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Angliakasių strei 
kas už rikiuotas

Bachmietiev paliko 
daug pini

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
ARTĖJA

Jau vos kelios dienos beli
ko iki angliakasiu streiko. 
Apie, derybų atnaujinimo 
mažai tėra kalbos. Anglia
kasiu prezidentas Levvis ket
verge išleis darbininkams į- 
sakymą sustreikuoti vidur
dienyje iš rugpj. 31 d. i rug
sėjo l»d.
Prez. Coolidge davė supras

ti. kad kol kas Į streiko rei
kalą nesikiš. Lauks, kad be 
valdžios tarpininkystės kom
panijos susitars su angliaka
siais. Yra aprokuota, kad 
iškastu anglių užteks dar ke
turiems mėnesiams. Todėl 
deryboms laiko yra.

PALIKO PINIGŲ GLĖBĮ
Washington. — Buvusis 

Amerike Rusijos ambasado
rius Bachmietiev mirė Pary
žiuje birželio 25 d. Dabar 
išėjo aikštėn, kad jis savo 
pačiai paliko $1,120,000.

ŽUVO MAŽIAU
Massachusetts valstijoj pe

reitą savaitę žmonių nuo au
tomobilių žuvo 16, iš jų 9 vai
kai. Tai devyniais žmonė
mis mažiau, negu užpereitą. 
savaitę.

NUSIKIRPO PLAUKUS IR ! 
NUSISKANDINO

Ckicayo, III. — Rose Sal- 
lon, 17 m. amžiaus mergina, 
nusikirpdino plaukus ir nu
siskandino. Mat ji pasibai
sėjo persimainiusia išvaizda 
po plaukų nusikirpimo ir 
jautėsi baisią klaidą pada
rius. Iš, nusiminimo nuėjo 
upėn ir nusiskandino. Jos 
lavonas iš upės ištrauktas 
tris dienas vėliau po nusi- 
skandinimo.

BOSTONE ŠILČIAUSIA
Pereitą utarninką Bostone 

buvo šilčiausia vieta visose 
Suv. Valstijose. Tą dieną 
Bostone buvo 90 laipsnių ir 
niekur kitur tiek nebuvo. Iš 
ryto buvo gan vėsu, bet apie 
pietus labai Įkaito.

ARBŪZAS PREZIDENTUI

YVeatlierford, Texas.—Vie
nam taimeriui pasisekė už
auginti milžinišką arbūzą. 
Arbūzas sveria 100 svarų. 
Tai farmerys tą arbūzą pa
siuntė prezidentui Coolidge’- 
iui dovanoms.

Vilniaus Lietuvių Protes
tas Prieš Lenkų Šovinis- 

tiškus Siekimus
Vilnius. V.HI-$ (Elta). Laikinasis Vilniaus Lietuvių Ko

mitetas nusiuntė seimo ir senato švietimo komisijoms šio turi
nio raštą:

“Lyto" švietimo draugija pranešė Komitetui, kad .jos lai
koma Vyt. Didžiojo gimnazija Vilniuj š. m. VI-25 gavusi iš Vil
niaus Mokyklų Kuratorijos raštą Nr. 11336 dėl visuotinos ge-

J PALIKO)
' Chicagoš 
tininkas L 
ręs, paliko

SUSTREIKAVO EKSPRES- 
MANAI

Neu' York. — Sustreikavo 
800 ekspresmanų, kurie dir
bo dviem kompanijom. Tos 
kompanijos streiklaužių kol:505,000. 
kas nesamdė, 
kuoduodavo patys vežėjai. ' remti.

sumos labd

DARYBEI 
arsusis laikraš- 
son, nesenai mi- 
,775,000. Iš tos 

bei paliko $2,- 
.ti pinigai

SUSPENDAVO. LEIDIMĄ
■ T T ’’ ‘ , fe - V

Havana, Kirba. — Konser- 
vativiškas laikraštis EI Dia 
buvo pakritikavęs valdžią. 
Tai jo leidėjas ir redaktorius 
netikėtai nežinomų dviejų 
žmonių nušautas. Dabar tas 
laikraštis sustojo ėjęs, gal 
tik laikinai. “Pažangioji” 
Kubos valdžia teisinasi, kad 
ji to laikraščio leidinio nėra 
sulaikius.

Dar Viena Revoliimja ®1
Nesilieka ir kitos L. D. KU^į 

nariii apgyventos kolonijos Ėjo
se verda ruošos darbas. . G5r- 
disi kad. ir tankų, kuriuose va- 
žiuos sukilę L. D. K. S. nariai, 
būsią devynios galybės.

