V. J. 
gegužio įn. užsakė 100', b 
jau vėl dara^Ot) kufcari 
Kazimiero daja%ųvf 
400. Iš TVaterburio Šv.
I)r-ja nesenai buvo užsakiusi 
100, o dabar vėl užsakė 200. .

Iš Indianos ir Oliio valsti 
tai mažai užsakymų tegauna.-i

Didelė pažanga žymi yra 
talikų srovėj. Auga vyčiai 
Sodaiicijos, kurios yra arti 
gerb. kunigų priežiūroj. Gei^k 
kunigų nenuilstantis dari 
neina veltui. Vyčiai irSodali- 
rijos po globa gerb. kunigų ati
daro taip sakant imigracijai 
vartus. Ji dapildo lietuvių iš
laidojusių ir mirusnj eiles.

Tečiau man kaipo lietuv: 
vis-gi gaila, kad kitų srovių, 
.lietuviai panašiai negelbsti jau-' 
nimą, kaip mes katalikai.

M. A. Nork
Lavrence, Mass.

Visuose reiškiama nugąs^ 
Inai, kad nesą vilties išs^į . _ 
t i. Girdi be imigrantų tomai
čių, augštaičin ir dzūkų*ainiai 
žlugs jankių; o gal ir airįų tar
pe. Per nekurį laiką ir mano 
mintis buvo tokia pat. Bet tu
rėdamas ryšių su plačia Ameri
kos lietuvių visuomene, ;
su Amerikos lietuvių organiza
cijomis, ėmiau kitaip Į dalykus 
-žiūrėti. Tėmijau ar su kalba 
nyksta ir lietuvystes dvasia.

Lai i tai atsako mano patyri
mai.

Visiems žinoma, kad nuo 
1914 ni. ateivvbč veik visai su
stojo. Reiškia jau dvylika me
tų kai Amerikos lietuviai nėra

mas kas nors kite

Kiekvienas
'M' • -
Z1

nigas turi; ,
sius, turi patarĮiį

Ų t t... •
4; proto, 
ckad ku-

tai.
Socialistai bedieviai daro 

tai iš neapykantos, o neišma
nėliams socialistų Įkalbėta, 
kad katalikų tikėjimas nebū
siąs griaunamas, jei valdžią 
turėsi;! jie. Socialistai, gir
di. mokėsią geriau valdyti.

Išrinkta Į Seimą daugiau 
socialistų. Tačiau tie, užuot 
parodę savo sugebėjimą val
dyti, užuot pasilaipinę žmo
nių reikalais, ėmė griauti ka-

I
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Visi ctn^MMid nnrtnMn rn£l*«tr cukru .<

Per paskutinius 7 
surinkta katalikų 

aukų: 
Slavonijoj —

draugijoms reikalingų 
Tų užsakymų aš tebe- 
Ir užsakymai nemaži, 

neminėsiu užsakymus
>0 ar 100 kukardų. Pami
lt lik stambesnius užsaky- 

Pereitą pavasari South

F. AD. RICHTER * CO. 
Beny A 8o. Sth Sta. 

BrooMyn, N. Y.

Virimo Receptas | Prašalinimui tauku plėtmų nuo
. , • marmuro, valyk su koše, padaryta

^sls-al jra 'ien? 18 iš Fuller’s molio ir vandens. Leisk 
riskiausiu zuęą maistą mį;;iniui užteptam keletą 
lobimu šiou -1--- A------ 1

SEIMININKĖMS KELRODIS

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motiua. šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indonnjs kožnai Lietuvei šeimininket.

ainint ir visi namiškiai jį

1

Kiekvienos Nešinės kinelis tin i verto dovanos. Kiekvienai 
šeimiiinkei reikalingu dan-rlio d.iikin. kuriu gali gaut už leil>e- 

lius. Pavyzdžiui, štai paveikslas 
apvalkalo už 00 leibolit). Bile šei
mininkė galėtų tokių apvalkalu 
suvartoti boti1 pustuzinį. Tik nu
neškite sutaupytus leibelins į ar
čiausi:) dovai; į krautuvę ir išmai
nykite ant <1 vanų. Čia tik vie
nas iš daugeiio naudingų daiktų, 
kuriuos ganote taupydamos lei- 
helins mio tiesinių. Pradėkite 
šiandien.

JUGOSLAVIJA

Katalikų spaudos padėtis 
Jugoslavijoje verčia katali
kus tenai smarkiai susirū
pinti. Laisvamanišku ir ti
kėjimui neprietelingu dien
raščiu Jugoslavijoje yra 19 
ir jie sudaro kasdien 150 pus
lapių. Išplatinama jų kasdie
ną 150 tūkstančių egzemplio
rių. Ju skleidžiamai tiky- 
bos neapykantai atsispirti 
katalikai teturi vos keletą sa
vaitraščių.'• Katalikų- spau
dai padauginti ir sustiprinti, 
kas metai daroma spaudos 
diena, 
metus
spaudos reikalams 
Kroatijoj ir 
282,000 dinarų, Dalmatijoje 
— 117,000 din., Bosnijoje ir 
Hercogovinoje — 73,000 din-. 
Šiemet per šy^Įįętro,jr.Ppyi- 
lo šventę visoje Jugoslavijo
je ir gi buvo spaudos diena. 
Prie jos buvo rengtasi ypa
tingai rūpestingai. Kaip ku
nigai, taip pasauliniai buvo 
raginami pirkti akcijas stei
giamam katalikų dienraščiui 
kroatu kalba. Pasitikima, 
kad šių metų spaudos darbas 
praneš visų praeitųjų septy- 
nerių metų vaisius.

Apsaugokit Savo \įį
r

“Bedievių laikraščiuose dau
giau yra žinių,’’ — sako pasi
teisinimui nekurie darbininkai. 
Taip, daugiau žinių pataikau
jančių- vien tik žemesniems 
žmogaus geiduliams.

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tų pačių vietų kur 
skauda!

Trynk, trynk. trynk iki oda 
įkais ’fr pasidarys raudona ir 
pajusite tų malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įregūtr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palcnguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35čw—raistinėse--70c.

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

‘ sveikatos.

Jei dar nesate vartoję Standard and Challenge 
Condensed Pieno darant valgius, pradėkite šian
dien. Valgiai įgys naują, skanumą. Išbandykite 

darant keiksus, pudingus, sosus, kepsnius, koše

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

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

DYKAI

Taupykit Leibelius

dėl Brangių Dovanų

Mūsą Boston’o Premiją Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend si, arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVAS
FAIX IUVER, MASS.

14—3r<l Strect, tirti Bedford St 
BRirMJEl’ORT, CONN.

106 Congreas Strect. arti Mulo Street 
PROV1PENCE, R. I.

40 Ahoru Strret, irti IVasblnglon flt.

BMME

Rašo ISABELLE KAY

Salinor.ų yra Į- 
Jųs turėtumėt 

tas rūšis, kurios pay.imi- 
Tuo.į kaip 

:;:r<»t dėžę salinonu. reikia 
/imt iš dėžės ir sudėt i to- 
Nepalikt dėžėje, nes susen
kantis receptas parodys Į 
; jums kaip pagamint ska- j

popu 
naudojamu šioje šalyje. Ameriko- i 
nai sunaudoja apie pusę Į dėžes su
dedamu salinonu. 
vairiai paminamu.
pirkt iik 
narna ty riausiu Įstaipu. 
;ik ati<’ 
viską iš 
ricika.
la. Sr' 

'•mia.dys j 
nui \ ai->.į iš dėžių salinonu. Jį leng
va pa 
i n ė "s.

Smetoniniai Salmon su žirniais
1 dėžė salinonu
Trys ket viri daliai puoduko eva- 
poraied pieno atmiešto su
I! puoduko vandens 

šaukštai komu krakmolo 
šaukštuko skustų svogūnų 
šaukštai sviesto pavaduotojo 
šaukštukas druskos 

l-a;štr.ntda!is šaukštuko pipirų 
1 puodukas nevirtų žirniu . 
Virti ryžiai.

Sutirpyk sviesto pavaduotoją; 
išnuiiš;. k su krakmolu, dadėk pipi
rus ir kitą užda.rą, pilk palengva, 
maišant atmieštą evaporated pie
ną. šituo tarpu reikia atidaryt 
salinonu dėžę, nuplikit ir suplėšyt. 
Kuomet sosas verda, salmonas ir 
žirnius reikia įinaišvt ir viską virt 
sykiu ant karsto vandens per de
šimts minui u. Duodant į stalą, to
riui kon apdėk kraštus virtais ry
žiais.

1 Virtuvės Patarimai
> vs /■ i • _•___ • __ i<ia pirmiausia isl>an<]vt pre
servu indus ar nekiauri, paskui tik 
dėt j juos vaisiu košes.

Kuomet darai plaktinj (mcrin- 
?uc) jei naudosi miltinį cukrų vie
toj rupaus, plūktinis nebus vande
ni uotas.

Kuomet peiliai surūdyja. lengvai 
calit juos nuvalyt pamerkiant per 
naktį rūkšėiame piene.

Namų Pasigelbėjimai
Po išvalymo balto šilko, išlai

kymui jo spalvos, pamerk į vande
nį. kurin įpilta keli lašai lemono 
sulčių.Du ašukštai balto acto plau
namame vandenyje taipgi pagel
bės išlaikyt šilkų nuo pageltonavi- 
mo.

dienų.
Prašalinimui plčtmu nuo rakan- 

tdų užtepk juos sft biskiu juodino 
ir Jai nudžiūsta. Paskui nu5vei.sk 
su geru rakandų valytojų.

Grožės Patarimai
Rūpinimasis sudaro nervingumą 

, iš ko paeina raukšlės, Įdubę akys, 
Ibryžiai ir amžiaus išvaizda. Jeigu 
<tik rūpinsitės apie paprastus gyve
nimo menkniekius, turėsite nuolat 
vidurių sugedimą ir gailaus atsi- 

' lieps ant viso kūno gyvumo. To
dėl, viską priimkit lengvai. Nesku- 

, binkit veikiant ką, išlėto valgykit 
tinkamus valgius, ganėtinai mank- 
štinkitės ir miegokit. Atminkite tą 
visu laiku ir būsite jaunais išvaiz
doj kaip ir dvasioj.