Visi ir visos supranta L.7D,

' - j ponijai

■, nes bagažą iš-*skirti inoksfo Įstaigoms

PROHIBICIJOS VAISIAI į
Bostono policijos rekordai ; 

rodo, kad per dvi pastarą
sias savaites areštų dėl girty
bės buvo 2.006. Per tą laiką 
policijos viršininko įsakymu . 
buvo areštuojami visi viešo
se vietose pasigėrėliai.

Per tas pat dvi rugpj. mė
nesio savaites 1918 m. girtų 
areštuota 2.082.

Iš šito pasirodo, kad girtų 
šlitinėjimas po gatves veik 
toks pat, kaip kad buvo 
prieš prohibiejos Įvedimą.

PER PAOIFTKĄ ORLAIVIU
Iš San Francisco orlaiviu 

lėks į Havajų salas trys A- 
merikos lakūnai. Jie išlėks 
rugpj. 31 d.

PAGROBTAME VILNIUJE
Lietuvių Mokslo T3-ja*|rėŠ 

gistruota, Seniau jau buvo ra
šyta. kad iš Lietuviu Mokslo 
Draugijos valdžia buvo parei
kalavusi pakeisti senuosius į- 
>tatus. nes kitaip buvo graso
ma d-jos neregistruoti.

Dabar gauta žinia, kad pas
tarieji įstatai jau įregistruoti.

Nežino, už ką konfiskavo. 
Vos suspėjo išeiti 3-sis “Ke
lio” numeris, ir iį tuojau su- 
konfiskavo. Konfiskuotojai 
teisinosi nežiną, už ką konfis
kuoją. Spėjama, kad už įžan
ginį straipsnį, kur kalbama 
Vilniaus klausimu. Lenki] lai-
krašeiai praneša, kad byla bris

pa- 
pa-

LAIVAS
Š

.Ve?r YorJi.—-Didžiulis ka

 

ro laivas IlŲnois, kurs pa
skirtas yra? sunaikinimui, 
randavo,jamis šokiams. Už. 
vakarą imama $225.

-----I----------
NAUJA BPNISTERIJA
Italijoj Įsteigta nauja mi

nisterija — būtent orlaivi- 
ninkystės ministerija. Tokią 
ministeriją yeikėjo steigti 
dėlto, kad . orlaivininkystė 
labai plėčias|.

T

3 , UŽMUŠTI, 8 SUŽEISTI
Medfield’e, Mass. trekas 

susikūlė su garvežiu. Visi nu
kentėjusieji buvo ant truko. 
Jie buvo darbininkai iš dar
bo grįžtantieji. Trys darbi
ninkai vietoje žuvo, o 8 buvo 
sužeisti. Nukentėjusieji dau
giausia italai.

SPROGO ARMOTA
Rockford, III. — Astuoni 

negrai kareiviai ir vienas ka
rininkas žuvo, kai sprogo ar- 
mota, kuria buvo praktikuo'- 
jama. Du kareiviai tapo su
žeisti.

Obalsis “Visų šalių katali
kai darbininkai vienykitės!” 
plinta susipratusių darbininkų 
tarpe. Kurį laiką buvo besi
plečiąs komunizmas bei kitoks 
“izmas,” bet dabar visi tie 
“izmai” eina iš mados. Bet 
kova tarp primojo ir visokių 
“izmų” šalininkų eina. Kovos 
būdai labai panėši į revoliuciją, 
todėl aš ir norėčia pasakyti, 
kad ir Amerika turi revoliuci
ją. Dabar revoliucijų mada. 
Naujoji Anglija susilaukė bai
sios revoliucijos! Visi katali
kiškieji darbininkai pradėjo 
bruzdėti ir veikti.

• Didžiausia revoliucijos ban
ga ateina iš Lowell’io, Mass. 
Ten, tame mažame miestely, 
pluša, triūsia geriausieji dar-, 
bininkų prieteliai L. D. K. S. 
nariai. Ten, D. L. K. Vytau
to darže, Įvyksta visų revoliu 
elnių pajėgų sukoncentravi
mas. 29 ir 30 rugpiūčio Nau
josios Anglijos darbininkų vie
nybės ir solidarumo, dienos.