Ypatiška Sveikata
Žmonės būtų sveikesni, jeigu at

simintų, kad jų skilvis yra dirbtu
vė, o ne žaistuvė. Nekurie valgo 
daug aiskrymo. lemonado, frank- 
iurtų, py narų ir popkornų. “Aš 
būtinai turiu turėt maišiuką pop
kornų.’’ — “Aš turiu turėt mai
šiuką pynacų,” girdėjot taip sa- 
sia suaugusieji pasirenka šitokį 
kant nekuriuos nuolatos. Tankiau- 
inaistą ir jeigu prie jų yra vaikai 
ir tie sykiu valgo. Skilvis turi virš
kint ne tik maistą, kurį valgot re- 
guliariškai kasdien, 1x4 taipgi pri
verstas virškint tą pridedamą naš
tą, kemšamą neprotaujančių skil
vio savininkų. Daugybė tėvų ir 
motinų pasiima bonkas lemonado 
ir košelę savo namie darytų už
kandžių, kuomet eina su vaikais į 
cirką ar į laukus. Kuomet vaikai 
išalksta arba nori gert, jie turi sa
vo užkandžių ir gėrimo ir vaikai 
pasitenkina taip pat kaip pirktais 
< enai.
Mes Rekomenduojame Sekančius 

Produktus
Borden’s Evaporated Pienas yra 

tyras ūkio pienas su palikta jame 
smetona. Tai yra geriausia pienas 
virimui, kepimui ir kitiems namų 
reikalams kur reikia pieno. Naudo, 
kit jį kavoje. Pamatysit, kad jūsų 
kava turės visai kitokį skonį. Pra
šykit savo krautuvininko duot 
Borden’s Evaporated Pieno, kada 
kitu sykiu eisit pirktis groscrių.

L. VYČIAI SMARKIAI RUOn 
ŠIASI KELIAUTI LIE- 

TUV0N
v

Ekskursijoje dalyvausią 500 į 
žmonių. ’’

Ateinantį pavasarį laetuvoš’ 
Į Vyčiai, didžiausia Amerikos l •
lietuvių jaunimo organizacija’J 
ruošia milžinišką ekskursiją.'$ 
Lietuvon. Ekskursantai iš-1 
vyks iš New Yorko birželio 14U 
d. didžiuliu Baltijos-Amerikos 
Linijos laivu “Lituania.” Šis 
laivas plauks tiesiog iš New?4£ 
Yorko į Klaipėdos uostą. Vy
čiai pranašauja, kad ši ekskpr-^| 
sija bus didžiausia ir gyviau-: 
šia, kuri dar bent kada yra va- ' 
žiavusi Lietuvon.Amerikos jau
nimas pasiruošęs šauniai pasi- 
rodyti. Ekskursantų laive va- 
žinosią veik išimtinai lietuviai/ 
Tikslas šios ekskursijos bus su
stiprinti Amerikos lietuvių jau
nimo ryšius su ietfitos jauhij.į 
ijm,.,įk'’CėpH'ydaugiau 1 

 

tės dvasios, ^aioti progos ame-’ 
skiečiams p atyti savo ar sa
vo tėvelių gimtąjį kraštą, susi
pažinti su Lietuvos veikėjais, “ 
dalyvauti Pavasarininkų Kon- ’ 
grėsė Kaune ir praleisti atosto-,'»y 
gas gražioje Lietuvoje.

Norintieji šioje ekskursijoje ’ 
dalyvauti privalo tuojaus užsi
registruoti. nes išgauti ir su- /, 
tvarkyti dokumentus nepilie- 
čiams šios šalies inis apie du 
mėnesiu, o Amerikos piliečiams 
apie mėnesį laiko. Be to kurie 
pirmiau užsiregistruos, gaus 
laive geresnes vietas.

Šioje ekskursijoje gali daly
vauti visi Amerikos lietuviai, 
kad jie ir nėra Vyčių nariai.

Užsiregistruoti galima pas Ix 
Prekybos Bendrovę, 366 Broad- 
wav, So. Boston, Mass. Laiva?, 
korte iš New Yorko iki Klaipė
dos ir atgal. Turistų klasėje, 
kainuoja $196.00.

Platesniu informacijų galima 
gauti pas Lietuviu Prekybos, d 
Bendrovę. Y

Ekskursijoje manoma, ka'd 
dalyvaus apie 300 Vyčių orgaf-., 
nizaci jos narių ir apie 200 paša
liniu.

Kaip sriuba be druskos netin
ka, taip darbininkas be “Dar
bininko’ 'negali apseiti.

“Geri rastai suramina, pa- 
moko, patraukia, prie gero; 
sužadina ir sustiprina tikėji-, 
mą, kelia žmogaus dorovę, a 
vadovauja senam ir jaunom? ; 
dorovingame gyvenime. "

KlekTional Aelmlninkel yra reikalingos nekurtos virtuvės reikmenis tr 
kiekviena ėelmlninkė guli jas gaut visai <tyknt, jei ji pirks Standard ir Chali- 
i'nge kondemmotą pienų. Ut Jų leibelius duodama brangios preml>*. Be tn 
jų |tnlph. twl geria 
kondensuota pieną.

* L • * " •
• t • -■ V’ • ; > ♦ • <4* . A r ' ' 'X< '•

v* V. e
r / rA/d?'5 > * d-ą;i■ Z » < r ‘ i

nu5vei.sk
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w Žodžiu, visi pirmiau duo-! 
ti bolševikų pažadai nuėjot 
vėjais.1 Taip pat nueis vėjais Į 
ir dabar patvirtintoji “ne-1 
puolime’ sutartis, kaip tik 
jiems atsiras reikalas mus 
pulti-1 Juk ąna 1920 metų su- Į 
tortini bolševikai pasižadėjo 
nevesti Lietuvoje jokios bol
ševikiškos agitacijos, vadi
nasi, pasižadėjo mus nepulti 
savo šlykščia agitacija. O 
kaip iš tikrųjų yra? Koks 
užaušėlis gali šiandien tvir-

VIEŠAS KURSTYMAS KAUNE PRIE KOMUNISTINĖS 
REVOLIUCIJOS

l . - r • • . •

8ĘAŲDUS ĮLEIDIMAS reikšti lietuves Paskolos bo-1 
Aznenkie&ai ^tuviai pra- u<J reikme veikiu suvažiavi-Į 

sidejua pasauliniam karui “e> 
1914 metais sujudo dirbti ir ^tova^ Carneetas.
gelbėti Lietuvą jos kavoje už sa?^aM
nepriklausomyfię. Nors ta-:|nežnl,PaI^».y^du 
da dar kaikurie netukjo|Parelske: ‘ l.PeM?
drąsos pareikšti reikalavimą (Litavęs bonais ir jos atsto-Į 
nenriklaiisAmvhas. nt.ikkal-'7^' Šis Užsimojimas panai-| 

kinti atstovybę supuola su] 
pareikštais sandariečio žo
džiais ir norisi pasakyti, kad | 
dabartinė valdžia pilniausiai 
jų prisilaiko ir dar prideda 
“ir su Lietuvos nepriklauso
mybe!*’

Valdžia taip darydama 
skaudžiai mus įžeidžia ir 
mūsų nuopelnus paneigia ir 
taipgi griauna^ Lietuvos ne
priklausomybę.

Tad, mes, brangindami | 
Lietuvos nepriklausomybę, [ 
jaunuolius paguldžiusius' 
galvas už ją kovoje, argi lei-Į 
sime išgamoms cimlikams su
naikinti tą visą kas per aš
tuonerius metus padaryta ir 
kruvinomis aukomis iškovo
ta? Ne, taip ilgiau negali
me kęsti. Šaukime masinius 
susirinkimus ir griežčiausiai 
protestuokime pareikšdami, 
kad mes neleisime sunaikinti 
vienintelės'tautines ištaigos. 

K>s.

SIAUDUS ĮLEIDIMAS

1914 metais sujudo dirbti ir atstovas gerbi V. Čarneckis.

Lietuves bonkis ir jos atsto-

nepriklausomybės, o tik kal
bėjo apie autonomiją; bet A- 
merikos lietuviai suvažiavę 
seimuose drąsiai pareiškė > 
reikalauti nepriklausomybės 
ir pažadėjo moralę ir me
džiaginę paramą Lietuvai.

e Farmeriams, daržininkams ir sodnininkams prisrina rūpiu-1 Savo pažadus Amerikos 
gsnetikužderėjimu, o ir marketavimu pagamintų produktų, lietuviai katalikai ištesėjo. 
Judžiausia bėda yra tiems, kurie gamina greit gendančius vai- Tautos Fondan sudėjo apie 
gins, “ —

ir jU . _

Frieš du mtu Suv. Valstijų Komercijos Departmentas buvo Lietuvos paskolos bonų; su-
•,«*s 1

Valdžiai rūpėjo, kad marketavimas eitų su mažiausiu eikvoji- $130,000 dolerių;

KOOPERATYVIS MARKETAVIMAS

Uogos yra opiausi produktai Todėl ją augintojams pri- pusę milijono dolerių. Išpir- 
tureti rūpesčio su marketavimu. ko už apie milijoną dolerių

komisiją tyrinėti Kalifornijos vaisių marketavimą. rinko Lietuvių Dienoje apie 
; nemažai

Eikvojimo pašalinimas eina geran ir gamintojui ir nau- Įsuaukavo i aukso ir sidabro 
dotojui Valdžiai tarpininkaujant sudaryta didelė komisija, fondą ir šiaip kiekvieno iš 

kurion ineina atstovai nuo visų užinteresuotą žmonių. Ineina 
ton komisijon sodnininkai, juos finansuojantieji bankininkai, 
jų gaminius gabenančiosios geležinkelių ir laivą kompanijos. 
Prie komisijos veikia atstovai iš Komercijos Departmento, iš 
Agrikultūros Departmento ir iš Interstate Commerce Commis- 
ston.

Kad Ritdkis platus kooperatyvis darbas buvo reikalingas, 
tai aišku iš to, kad Kalifornijoj labai daug vaisią gaminama. 
Vien vynuogių iš ten per metus išgabenama po visas valstijas 
70,000 vagoną. Vynuogės reikalauja atsargaus marketavimo, (nebenorime vergauti sveti- 
kad išvengti dideli eikvojimą. miems. Mes užlaikėme^tary-

Viršuje išdėstytas kooperatyvis Kalifornijos vynuogių mar- bas ir atstovybes besikuriant 
ketavimas yra tik pradėtas. Jo pilnas rezultatas dar nežino- Lietuvos nepriklausomybei 
maa. Bet jei jis nusiseks, tai bus didelis žingsnis pirmyn mar- čia-Amerikoje ir kitose šalv- 
ketavime visokių ūkio produktų. Ta krptimi eis marketavimas | se *r Plačiai garsinome Lie- 

jaVų, gyvulių ir 1.1 
ė? Nuo vynuogių marketavimo pradėta dėlto, kad tai aDSti

X _ _ . _____________ ..

Lietuvos atkeliavusio kolek- 
tuoti misiją, atviromis širdi
mis priėmė ir parėmė, ne tu
ščiais žodžiais, bet doleriais. 
Mūsų doleriai ir pasiųsti ats
tovai į Lietuvą padrąsino 
mūsų brolius tėvynėje pa
skelbti pasauliui, kad mes 
reikalaujame Lietuvai ne- 

i priklausomybės ir kad toliau

tu vos vardą.
Šiandie, dabartinė socia- 

pramone. Jon investyta apie $250,000^00. O vynuogės yra greit Į listų valdžia pasigrobusi Lie- 
gendantis produktas ir jo marketa<nnu pirmiausia susirūpinta, tuvos vairą į savo rankas 

J ~y< švaistosi į visas
’ ________ _________ Iskaudžiausiai mus

u NAUJAS PASAULINIS TRUSTAS

V’

Lapkričio mėn. 7 d. 1 vai. 
p. p. Kauno Zitiečių salėje 
buvo kviečiamas “darbinin
kų milingas” Rusų spalių 
mėn. bolševistinės revoliuci
jos 9 metų sukaktuvėms pa
minėti. Prisirinko pilnutėlė 
salė įr koridoriai įvairaus 

- plauko, piliečių, kurie tarp
tinti, kad bolševikai neveda saVęs daugumoje rusiškai ir 
Lietuvoje jokios bolševikiš- len]dškai tesikalbėjo. SalėLietuvoje jokios bolševikiš- len]dškai tesikalbėjo. Salė 
kos agitacijos. Matot, ko ver- papU0§ta raudonais plaka- 
ti yra bolševikų pažadai, tais su revoliuciniais obal- 
Tačiau, dabartine vynausy-1 sįaįs, viduryje Lenino pa- 
bė viso išto nepaiso ir aklai veikslas? 0 Vyties vietoj So- 
lenda į bolševikų glėbį.” vietų Rusijos emblema, ku- 
Patvirtinus nepuolimo su- rių tačiau, paskui policijai 

tartį bolševikų agitacija pa- |Pareikalavus, vis dėlto nu- 
sklydo po visą Lietuvą.

Kaune, lapkričio 7 d. š. m., 
bolševikai viešai kurstė Lie
tuvos piliečius įvesti Sovie
tus Lietuvoje. Platesnis ap
rašymas apie tą, bolševikų 
mitingą telpa kitoje vietoje. 
Taigi, dabartinė socialistų 
valdžia ~ palengva traukia 
Lietuvą pas Sovietus.

Nesenai susitverė pasaulinis plieno trestas. Teisybė tas ' 
bustas tiesioginiu būdu nėra susirišęs. Plieno trestas tiesio
giniai apima tik Europą. Prie jo Amerikos plieno trestas tik b 
netiesioginiai rišasi. I

Dabar eina girdai apie organizavimąsi pasaulinio elektros 
trusio. čia interesai abiejų kontinentų būsią tampriau, negu 
plieno biznyje, surišti. Elektros tresto tvėrime vadovauja Suv. 
Valstijų elektros kompanijos ir su jomis susirišęs bankas. To
kio tresto steigime vadovauja General Electric Co., Westing- j 
bonse Electric Co. ir NationaI City Bank. Prie tą kompaniją 
grupuojami elektros interesai Francijos, Anglijos, Vokietijos, 
Belgijos ir mažesniųjų Europos tautų.

Toliau prie šio tresto kalbinamos yra ir Pietą Amerikos 
elektros kompanijos. Tokiu būdu elektros trestu būtų didžiau- 
sias pasaulyje už visus kitus trestus.

Amerikos elektros kompanijoms yra lengva otą pasaulinį 
trustą rganizuoti dėlto, kad jau turi savo kapitalo investinu- 
sios į Europos, ^Pietų Amerikos ir Kanados elektros interesus. 
Venerai Electric jau faktinai kontroliuoja elektrą Kuboj, Pa- 
žąnūoj ir kaikuriose Pietą Amerikos respublikose.

Amerika eina prie viešpatavimo pasaulyje ypatingu, savo
tišku būdu. Kitos tautos norėdavo politiškai užkariauti teri
torijas ir paskui jas valdyti. Amerika nesivaro prie užkaria- 

| vimo svetimą žemių. Amerika neina nei į Tautą Sąjungą, ne
stoja nei už taip Vadinamą Tarptautinį Teismą tarptautiniams 
ginčams išrišti. Nepripažįsta Rusijos. Bet eina prie tikslo 
kitokia būdu. Savo kapitalo perteklių Amerika leidžia užsie
nin ir su to kapitalo pagelba ima kontrolėn tą kraštą, kur jos 
fcspftaląs investytas. Tokiu būdu Dėdės Šamo kontrolėje yra 

f anfesnėsės Cfentralinės Amerikos respublikos, dalinai Ameri- 
V ki kontroliuoja Meksiką, panašiu būdu brukasi J Pietą Ame- 
į ir Kanadon ir galop Europon.
| V Mtoktai Suv. Valstiją politikai palengvina nualinta pokari- 

įĮI tautą padėtis. Suv. Valstijos po karo išėjo visokiais žvilgs- 
p šiafo laimėtoja. Taigi galingam Dėdei Samu! dabar bepigu 

tarpe nusilpnėjusiu tautą.

!r'

tojus kiinšusi į kalėjimus ir 
šaudžiusi. Bet už tai jų bu
vo nušvilptas, nes ir toks 
bolševikų papeikimas, aišku, 
nepatiko griežtesniesiems 
‘4 tavorščiams. ’ J eigų gi tuo 
momentu būtų pasirodęs sa
lėje koks nors socialdemo
kratas, manau, kad būtų jį 
pro langą išmetę, nors tai 
būtą ir pats p. Plečkaitis.

Po Lukoševičiaus išėjusie
ji kalbėtojai, kurių tarpe bu
vo ir St. Šlekys, entuziastin
giausiu mitingo dalyvių pri
tarimu atrėmė Lukaševi- 
čiaus padalytąjį priekaištą 
bolševikams ir tarp ko kita 
vienas kalbėtojų rusų kalba 
pasakė, kad visus bolševiki]. 
priešus reikėję kimšti į ka
lėjimus ir šaudyti. Pabrėžė, 
kad jie, paėmę Lietuvoje 
valdžią, taip pat kimšią į ka
lėjimus ir šaudysią visus 
proletariato valdžios priešus. 
Ši paskutinioji mintis mi
tingo dalyvių tarpe ypač ra
do didžiausio pritarimo. 
Baigiamas mitingas to pa
ties p. Laurinaičio kalba, ku
ris dar kartą nurodo reikalą 
eiti prie proletariato val
džios sudarymo Lietuvoje ir 
sako, kad “mes darbininkai 
nieko nenustojame, nebent 
viens kits gyvybę paaukos, 
bet ant žuvusiojo vietos stos 
20, o buržuazijos jungu ga
lima nusikratyti. Papildy
damas savo agitacinę kalbą, 
jis dar pažymi, kad dabarti
nė Lietuvos valdžia tarnau
janti buržuazijai ir pilnai 
atatinkanti 1917 m. Rusijoje 
buržujo Kerenskio valdžiai. 
Poliai^feedžo-^-turįme-bud^^’' * 
kad tuo valdžios silpni _ -
nepasinaudotų buržuazija ir 
neužvaldytų mus fašistai, 
nes jie jau kiša mordas ir į 
mūsų susirinkimus. Priimta 
visa eilė rezoliucijų, taip ku
rių pažymėtinos:

1) pasveikinti Sovietų vy
riausybę (gaila kad ne Lietu
vos),

2) Užgirti valdžios politi
ką santykiuose su sovietais 
ir reikalauti, kad tie santy
kiai dar būtų pagerinti,

3) atkreipti valdžios dėme
sį savanorių organizavimąsi, 
nes tai esą tikri fašistai, dar- 
jininkų priešai ir reikalauti 
valdžios, kad sustabdytų jų 
veikimą.

4) reikalauti valdžios, kad 
leistų veikti Panevėžio pro
fesinėms sąjungoms, Kaune 
darbininkų “vienybės ir be
darbių” komitetams ir 11.

Po kalbų vėl sudainuota 
rusiškai, kaip ir pradedant 
mitingą internacionalas ir 
laidotuvių maršas.

Taip tai atrodė Rusijos 
revoliucijos 9-nių metų su
kaktuvių viešasis minėjimas 
Lietuvos laikinojoje sostinė
je. Mūsų visuomenė daug 
ko gali iš to pa išmokyti. Ir 
ar nevertėtų mūsų mąstan
čiai ir valstybiškai nusista
čiusiai visuomenei į tas su
kaktuves ir tą faktą, kad 
toks minėjimas šiandien pas 
mus yra galimas, atkreipti 
demesį ir paklausti mūsų tik
rosios demokratijos — vy
riausybės, kurgi ji iš tikrųjų 
veda mūsų kraštą ?