K. S. Naujosios Anglijos ištra-’ 
žiavimo svarbą, todėl pasirįzę 
būtinai, suplaukti, i .slaunąji 
Lowelli. «

Broliai ir sesės! Mūsų susi- ■ 
pratimas, mūsų vienybė ir jja- 
sišventimas sustiprins musų 
eiles ir mes išeisime nugalėto
jais i š tos “ izmų ’ ’ kovos. Mū
sų pramogų, mūsų organizaci
jų rėmimas tai kovai yra būti
nas reikalas.

Lowellyje bus toniko pralie
jimas, šaltakošės, “sandvičių”• 
ir kitokių dalykų naikinimas. 
Linksminsimės ir dainuosime/ 
Tegul plinta mūsų revoliucinis 
obalsis prieš bedievizmo ir nu
tautinimo razbaininkus: “Visų 
šalių katalikai darbininkai vie
nykitės!”

Francuzų bėdos didėja STREIKININKAI KALĖ-
JIMAN

tas pasikėsinimas ištikro bu
vęs. ŠZ

VAROSIMAISTINI 
p:

Druzn tautįų Sirijoj, su
kilusi prieš francūzus, varo
si pirmyn. :pDąbar druzai 
apsiautė bombarduoja 
Suėda miestą. 'Kitose vieto
se vedamas francūzams pa
sipriešinimas partizantiško 
karo pavidale. IŠ viso frau-Į 
cūzų krito šitame kare apie! 
2,000. Prancūzų tąaldžia ne- j 
pripažįsta, kad tiek yra jų 
kareiviu žuvę Sirijos taukuo

UŽDRAUDĖ KRITIKUOTI ,,,
Maskva. Bolševikų par-,})et keieitis jūreiviu buvo >11- 

tija priėmė rezoliuciją, ku- streikavę. Pagal laivyno tai- 
rioje įsakoma laikraščiams Syklių tarp streiko ir maišto 
ir kalbėtojams susiiamy ti n(_.ra skirtumo. Todėl strei- 
nųo perdięįelės kiū|ikos .buvo Gaivų plaukmėjimas tebėra
ksTo Vyrų, specyąlistų ir uždaryti kalėjimai! ir jie normalus. Anglijoj jūrei- 
technikų. Sakoma, kati - laipsnyje bus pažeminti. Jn 
mokslo vyrai ir specijalistai ’ 
nerodą priešingo nusistatė- . 
mo valdžiai, tai jų .smerkti ir - 
niekinti nereikia.

SUSTREIKAVO JŪREIVIAI'
Australijoj sustreikavo jū- ■ -ė 

reivai ir laivai negali iš- j į 
plaukti. Anglijoj jūreiviai 
ietimi nerfmauja. bet kol kas.

SUDEGĖ VAIKĄ BEGEL-
BĖDAMA

ki suo- 
, 5?Lei- 

š- JįiĮ \ aiiai. „šią*; :jša-
' I Įkritę. Įj ūĮeinus

trio, kad Mos savaitės pabai- 
. . ,į2ofe n<-i vi.eųaš " lai vas jjeiš- 

Baivdoūos pranešama. įpjaukš-fš-- ^oųtbamptenA

; REVOLIUCINĖ PROPA
GANDA TEBEINA:

---------------- Ceiitrerillp, Mass.—Sreila
NUMUŠĖ ALGAS Hailorhan. 32 m. moteris, bė- 

Hiirhiyn. Mass.—Dvi kom- go iš degančios stnbos išnešt; 
panijos Hudson VTorsted ir j savo keturių metų vaiką. Bet 
Hudson Combing numušė ai-į nesuspėjo atgal išbėgt: ir su 
gas savo darbininkams ant; vaiku sudegė. A yrąs baisia:
10 nuos. Del to nukentės a- apdege lx-Taūdydama.- golbė- 
pie 300darbininkų. ' ;ti moterį.

propaganda eina dabar- 
smarkiau, itegu bilp kada 
pirmiau. Tas judėjimas vra 
didelis y]i;:ė Katulomjo> aps
krityje. Ofirialės I>panij'i> 
žiniom spe’bia. kad p;mik'-^i-

PERKŪNIJA NUTRENKĖ 
PENKIS

lunii :• >j. Gimrdia provinci
joj. žimmiąi būrv< norėjo pa 
siumitĮ ;■!!<■ ivtaim ]>o me-

nima.' m * karaliaus gyva<- dž!':. T.-.: m •••k: ' atverkti ir 
tir-< b'iv'- *:k gandu u J’e'-iau :<f-‘U’i 1 -ri* u-m-V:.

ografijos ir istorijos mokymo šitokio turinio:
“Kuratorija praneša, kad einant švietimo Ministerijos š. 

m. R' 23 d. paaiškinimu Nr. 4022 (D. 11-25 mokyklos su neten
ku dėstomąja kalba privalančios, kaip nurodo 1924 m. liepos 
m. 31 d, įstatymo 7 straipsnis apie kai kuriuos mokyklų organi
zacijos dalykus (Dz. U. R. P. Nr. 79 1924 m. p. 766). lėstyti is- ! 
toriją ir visuotiną geografiją lenkų kalba. J. Gąsiorovskis — 
Kuratorius.”