ėmė.
Tokioje “jaukioje” salėje 

pradedamas mitingas. Pir
mininkaujantis visą laiką 
kalba rusiškai, nes sakosi ne
mokąs lietuviškai, sugieda- 
mas internacionalas ir laido
tuvių maršas už žuvusius re
voliucionierius irgi rusiškai. 
Pagaliau, išeina “draugas” 
[Laurinaitis, kalba jau lietu
viškai, girdamas Prancūzų 

SOCIALISTAI SUSIBROLIA-Į komunos veikimą, Sovietų 
VO SU TAUTININKAIS

Svarstant Lietuvos Seime IV 
liętuvių-rusų nepuolimo su
tartį socialistai ir tautiniu-1 
kat-(pažangiečiai) gynė susi-i 
riesdami šios sutarties reika- [ 
tingumą ir naudą. Ypač keis
ta, kad pro f. Voldemaras 
karštai gynė rusų interesus. 
•Jis net įrodinėjo, kad Sovie
tai viską pildo ir kad iš jų 
negalima nieko daugiau rei
kalauti. Bet, krikščioniškų 
grupių atstovai Voldemarą 
i prispyrė pre sienos. Vargšas 
[turėjo prisiminti, kad jau 6 
metai nuo 1920 metų sutar
ties praėjo, o Lietuva dar ne
gavo nei sutartų 100,000 ha

i

Rusijos tvarką ir ’kviesda- 
mas įvesti Sovietus Lietuvo
je. Peikė valdžią, ypač so
cialdemokratus, kad jie ne- 

• |duodą veikti profsojuzams
Panevėžy, uždarę Kaune 
darbininkų “Vienybės” ir 
bedarbių k-tus ir šiaip varžą 
“mūsų komunistus.” Taip 
aiškiai išsitarus p. Laurinai
čiui ir pasivadinus save ko
munistais policija vis dėlto 
“darbininką mitingo” neuž
darė, matyt, valdžia, leidžia 
viešai veikti komunistams.

, Tas pats p. Lauriaiaitis^ii?: 
[ypač kiti kalbėtojai, kalbėju
sieji rusų ir lenką kalbomis, 
įsismaginę dar toliau eina. 
Jie išrodinėja demokratybės 
principą, kuriuos jiems pcr-

BOLŠEVIKŲ PAŽADAI 
NETURI REIKŠMĖS

Dabartine socialistų val
džia, pardavus Lietuvą Ru
sijai penkiems metams, mė
gina įtikinti piliečius, *kad 
sutartis išgelbės Lietuvą nuo 
visokių vargų ir paliuosuo? 
mūsų -Vilnių iš po
lenkų grobikų nagų.

Lenkų vyriausybė sužino
jusi apie pasirašytą lietuvių- 
rusų nepuolimo sutartį nu-1 miško, nei bankų ir taupo- 
pvškino rusams notą, kur L 
prikišama, kad ta sutartis tuviškos Metrikos, nei dau-pą socialdemokratai, kenks- 
laužo lerikų-resų sutartį Ry- gybės iš mūsų krašto išvežtų I n^igumą darbo klasei, nes 
goję padarytą. turtų. Išrodo, kad Lietuvos demokratvbė, girdi, tarnau-

Bolševikąi atsakydami į tautininkai savo darbais yra Įjant-i, kaip šunelis buržuazi- 
Lenkijos nota, pažymėjo, rabai panašūs į mūsų sanda jai- “Mes, darbininkai, per 
kad pasirašydami nepuolimo [ riečius, o tik gudresni .Links- 100 metų tik tenusimestu- 
sutartį su Lietuva jie visai ra ten kur vėjelis pučia. Gin- mėin buržuazijos pančius, jei 
neturėjo tikslo kliudyti Len-|ti svetimus interesus yra iš [klausytumėm socialdemokra- 

kijos-Lietuvos rubežių. Pati 
sutartis mums nieko konkre
taus neduoda, o bolševikų 
pažadai neturi jokios reikš
mės. Lietuvos “Darbinin
kas” apie nepuolimo sutar
tį štai k^rašo:

“1920 m. sutartimi su Lie
tuva, bolševikai pasižadėjo I 
grąžinti įdėtus prieš karą į 
rusų bankus ir kasas Lietu
vos darbo žmonių sutaupy
tus skatikus. Iki šiolei ne- 
grąžino dar nei vieno cento, 
o agitacijai svetimoms vals
tybėms griauti leidžia milijo
nus.

“Toliau, sutartimi iš 1920
m., bolševikai pasižadėjo 
duoti Lietuvai 100 tūkstan
čių ha miško, kad atstatyti 
rusų karų sugriautas žmonių 
trobas. Iki šiolei bolševikai 
iš tų 100 tūkst. lia nedavė 
Lietuvai nei vieno pagalio. 
Tuo tarpu vokiečių speku
liantams pardavė virš vieno 
milijono ha miško.

ja.
Neseniai praskambėjo ži

nia, kad prašalina iš Lietu
vos garbės vertą “Saulės” 
progimnazijos direktorę Se
serį Kazimierietę Margaritą 
dėlto, kad ji yra svetimšalė 
— Amerikos lietuvaitė. Da
bar praneša, kad dar vie
niems metams “susimylėjo” 
ir leido pasilikti. Ar tai ne 
skaudus įžeidimas mūsų a- 

Į merikiečių 2

Dabar vėl gauname žinią, 
kad panaikinama Lietuvos 
Atstovybė. Amerika yra 
svarbiausia šalis pasauly. 
Panaikindami tą įstaigą pa
žemina šią šalį ir susilpnina 
Lietuvos nepriklausomybės 
stovį. Argi mes jau tokie 
ubagai, kad negalime išlai
kyti atstovybės didžiausioje 
ir įtakingiausioje pasaulio 
šalyje? Gana jau juokus 
krėsti ir žeminti Lietuvos 
Respublikos autoritetą pa- 

| šaulio akvse.
I v

Matyt, kad dabartinė ser 
cialistinė' valdžia užsimojo 
sunaikinti visas tautines į- 
staigas ir eina tokiais pat 
šuntakiais kaip kad ėjo ir Gi

rna mūsų sandar iečiai, ir so- 
cialistai-bolševikai čia Ame
rikoje.

Perskaičius žinią apie pa- 
’ naikinimą atstovybės, man 

prisiminė sandariečių vado 
1 Ivaškevičiaus žodžiai pa-

miopelnai, sakė toliau teisėjas, yra dideli ir daugeriopi.! Bet| 

didžiausysis unijų nuopelnas, teisėjas sake, yra tai laimėjimas 
darbininkams neprigulmybės. Dabar darbininkas gali jaustis 
žmogumi ir jausti savo žmogišką vertę. Seniau žmogus tegalė
jo jaustis darbiniu gyvuliu.

Kataliką Bažnyčia, kovodama už darbininką gerovę, visa
da pabrėždavo darbininko žmogišką > Bažnyčia,‘mokin-

aprūpinti

Įp'
L ***

Uhattanoogoj, Teun. kalbėjo teisėju Ltuk. Jis yra kilęs 
v & paprastą darbininką ir buvo paprastu darbininku. Sakė, kad 
b Jfoąs, kaip anais laikais darbininkai gyveno ir kaip dabar. Sa- 
j| ki, kad jis dirbęs, kaip geležinkelio klerką ir kaipir kiti darbi- dama, kad žmogus turi sielą ir kad sielos 
|'iriafad dirbęs po 164dandą dienoj. Perpus darbo valandos ta- reikia laiko, iš to principo stovi už 

po sumažintos, teisėju sakS, darbininkų unij “ “ x

OIDŽIAUSYSIS LAIMĖJIMAS

mųjų kasu indėlių,, nei Lie-

turtu. Išrodo, kad Lietuvos demokratvbė, girdi, tarnau

tų. Mes gi ilgiau laukti ne- 
K-s.| begalime, mums reikia tuo

jau imti valdžią į savo ran- 
kas, įvedant darbininkų ta- 

NELEIDŽIA UETUVIV _ proletariato valdži,
™ (suprask diktatūrą!), nes

VILNIUS. Spaudos ži-|mūsų didjančių yra apie 80 
niomis, prieš kelias dienas į nuoš., o mus išnaudojančių 
Vilniaus bonifratų bažnyčios tik 20 nuoš., todėl mums tei- 
kleboną kreipusis vietinė lie-|sė valdyti” — taip viešai ir 
tuvių delegacija, prašydama nevaržomai mokino minią 
leidimo laikyti toj bažnyčioj komunistų agitatoriai, poli- 
papildomas pamaldas lietu- ei j ai klausant.
vių kalba. Tai buvo moty-l Bet ir dar drąsiau įkalbėta: 
ivuota tuo, kad šv. Mikalo-I proletariatas galėtų, girdi, 
jaus bažnyčia per maža lietu- paimti valdžią, reikią tik pa- 
vių mokslo jaunuomenei.[šalinti svarbiausias kliūtis: 
Lietuvių prašymas tačiau I pirma, nuo žemės paviršiaus 
Įbuvo atmestas. |nušluoti visus buržujus, ant

ra, atimti kapitalą iš buržu
azijos rankų, konfiskuojant 
bankus ir suvalstybinant 
pramones įstaigas. Kuo ma
žiau kapitalo bus privačiose 

Į rankose, tuo mažiaif butžu-

davikiškas darbas.

■v- •

jtt dėka. Unijų nimą.

Duosiu litą, duosiu kitą,
Kad sau “Rytą” išrašytų
Motinėlė, tevuželis
Tr jauniausias brolužėlis,
O mergužėlei radastai,
Kad mintis manas suprastų |azija smaugs darbininkus. 
Ir, kaip ašei, kad mąstytą,— [šitokios tai mintys, trumpai
Išrašysiu pats jai “Rytą!” I jas sutraukus," skambėjo iš
“Ryto” Redakcija ir Admi- laPU amnestuotųjų komunis- 

nistracija Kaune Ožeškienės gt PU *r JU agentų. 
3 Nr.» Lithuania. Į Stud. Lukoševičius savo

Prenumeratos kaina: [kalbos pradžioje pasisakė
Pristatant į namus metams lesus ištikimas spalių m. revo- 

62 lit, mėn. 6 lit lliucijos ębalsiams, stovįs už
! Siunčiant paštu metams 50 j tai, kad darbininkai paimtą 
| lit. mėn. 5 lit Į valdžią Lietuvoje j savo ran-

Užsieniuose metams 100 litų, Įkas, tačiau. trupučiuką kaip 
mėnesiui 10 litų (Vokietijai, [ir papeikė bolševikų partijos 
'Estijai ir Latvijai taikomas įveikimų Rusijoj, kam ji tuos 
Lietuvos tarifas) tikruosius revoliucijos kovo* kalavimus.• > ** ■

Darbininkas be L. D. S. su
klups, o L. D. 8. be darbinin
ko apmirs. Tad, dartrininkas 
privalo dėtis prie L. D. 8^ o 
L. D. S. aprūpės darbininko

•
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Aukštai iškilęs virš’ visų, ' 
Tau lenkė galvas vadai prūsų, 
Nes juos sutrynei savo galia — 
Lietuvių brolių. stipria valid.

O, Vilniau, Lietuvos sostine!
. Verkį senovę atsiminęs.

Buvai galingas — mums brangus, 
Tau švietė linksmesnis dangus.

Tai aišku, kad žydai i25.1

Šiandien atėjo^ gera mintis, 
kokiu būdu turime gelbėtis 
iš žydų žabangų, kuriose jau 
iš didės dalies esame pakliu
vę. Man atsilankant Lietu
voje 1924 m. per tris mėne
sius, eidamas Kauno gatve, 
patėmijau lange knygų: 
“Slaptasis pasaulinis žydų 
suokalbis. ’ ’ Įžengiau krau- 
tuvėn ir ūmai nusipirkau jų. 
Parvažiavęs į Vilkaviškį, pa
rodžiau jų studentui, ma
no sesers dukters vaikui, 
kurs manęs prašė, kad ir 
jam nupirkčiau vienų eg
zempliorių, nes jie, kaipo 
studentai, nori daryti agita
cijų prieš žydų intrigas. Ant 
rytojaus vėl tik dėlto važia
vau Kaunan, ir išieškojau 
visas knygų krautuves, ne
radau nė vieno egzemplio
riaus.
turėjo visas sykiu nupirkti ir 
sudeginti, kaip toje pačioje 
knygoje yra prasergima: 
“Tik saugokitės žydų ir jų 
agentų, kurie šias knygas, 
brangiai mokėdami, supirki
nėja ir degina.” Ši knyga y- 
ra versta iš Prancūzų kalbos 
į lietuvių kalbų, originaliai 
buvo rašyta žydo Nilius vadi
nama — jo protokolai. S. A. 
Nilius išleido trejetą “Pro
tokolų” leidimų: pirmąjį 
1905 metais antrašte rusiškai 
šitaip išreikštame “Velikoe 
V Maloni I Bliz Griadusz- 
czyi Antikrist,” tai reiškia 
didybė mažume ir besiarti
nantis antikristas.” Tai tik
rai tik Antikristo paties, ar 
jo ištikimiausių tarnų, velnio 
pranašų, gali būti tokie iš
reiškimai, kaip 29 pusi, pa-
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ir sunaikinti popiežiaus rū
mus ir bažnytines įstaigas, 
tai nematomos rankos pirš
tas parodys tautoms į tų rū
mų pusę. Kai įsiutusi liau
dis puls katalikybę griauti, 
mes išeisime kaip ir jos gy
nėjai, kad nekiltų per daug 
didelio kraujo praliejimo. 
Tuo lapės gudrumu mes įsi
skverbsime į papos rūmus ir 
jau nebeišeisim iš ten, kol vi
siškai tos vietos jėgų iščiulp
sime.”

Dabar jau jie yra įsiskver
bę į mūsų Tėvynės Lietuvos 
valdžių ir tikisi iš ten nebe
išeiti. Kol visiškai Lietuvo
je Katalikų jėgų neiščiulps. 
Taigi katalikai turėtų labai 
jausti ir budėti. Kaip žydai 
moka išnaudoti visus ypač 
lietuvius, tuomi išnaudojimu 
jie pralobsta, o lietuviai kas
kart eina silpnyn, taip ap- 
švieta kaip turtais, nes be 
tūrių nėra apšvietus. Per vi
sus laikus Lietuvoje visos 
smuklės buvo žydų rankose, 
jie patys niekad nepasigeria, 
nieks nematė girto žydo, o 
mūsų lietuviai kaikurie net 
ir savo namus ir laukus pra
gerdavo, ir tokiu būdu pri
rengė savo vaikus tapti žydų 
ištikimiausiais tarnais socia
listais, bolševikais, ir kas ji l 
užvardini mus visus galės iš- 
skaitliuoti!

jutų sudarytą teiamgu badu 
Konstitucijų.

.‘^Žuvusioms dėl Lietuvos 
laisvės aukoms šiandie yra 
pastatytas Kaune paminklas. 
Jis yra tikriausias liudinin
kas. Jo šone kabo pergalės 
emblemos — skydas ir kar
das, prie žuvusių mūsų bro- 
lių kapo verkia sukniubusi 
lietuvė sesutė, prie pamink-; 
lo stovi Amžinosios Ugnies' 
Aukuras, o pačiame pamink
le iškalti neišdildomi žodžiai: 
“Žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę 1921 m.”

Visa ta pergalė įvyko lie
tuvių katalikų pasistengimu, 
o dabar žydų pasistengimu 
užvesti mūsų tėvynėje socia
lizmų ir kitokiais užvardini- 
mais partijas, norima visai 
sunaikinti katalikus.

“Žydai naudojasi mūsų iš
kovotąja laisve. Jie reika
lauja ir reikalauja, kaip tas 
katinas. Jie yra Lietuvoje 
privilegijuoti. To mes ne
matome niekur kitur pasau
ly. Pasakykite, kur yra žy
dų ministerija? Niekui*. Žy
dų bendruomenė kam reika
linga? Atminkite, kad žydų 
ministerija, bendruomenė 
(kųlaga, tribūna) išlaikoma 
iš suneštų iš visų šalies kraš
tų ūkininkų ir darbininkų 
skatikų. O iš to jokios nau
dos. Tik nelaimė, nes žydų 
ministerija su bendruomene 
yra tik tam, kad padėtų žy
dams pirkliams lietuvius 
ekonomiškai pavergti, kad 
nekliudomai priveistų Lietu
voje iš Rusijos ir iš kitur 
sprunkančių žydų, kad dar 
didesnių žydams privilegijų 
ir teisių išreikalautų. Tos į- 
staigos tik našta lietuviams 
ir nelaimė šaliai. Lygybės 

jju ein turi būti jos 
„ u panaikintos: juk visi 

Lietuvos piliečiai įstaty
mams lygūs. z

“To privilegijuoto žydų 
raugo visur užtiksi. Mūsų 
miestuose žydai visi užsispy
rę kalba ne tik savo žargonu, 
bet ii* rusiškai. Jų laikraštis 
“Echo” išeina rusų kalba, 
jie akyse peikia sovietus, o 
už akių duoda kapitalus, kad 
šiaip taip išlaikytų savo lai
mikį — šiandienės Rusijos 
valdžią.
“Žydai, įgavę privilegijuo

tus ragus, ima kelt ir ranką 
ne tik prieš šalies šeiminin
kus, ramius Lietuvos gy
ventojus, bet ir prieš admi
nistracinį aparatą. Ne per 
senai buvo karo teismo tei
siamas Kaune žydas — gydy
tojas Datnovskis už milici- , 
ninko sumušimą, jam savo 1 
pareigas einant. Bet čia tuo
jau žydų pinigai rado pato
gia išeitį. Žydams parsida
vęs mūsų tautos išsigimėlis 
advokatas Bulota, siela ir 
kūnu atsidavęs tai Lenkijai, 
tai bolševikams, tai žydams, 
tas aukso dievaičio garbinto
jas, parduodamas savo tau
tos garbę, nukrautas ligi ka
klui žydų pinigais, stoja gin
ti teisme tą žydų neva inteli
gentų Datnovskį, pasielgusį 
blogiau negu Afrikos lauki
nis žmogus. Štai žydų privi
legijų vaisius. Norint dau
giau. Klausiam, kas 1923 
metų rudeniop užmušė Kau
ne buvusį iš pradžįos didelį 
bolševiką, paskum įsitikrinu- 
sį kad socializmas eina šun
keliais ir tik sunkina žmones, 
ir atvirtusį į tikrą lietuvį, 
Vytautą Aleksų? Jį užmušė 
žydas.”v

Katalikai, kurie balsavo už 
dabartinę valdžią, tai ir tik 
žydų tarnų įtikinti^aip darė.

Žinomasis

Čigonai esą kilę iš 
ir jau nuo X amžiaus ži 
Europoje ?tokie klojokli 
kokie Ir dabar yra. 
finttai, kad jie taip 
kąbastosi tarp kultūrfe

nimą žymesnes itak

m., matyt, ji buvo tik kų iš
leista man lankantis Lietu
voje. Dabar seka autoriaus 
žodžiai:

“Žodis skaitytojui.
,Mūsų lietuvių valstybėje, 
lietuvių tąutą kasdien ląbiaų 
vis veržia ir nematomai engia 
nuobodus, kaip erkė įkirus 
priešas., . Jau du tūkstančiai 
metų kaip kirkščionįų tautas 
persekioja, klampina tas 
priešas, godžiai siekdamas 
sau valdžios. Tas priešas y- 
ra tamsybių galybių kompa
nija. Į tų kompanijų įeina 
žydiškasis, krikščionių tautų 
nekaltu krauju aplaistytas 
sionizmas ir žydų padarai 
sionizmui remti — socializ
mas su visokiomis savo gud
riai išgalvotomis atmainomis 
žmoneliams apgaudinėti — 
komunizmu, bolševizmu, 
menševizmu, socialdemokra
tais, anarchizmu, social-liau- 
dininkais, revoliucionieriš- 
kais liaudininkais, social-val- 
stiečiais liaudininkais. Jiems 
padeda žiaurus liberalizmas 
su masonerija. Šių visų 
klaidingų mokslų tikslas yra 
vienų vienas: padėt įsitvir
tini visame pasaulyje sioniz
mui, kad paskum visi kiti ne
žydai žmonės priklausytų 
nuo' absoliutinės žydų pa
saulinės monarchijos ir am
žinai kęstų, nustoję piliečio 
teisės ir asmens laisvės, žydų 
terorą, kurį ištikimai vykdo 
socializmas, pavyzdžiui Ru
sijoje ir Meksikoje, ir ki
tur.”