TŠ to kas pasakyta išeina, kad nekukli mokyklos, kur jau 
iki šiol buvo dėstoma lenkų kalba, Lenkijos istorija ir mokslas 
apie Lenkiją, turinčios dabar m visuotiną geografiją su istorija 
dėstyti lenkiškai.

Paėmus dėmesin tai, kad Lenkijoj tautinių mažumų laiko
mos mokyklos be šitų dalykų būtinai privalo dėstyti lenkų kal
bą ir Lenkijos literatūrą^ ir tai ne mažiau valandų, kaip gimtą
ją kalbą, išeitų, kad lietuvių gimnazijoj, laikomoj lietuvių vi
suomenės lėšomis, pusė pamokų eitų nebe lietuviškai.

Del to Vilniaus mokyklų kuratorijos reikalavime, matome 
pasikėsinimą prieš tautifiį triūsų mokyklų7pobūdį, priešingą vi
sų iki šiol buvusių šioj srity valstybės įstatymų dvasiai.

Del bendrai pripažinto ir neginčijamo tautinių mokyklų 
prado ir dėl to, kad ir Lenkijos respublikos konstitucija pripa
žįsta etnografinėms mažumoms tautinę mokyklą, o taip pat 
1919 m. birželio 28 d. Lenkijos vyriausybės sutartis, padaryta 
su vyriausiomis sąjunginėmis ir saptarvinėmis valstybėmis, 
šiuo pareiškiame protezą prieš kuratorijos reikalavi
mą ir 'pertiaTTg vienšalršką' šviet, mrnrstpr. interpretavimą 1924 
m. liepos 31 d. įstatymo ir prašome švietimo komisiją paveikti 
į tai, kad tas reikalavimas, smelkiąs mūsų švenčiausias teises 
būtų atšauktas ir kad ateičiai tautinis lietuvių mokyklų pobūdis 
būtinai būtų išlaikytas.

Pirmininkas D-ras D. Alseika
Vice-pirminirtkas Kun. K. Čibiras, 
Sekretorius K. Veleckas.

iškelta iš 163 :r 129 b. k. str.

“Vilniaus Aida^” praneša, 
kad iš spaustuvės, kuri spaus
dina Vilniaus lietuvi-: laikraš
čius. pareikalauta; kad tomis 
valandomis, kurios eina po tar
nybos laiko, lietuvių laikraš
čių egzemplioriai būtų prista
tomi į privatinį valdininkės p. 
Jakobovskienės hntą. • Spaus
tuvė, laikydama šį žingsni ne-, 
teisėtu, atsisakiusi tatai pada- 
rvti. Tada valdžios atstovas 
sutikęs, kad tie egzemplioriai 
būtų siuntinėjami į policijos 
komisariatą,

Vilniaus prekybos ir pramos 
nės įstaigos kaskart vis sun
kesniu padėtin patenka. Ne
susipratimai tarp darbininkų 
ir fabrikų ir dirbtuvių savinin
kų raugėja. Tam tikra taiko
moji kouų^ijaĮeUiniani savo po- 
sėalžini turi 13 tokių bylu. Ban
krotų skaičius didėja.

Magazinų ir krautuvių die
nos apyvarta kasdien eina ma
žyn. Lyginant šį laiką su ata
tinkamu pereitų metų laiku 
niatyti žymus skirtumas šių 
metų nenaudai.