Kad čia pasakyta teisybė, 
t. y. kad žydai eina su socia- 

LsLais išvieno ir kad jie visį

mą iš pat pamatų vau 
vo sionizmo, kiša koją tautų 
nepriklausomybei, kankina, 
žudo ir ekonomiškai vergia 
taip 'mus lietuvius, taip visas 
tautas krikščionių, siekia 
savo neaprėžtii privilegijų, 
žodžiu; ruošia dirvą savo 
žiauriam “faraonui,” — nie
kas neišdrįs abejoti. Abejo- 
jantieji gi perskaitę nuo pra
džios iki galui šias knygas, 
tikrai įsitikins, kad žydų sio
nizmas su savo prieteliais: 
socializmu ir masonerija vra 
didžiausi tautų priešai, ga
lingiausi veiksniai, kurie 
žiauriausiais keliais per kri
kščionių lavonus prie savo il
si viešpatavimo pasaulyje.

Kas 1917-19-20 metais iš 
visų pusių puolamų Lietuvą 
gynė ir apgynė ? Jų apgynė 
lietuvių savanorių būriai. 
Tais sunkiais kovų metais 
dalis dabar sumurmėjusių į 
Lietuvą žydų rusų sovietams 
tarnavo ir raudonąją armijų 
vadovavo, o kita dalis, kuri 
buvo Lietuvoj, šaudė mūsų 
kareivius iš pastogių, iš lan
gų, plikino verdančiu vande
niu, šnipinėjo mūsų kariuo
menėje bolševikų naudai. Žy
dų pagirtinų riksmas, kad jie 
esą padėję Lietuvai įsikurti, 
— vieni melai. Iš šimtų pa
vyzdžių suminėsiu vieną, tai 

’ buvusį žydų ministerį Solo- 
veičika, kuris užsieniuose ir 
lig šiol (1924 m.), dar “Žydų 

ir kitur sako kad 
lietuviai esą neverti nepri
klausomybes. Še tau, kaip 
žydams rūpi Lietuva. Lietu
viai nepriklausomybę atpir
ko, Lietuvių Valstybę sukū
rė, dar kartą minim, ne kas 
kitas kaip tik lietuvių tėvų ir 
motinų vaikai.” O lietuviai 
katalikai nesiduokite neteisė
tu būdu žydams socialistams 
valdyti Lietuvą, ir laužyti

• w

Didysis Lietuvos kunigaik
štis Vytautas^ kaip aprašo 
Ignacas Kraševskis, prieš 
mirdamas pąsąkęs šiaip: 
‘‘Duokite man f bent * trims 
dienpms Lietuvos karaliaus 
vainikų, aš, atsikėlęs iš P^’ 
taip, nueisiu į Lietuvos pasie
nį, įkalsiu stulpus ir mūru 
atsitversiu nuo Lenkijos, 
kuri kaip siurbėlė traukia 
Lietuvos kraujų. Toliau Vy
tautas pranašauja, kad Lie
tuva visiškai sunaikins ta 
siurbėlė, jei bus lemta su ja 
gyventi bendru gyvenimu. 
Tas Vytauto pranašavimas 
buvo beišsipildąs. Laimė, kad 
susipratusieji lietuviai užpy
lė ant tos siurbėlės druskos. 
Jų dėka gyvenam atskirai 
nuo Lenkijos nepriklauso
moj Lietuvos valstybėj. Ta
čiau tos siurbėlės perų iš se
niau daug paliko Lietuvoje. 
Kol valdžia buvo tautiška, 
tol tos siurbėlės buvo sustin
gusios. Dabar socialistų už
anty atšilusios vėl ima siurb
ti kraujų iš Lietuvos kūno.

Ir, pavyzdžiui, kada Vil
niaus krašte lenkai su polici
ja uždarinėja pačių žmonių 
laikomas lietuvių mokyklas, 
pas mus socialistui lig lapkri
čio 1 dienos atidengė 31 len
kiškų mokyklų įvairiose Lie
tuvos vietose, būtent: Kauno 
apskrityje: Janavoj, Skait
liuose, Skrebinuose, Užumiš- 
kyje, Eiriogaloje, Pedžiuose, 
Lapių kaime, Savečanuose, 
Lapšiškiuose, Ukmergės aps
krityje : Kernavoje, Musnin
kuose, Vaidiškiuęse, Deks- 
noje, Bareišiuose, Dubin- 
kuose, Kunigiškiuose,^ Zdo- 
^įškyje, Šešuoliuose, Advi- 
naitiškiuose, Mikalojūnuose 
ir Širvi ntuose; Kėdainių 
mieste, Krekenavoje, Kaune, 
prie esančių 11 dar vienų, 
Žeimiuose, Anginuose, Dot
nuvoje, Padmaliūnuose, A- 
lvtuje ir Šiauliuose. Betrūk
sta, kad į lenkiškąsias mo
kyklas pradėtų su policija 
vaikus varyti. Ar ilgai kęs 
laisvas lietuvis vėl neriamą 
mūsų tautai lenkų kilpą ?

Vilniui vaduoti ir savano
rių sąjungos turėtų tai siur
bėlei vėl užsūdyt druskos ir 
dailiai išmelžti prisiurbtąjį 
kraują. (Kauno “V-bė”)

Dabar Tu pavergtas tironų; 
Bailių lenkiukų, kvailų ponų, 
Kurie tave pavergę smaugia — 
Savo valstybę tavy’ steigia.

Neboki, Vilniau, tų tironų, 
Lietuviai garsūs, jam atmonys 
Ir krauju savo Vilnių senų 
Atgaus, nes broliai ten gyvena.

iš seno,Lietuvos sostinė 
Lietuviai broliai čia gyvena, 
Lietuvos sostine vėl būsi, 
Nors Tave smaugia, TūHežūsi.

Mes savo kraujų ir krūtinę
Aukosim narsiai už tėvynę,
Nors savo galvas palydėsim, 
Bet priešui smaugt tavęs neduosim.

J. B. Lietuvaitis
28. XII. 1925.

būtent paleistu- ĮVAIRENYBES

darė. Kalba sąvotišį 
kuri pilna įyųįrių s 
bių. Neturt-jie nei 
neį naštoj kratosi pilieti^ 
gyvenimo ir gyvena: 
silikusių papročių ir palinl 
mu gyventi už kitų gerą. T 
se valstybėse, kuriose 
daug čigonų, jie, kaip p. 
čiai, yra našta valstybei, nea^ 
neina pilietiškų pareigų; be 
to reikalingi nemažos prie^ 
žiūros, kad neardytų tokięę 
ar kitokiu būdu viešąją tyąp? 
ką. Dėl to suprantamas bufik 
tų valstybių susirūpinimas 
čigonus kultūrinti arba šviesį 
ti. Senojoj Austrijoj * 
reikalu daug kas daryta, beti- 
nieko neišėjo, nes anų 
čigonų švietėjai persitikrino^ 
kad greičiau vilką narni 
gyvuliu.prijaukinsi, kaip čį- 
gonus sukultūrinsi. NeleiA 
džia vaikų mokyklon ir tiek. | 
Nežiūrint tokio nevaisingo 4 
mėginimo, dabar vengrų yaį-č 
džia įsteigė čigonų vaikams 
mokyklą, kurioje jie bus mo*3 
komi tik skaityti, rašyti 
skaičiuoti. Mokytojais pA*x 
rinkti tokie žmonės, khrib j 
gerai pažįsta čigonų būdW fr | 
jų papročius. Čigonų vaikai 
nebus mokyklon varu. varo* 1 
mi, bet tam tikras žmogus H 
ves tarp čigonų agitaciją ijj^ 
stengsis geruoju į juos ,pą-?( 
veikti, kad jie 
mokyklon.

vadintina 
viaiS.

Na, katalikai, kurie me
tėte savo balsus už valstie
čius liaudininkus, socialde-' 
mokratus ir kitus socialistus, 
ar jūs beatmenate iš katekiz
mo, kas yra moterystė? Aš 
tvirtai tikiu, kad to dar ne
pamiršote. Moterystė yra 
sakramentas. Kasgi sakra
mentus įstatė? Tikiu, kad 
ir šį klausimų, nors balsavo
te už socialistus, nesvyruoda
mi atsakysite: Dievo sūnus 
Jėzus Kristus^ Kam Jėzus 
Kristus paliko sakramentus 
dalyti ? Atsakymas trumpas 

į ir aiškus: kunigams.
Ar gali duoti šliūbų šiaip 

koks katalikas, nekunigas? 
Visi pripažinsite, jog negali.

Nežiūrint viso to socialis
tai, kurių daugumas pateko 
į Seimą, pavėsių šliūbus da- 
lvti viršaičiams. Vadinas, ir 
žydas, jei bus kur išrinktas 
viršaičiu ar miesto galva, ga
lės dalyti šliūbus.

Kokių gerumų atneš tie 
naujos mados šliūbai? Tą ga
lite suprasti patys. Naujais 

Įšliūbais susiženijusieji kad& 
norėdami galės persiskirti.

Vaikus, kurie dėl tų persi
skyrimų paliks be tėvu, gaus 
auginti valdžia, o pinigus 
tam reikalui, žinoma, dės vi
si. Katalikas, kuris bus ėmęs 
šliūbą bažnyčioje, kuris turės 
ir savo vaikų, gaus padėti au
ginti paleistuvių ir visokiu 
bedievių vaikus.

Koks tai sunkus atsaky
mas krinta ant tų, kurie vė
javaikiškai atidavė savo bal
sus socialistams. Tie rinki
kai pasidaro dabar viešosios 
paleistuvystės platintojais, 
rėmėjais ir katalikų'tikėjimo 
griovikais. (“Vienybė”)

VĖL MARSAS ARTI ŽEMĖS

Spalių 29 d. planeta Mar
sas vėl priartėjo prie žemės. 
Ta diena jis buvo tik 69 mi
lijonų kilometrų atstumoj, 
arba tokiam tolume, kokiame 
buvo tik kartų per 100 metų. 
Paprastai Marso atstumas 
nuo žemės yra keletu šimtų 
milijonų kilometrų. Geriau
sios Europos ir Amerikos 
observatorijos pasinaudoda
mos šia proga tiria Marsų. 
Astronomams be kitų klausi
mų svarbu išaiškinti ir tai, 
ar Marse yra gyvybė ar ne. 
Nors praėjusiais metais ši 
planeta buvo daug arčiau že
mės, bet dabar ji yra kur kas 
aukščiau ir dėl to geriau ja 
tyrinėti. Reikia pastebėti, 
kad šis darbas yra labai sun
kus ir dėl laukiamų rezultatų 
nereikia būti dideliu optimis
tu, ypač turint galvoj ta 
svarbių aplinkybę, kad pro 
pati geriausių teleskopų ne 
geriau Marsas matomas, 
kaip pro žiūronų mėnulis.
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KIEK MES
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Paskutinis oro sudėties ty-»." 
rinėjimas parodė, kad, gra-» • 
žiam orui esant, viename ku* 
biniame.oro santmetre esamai 
130 tūkst. dalelių dulkių* 
Lietaus metu tokiam pat oro 
kieky esama 32 tūkst. dalelių 
dulkiu. Kambary viename' 
kubiniame oro santimetre y- 
ra 1.860,000 dalelių dulkių, & 
prie lubų — 5,5 milijonai.- 
Kalnuose oras yra nepaly-* 
ginti tyresnis. Ten viename • 
kūbiniame oro santimetreh 
surasta tik 212 dalelių duL 
kių. Bakterijų kiekis orei 
atatinka maždaug sakytam ( 
dulkių kiekiui. Ištirta, kad ~ 
pietinio ledyno ore beveik ne-» 
sama jokių bakterijų. ,

KALĖDŲ DOVANA!

SOCIALISTŲ ŠLIŪBAI
Socialistai Lietuvoje ren

giasi įvesti tokią tvarkų, kad 
valsčiaus viršaitis arba mies
to burmistras norintiems ap- 
siženyti, galėtų duoti šliūbą. 
Kam tokie šliūbai reikalin
gi? Ugi visokiems bedie
viams ir paleistuviams. Lig 
šiol, matote, paleistuvavimas 
buvo laikomas biąuriu darbu. 
Juo žmonės baisėdavosi. Pa
tys paleistuviai gėdėdavosi 
savo darbais ir nors kiek pri
vengdavo žmonių nutari loji
mų, priekaištų. Socialistai, 
kurie rūpinasi visokiais pa- 
šlamėkais, bolševikuojan- 
čiais darbininkais, lenkais ir 
1.1, pasiryžo, kaip matote,; 
paleistuviams gėyą padaryti 
—įvesti šliūbus valsčiaus raš
tinėse ; nereiks slapstytis,lys
ti kur į šiaudui — numaus 
pas viršaitį, užsirašys — ir 
jau vyras su pačia. Viršaitis 
nereikalaus žadėtis gyventi 
drauge lig mirčiai atskiriant. 
Galės gal net ir kelioms sa
vaitėms su 
poros, k 
bą viriai 
vadint

Artinasi Šv. Kalėdos, kiek- 
vienas susirūpinęs “ką pirk* ? 
siu dovanoms savo drau- ,

• • • * - ” '

Geriausia visų metų dova
na, tai laikraštis “Darbiniu* ' 
kas.”

“Darbininkas” už keHua| 
dolerius per visus metus. atH* 
neš įvairių žinių ir straipe* 
nių. Primins, kad gerasis 
draugas atsiminė tave.

Beto. kiekvienam 
šiušiam laikraštį “Darbiniu* 
ką” vieniems metamą j 
me vieno dolerio ve

“Darbininką” s 
ir į Lietuvą. Užrašykite,s» 

, vo draugams ir pažįs 
laikraštį “Darbininką:” 

“Darbininkas” į Liet 
vieniems metams kaili 
$5.50, pusei metų $2.75.

Pinigus ir užsakymus 
kitę šiuo adresu:
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Katalikas, kuris užsirašo ir 
skaito bedieviškus raitus yra

KLAUSIMAS. — Kiek rei
kia mokėti prisirašant prie L. 
D. S.!
1 ATSAKYMAS. — Prisira- 
"šant prie L. D. S. reikia užsimo
kėti įstojimą 50 centų ir bent už 

į 3 mėnesius po 35c. mėnesinių. 
Pageidaujama, kad užsimokėtų 
mėnesines už visus metus arba 
bent už pusę metų. •

Kadangi tokias knygas žy* j tribūnoje”

<c

dai pirkdami degina, tai pa- 
siūlau visiems lietuviams 
šiuos straipsnius su citacijo
mis atydžiai skaityti.

Šitą straipsnį pradedu ci
tuoti ir aiškinti nuo pat pra
džios knygos. Vertimo šios 
knygos iš Prancūzų kalbos y- 
ra pasirašę du autorių: 
“ A tikit ai t ia ir Žemaitis.” Ji 
vra išleista Panevėžy 1924

tokios
ęs Slid

ės pa- lygus tam, kuria nusipirkęs 
iriuo ji šautuvą pasidaro sau galą.
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L D. S. VAJAUS PRADŽIA

neužmiršk i te <laly-
M. Blažauskaitė

Apskričio Raštininkė

rš vietų,
(»n-

Katalikiška spauda neša lai
mę kiekvienam lietuviui.' darbi- 

ir auklėja sau priešus, ninkui.' Skaityk ir platink ją, 
•T-olus dabartinės Lietuvos vai- o. apturėsi laimę amžiną.

džios elgimasis Amerikos lietu- * 
vių visuomenei neaiškus. ~

Visi lietuviai turėtų priešjtąk 
protestuoti įr ginti Lietuvos ne- 
priklausGmybę ir garbę.

L. D. S. N. Y. ir N. J. Auskri- ’ 
čio Komisija: —

I. V. Kulikaitis, 
Antanas Kasias, 
P.Elseika.

D X B S

esių ir Susipratusių Darbininkų | 
Kampelis I

“Nėra kilnesnės misijos už laikraštininko misiją. Laiminu 
šį tavo pašaukimo ženklą. Mano pirmtakūnai laimindavo kri
kščionių karžygių kardus ir ginklus, aš beveliju melsti Die- 
vą palaimos katalikiškojo rašytojo plunksnai.” PIJUS X.

J£es esame įsitikinę, kad šiame vajuje pilnai atsieksime 
jį tikslą ir šviesos priešui sutriuškinsime galvą. Su-

ir šviesūs darbininkai urmu rašosi prie L. D. S. arba 
laikrašti “Darbininką.” Dar tik šešios dienos vajaus 

;X> jau gavome nemažą skaičių naujų narių ir skaitytojų 
uo šių darbuotojų:

t

LDS. 2 kp., Montello, Mass.
ĮKELIAVIČIUS J. turi...................... ...................___ ...280 balsų

F, 
į ‘
F 
r-L

LDS. 72 kp., Detroit, Mich.
JBDINKUS V. turi.................... .................... ............

L. D. S. 14 kp., Newark, N. J
KAZLAS A. turi .................. ......................................  

r . Siųskite naujų narių arba “Darbininko” skaitytojų
• dus pažymėdami kas prirašė, kad mes galėtume atiduoti bal
sus tam, kuriam priklauso.

Mes norime įtraukti į darbuotojų sąrašą visų kolonijų žy
miausius narius, prietelius ir rėmėjus. Tad kviečiame į darbą 
visus.

Koks džiaugsmas bus mums visiems darbininkams, jei po 
3 mėnesių darbo galėsime pasidžiaugti, kad laimėjome LDS. ir 
“Darbininkui” 10,000 naujų narių ir naujų skaitytojų.

Męs gajime tai padaryti, jeigu tik risi bendromis pajėgomis 
eisiihe Vienu keliu prie užsibriežtojo tikslo.
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LIETUVOS DUKTERYS 
STOJA DARBAN

So. Bostono lietuvių katali- 
? kų susipratimas kas kart didė- 

ja ir auga. L. 1). S. vajui pra- 
'sidėjus žymiausi tos kolonijos 
darbuotojai stoja darban.

Buvusiame L. D. S. 1 kuopos 
susirinkime K. Kiškis pakėlė 
svarbų’ klausimų, būtent Į- 
traukti katalikiškas draugijas i 
šį taip pra’-’^ii ir švejntą kata- 

spu. u.kaOs plątinimo dąp-.

Išsikalbėjus prieita. kad 
draugijoms, kurios prisidės 
prie šio vajaus ir suras nors 2.") 
naujus narius arba skaitytojus 
iš savo narių tarpo, tos drau
gijos valdybos vardai ir adre
sai ir susirinkimai bus garsina
mi organe ‘•Darbininke” dy
kai.

Lietuvos Dukterų Draugija 
po globa'Dievo Motinos savo 
susirinkime gruodžio 2 <1. š. m. 
išklausiusios LDS. Centro Val
dybos laišką ir A. Kneižio pa
aiškinimą vienbalsiai nutarė 
prisidėti prie išplatinimo ‘Dar
bininko” ir tam darbui išrinko 
darbininkes.

Darbininkėmis apsiėmė šios: 
Ona Siauriem", M. Kilmoniutė. 
Marcelė Mateješkienė. .Juzefą 
Gudaitė ir Ona Navickienė.

Taigi, moterims stojus i ši 
darbą sėkmingam vajaus pra
vedi m u i duoda stipresni pama
tą.

Valio vajaus darbininkai!

WATERBURY, CONN.

Lapkričio 28 d. LDS "> kuo
pa laikė susirinkimą; kur daly
vavo kun. Bakšys ir muzikas A. 
Aleksis. Visi daly va i gyvai 
svarstė apie “ Darbininko" va
jų. Ir kiekvienas dalyvis pa
sižadėjo pi įsidėti savo darbuo
te gavimui “ D." skaitytojų ar
ba narių. Čia jau tikra lygybė 
pasireiškė. Tas sudarė pagir
tiną nuotaiką bei gražaus ūpo. 
'Aptart to nutarta surengti va
karėlį su paskaitomis. Nesenai 
kun. Saurusaitis čia laikė pa
skaitą. Visiems patiko. Tat 
ir vėl norima kviesti tą patį 
prelegentą, taipgi kun Kazlaus
ką. vietinį vikarą. V ra vilties 
jog kun. K. nepasididžiuos dar
bininkų tarpe pasirodyti, b;*t 
priims pakvietimą ir pasiruoš 
tinkamą darbo žmonėms pa
skaita. O mes lauksime to va
karėlio taip, kaip ryte pate- 
kvjant skaisčios saulutės.

Pabaigoje nevaliu prabusti 
nepažymėjęs ištikimiausių. L. 
I). S. ū kp. nariui darbuotės. 
Ir aš manau kad 'neapsiriksiu 
pasakęs, jog jei ne p Keruota. 
Klimas, Aleške . ieius. Joku- 
bau.-kas, Sambūris ir Makaus
kas. tai jau šios kuopos gyva
vimas senai būtu buvęs palai
dotas. Tik ačiū jųjų ištvermei 
bei pasiryžimui kovoti už darbo 
žmogaus kilnesnius idealus dar 
• r nūnai tebeskamba kuopos 
vardas surištas su gražiais dar
bais. Todėl, broliai darbinin
kai. lai mūsų pačių kova už ge
rovę <larho žmonių ir tautos ri
ša mus visus vienvbėn.

DETROIT, MICH.

LDS. 72 kuopa nutarė gulbė- 
& ti vargstančius Argentinoje lie 
K tuvius <1 arbininkus. Išrinko 
jfe, komisiją, kuri rūpinsis pasiun
tė- tunu katalikiškos spaudos. J 
r komisiją Įėjo K. Petrukas ir K. 
i.' Daunoras. Komisija šaukiasi į 

ristis narius ir prietikius taupy- 
talikiškus laikraščius irifti

R priduoti K. Petrokui, 9237 Rus- 
Ky sellįSt.

» Bbto, prašome visų darbiiiin-
* kų neužmiršti vargstančių Ar

gentinos lietuvių ir sušelpti pi- 
L nigiškai. \omisija priiminėk 

aukas ir pasiųs vargstantiems 
darbininkams per Lietuvos 

Į konsulą Argentinoje.
Tad dar kartą prašome teikti 

' ąrgentiniočiams darbininkams 
pagalbą. V. Jedinkus,

PHILADELPHIA, PA.

Lapkričio 2, ėią d. ėia tarp 
rrčm<>m’i<'čių pasimirė a. a. V. 
Kuraitis. Valionis trėjo jau 64 
m. amžiaus. Išgyveno šioje ša- 
lyje virš !’,() motų. Buvo tai la
bai labai pavyzdingas asmuo. 
O kada tarp mūs buvo LDS. 
kuopa, tai ir jis — a. a, Vikto
ras Kuraitis prigulėjo prie jos. 
’odei ir drįstu gerk, sąjungos 
nariu paprašyti, kad malonėtų 
už jo vėlo >ukalbėti ‘‘Angelas 
Dievo...”

• Jo nuliūdusiai žmonai reiš
kiu užuojautą.

Livingstonietis

*'■ ■ai?*-
4
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PRANEŠIMAS L. D. S. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS

Nors ir nelabai daug laiko te
liko, vienok manau, kad kiek
viena kuopa imsis už darbo ir 
išrinks daug delegatų bei dele
gačių i Connectient Apskričio 
suvažiavimą.

LDS. Conn. apskričio suva
žiavimas Įvyks gruodžio 19-tą 
d., 1926 m. ant Park gatvės,- 
Bridgeport, Conn.

Kuopos 
vauti.

LDS. Ni^lr N. J. Apskričio 
suvažiavime^ lapkričio 14 d., 
1926 m., 180-2 New York Avė.,7 H 7

N’ev ark, N. J., 3 vai. po pietų, 
vienbalsiai risi dalyviai pareiš
kė savo nepasitenkinimą da
bartiniai Lietuvos valdžiai už 
steigimą Lietuvoje lenkiškų 
mokyklų Valstybės Iždo lėšo
mis. Apkraudami Lietuvos ū- 
kininkus sunkiomis mokestimis 
turtą aikvoja savo priešo kul
tūrai stiprinti.

; -Lenkija turi užgriebus Lietu
vos rytus su sostine Vilnium ir 
Lenkija užgriebtos Lietuvos 
vietose, no tik kad nesteigia lie
tuviams mokyklų iš Lenkijos 
iždo, bet dar aštriausiai perse
kioja tas mokyklas, kurios bu
vo pačių lietuvių Įsteigtos ir 
patys lietuviai užlaiko mokyk
las ir mokytojus. Lenkijos biu
rokratiška valdžia suranda i- 
vairių kabliukų ant tų mokyto
jų ir areštuoja. Šalina į 
o Į tas‘vietas bruka 
kus mokytojus.
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♦ DARBININKAI

Gruodžio 1 dieną 1926 metais prasidėjo L.D.S. naujų narių ir “Darbininko 
naujų skaitytojų prirašynėjimas arba vajus. Šis vajus tęsis per 3 mėnesius 
Mes turime sutraukti į D.L.S. organizaciją visus susipratusius darbininkus 

Pramatoma, kad jeigu visi stosime į darbą, be didelio vargo galime gauti 

10,000 NAUJU NARIŲ

VIENYSTES!
L. D. S. ORGANIZACIJOS TIKSLAS—a) Stiprinti narių 

tikybą ir dorą prisilaikant visiškos vienybės su Katalikų Baž
nyčia; b) Kelti narių apšvietą ir gerbūvi ir auklėti draugišku
mo jausmus; c) Platinti kooperacijos judėjimąų^Ročdelio' pa*Į 
matais) lietuvių darbininkų tarpe; d) Padėti darbininkams pa
tapti pilnateisiais ir naudingais šios šalies piliečiais; e) Rišti 
darbininkų klausimą Kristaus mokslo dvasioje ir pagal kri
kščioniškosios demokratijos nurodymų.

VAJAUS TIKSLAS—Sutraukti visus lietuvius darbinin
kus i vieną organizaciją, kad apsaugojus nuo išnaudotojų ka
pitalistu ir nuo veidmainių bedievių.

VAJAUS EIGA įrodys mūsų susipratimą ir norą pasidar
buoti ael brolių ir sesučių darbininkų būvio pagerinimo ir iš- 
siliuosavimo.

VAJUS DUOS PROGOS visiems ir visoms prisidėti prie 
L. D. S. ir vykinti gyveniman užsibriežtąjį tikslą.

VAJAUS REZULTATAI įrodys mūsų katalikų darbinin
kų stiprėjimą ar silpnėjimą.

SĖKMINGAS VAJAUS PRAVEDIMAS įrodys, kad mes 
esame stiprūs ir galingi, gi nepasisekimas duos progos idėjos 
priešams pasidžiaugti ir pasityčioti iš mūsų ištyžimo ir silp
numo.

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų
Antra $2S ” arba $50 ” knygų
Trečia ” $10 ” arba $20 ” knygų
Ketvirta ” $5 arba $10 knygų
10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertes knygų

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS
k 
M
■

366 Broadway,
L. D. S. CENTRAS

So. Boston, Mass

Kiek lenkai ištrėmė lietuvių 
vaikučių iš mokyklų ir iš naš
laičiu prieglaudų ant gatvės be 
jokio pasigailėjimo ir Vilniaus 
Lietuvių Komitetas kiek kartų 
kreipdavosi pas Lenkijos švie
timo ministeri, bet tas mini sto
ris nekreipė visai domės j tuos 
prašymus ir persekiojimo dar
bas varoma pagilinta vaga.

Mes stebimės Lietuvos vai- 
džios pasielgimui ktųĮ .ji savo 
lėšomi.s steigia lenkams mo
kyklas

MES TVIRTAI TIKIME, kad darbininkai šiame vajuje 
pasidarbuos ir šviesos priešus nušluos nuo darbininkiškos že- 
mėS'P^jjršiaus.

TAD^Visi Krž^&s o6aEfų sekėjai sūbenčb
n 

e savo 
pajėgas ir įrodykime jog mes esame stiprūs ir galingi.

L. D. S. CENTRAS rūpinasi, kad į tą taip prakilnų darbą 
įtraukus kodaugiausia darbuotojų ir kad juos supažindinus su 
plačiąja visuomene. Tad prašome kuopų raštininkų arba tam 
darbui išrinktų asmenų siųsti kogreičiausia visų pasižadėjusių 
vajaus darbuotojų vardus ir adresus, kad galėtume pradėti 
skelbti “Darbininke.”

NeRA GRAŽESNIO ir prakilnesnio darbo kaip apaštala
vimas katalikiškai spaudai. Tad aišku, kad už tą drbą reikia 
tenkintis darbininkišku atlyginimu.

ATLYGINIMAS—L. D. S. Centras atlyginimo nežada, bet 
pasidarbavusieji gaus morali užmokesni. Beto, Centras skiria 
ne atlyginimą, bet dovanas iš darbininkiško iždo.

DOVANOS—Daugiausia pasidarbavę prirašinėjime narių 
prie L. D. S. ir “Darbininko” skaitytojų gaus dovanas. Na
riai ir skaitytojai galės būti metiniai, pusmetiniai ir bertaini- 
niai. Dovanos bus skiriamos sulig skaičiaus balsų.