DVIGUBAS PIKNIKAS
Įvyks Subatoj ir Nedalioj

Rugpjūčio 29 ir 30 dd., 1925 į
Rengia Lietuvių Darbininkų Sąjungos N. A. Apskritys

D. L. K. VYTAUTO PAftKE '
L0WELL, MASS

Subatoj bus jaunimo linksmybių, šokių, žaislų diena.
Nedelia—bendrą visiems, su puikiausiu programų. J

Programą išpildysi M. KAŠĖTAITĖ, operos' dainininkė; M. Vieta kuopuikiausia, priruošimtys kuoi 
GRYBAITĖ, garsi Bostono dainininkė; J. NARINKAITE. gar
si Lowell’io dainininkė; J. KRIVIUTĖ, iš Lawrence’o žymi so
listė; M ARLAUSKAITĖ, garsi Haverhill’io dainininkė; A. 
KAZLAUSKAS iš HaverbilBio; ŠV. JUOZAPO CHORAS, iŠ 
Loveli’io; ŠV. KAZIMIERO CHORAS, iš Nashuos; NEMUNO 
CHORAS, iš Haverhill’io kartu su Loveli’io choru.

geriausia*.':.’. Iš visur. 
važiuokite būrių būriais. Svečiai!^ nakvynė 1>,A L .
Kelrodis: Lmvcll’yje imti Lakeviciv Pirk karą, išilyitl frnl 
ucr. Eiti į kairę, i kalną, kur .vra parkas.

> . ' r; ■ .
Reikale kremtis: R. AiuiM-js^lo High St.
lauskas. 725 LairręuręjSt^ Loįvell, Mass.

j arba V.

Extra! ^Damdzi^DriiriįzF - artistas J. Dikinis pakviestas į L. D. K. S JbA.^kritteU^ktt



vai Žemts Banko
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as aecond-class matter Sepi.12; 1915 at the postofflca cloMši, Mass, 
ander the Act of March 3, .u-
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Actf of October 8,1917, authorfzed on Jnly 12, 191$F

' s e'’:'
Sutycrjptioų Rates: ..

Muitai
’ viena satio, kita Saroj

Prenumeratos Kaina:
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$5.50 Užsieny----- .----------------- $5.50

DARBININKAS”
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y ĮVYKDĖ
Le^kų okupantą barbarai tebesmaugia Vilniją.. Lietuvių gyveni- 

Pvmna slopinamas ir užgniaužiamas be jokių ceremonijų Sale eilės 
Gyūznlrandų, susilaukėme dar vienos didelius ir sunkios skriaudos —

J. E. vyskupo dr. Jurgio Matulevičiaus Vilnijoje.
Lenkų spauda senai tą pranašavo ir galų, gule savo niekšiškus 

'GpyBliašavirnus Įvykdė. Dar nuo pat vyskupo .Matulevičius atsiradi- 
•,,Ano Vilniuje, lenkai jam rodė didžiausio nepalankumo. Ypatingai 
^^agtaruoju laiku, lenkai nesąžiningai ir niauriai šmeižė vyskupą, kad 

tek greičiau ji iš ten išgyvenus.
• ; ' Lenkijos-Vatikano bažnyčios Konkordatas davė suprasti vyskupui
. Matulevičiui, kad tolimesnis jo esimas Vilnijoje, lenks represijoms 
į best tęsi nn t, nieko gero neatneš nei lietuviams nei jo valtornai bažny

čiai, todėl pasidavė dimisijon.
Dar prieš vyskupo dimisiją Vilnijos kunigai paruošė ir pasiuntė 

Ž>y. Sosto nuncijui Lauri tokią peticiją:
■? ' •• Nuo kurio laiko tiek Varšuvos, tiek Vilniaus nacionalis

tų laikraščiai griežtai puola Vilniaus vyskupą, Jo Ekscelenciją 
Jurgi Matulevičių už tai, kad jis remiąs savo diecezijoj ne 
lenki] elementą, kas labai kenkią bažnyčiai. Nacionalistą 
spauda reikalauja atšaukti ji iš Vilniaus vyskupijos, nes jis sa
vo pasielgimu esąs atstūmęs nuo savęs tikinčiuosiis Lr kunigus.

. Pastaruoju laiku sakyti laikraščiai savo akiplėšiškumu priėjo 
prie to, kad skelbiasi tai darą diecezijos Kunigų vardu. Del .o 
žemiau pasirašiusieji klebonai ir dekanai prašomejusų. Eksce
lenciją pranešti Šv. Tėvui, kad minėti šmeižtai neturi jokio 
pagrindo, nes gerbiamas vyskupas Jurgis Matulevičius nedaro 
jokių skirtumų tarp jam pavestą globoti tikinčiųjų ir kunigų.. 
Ir, kiek leidžia sunkūs laikai, jis sumaniai valdo Vilniaus diece
ziją ir JĮ, kaip ganytoją, pasižymint] šventumu, šyli ir gerbia 

ę visi geros valios žmonės. ”
t - Bet ir .šie tiesos žodžiai negelbėjo ir vyskupas Matulevičius tu- 

ręjd ’apleisįi Vilnią.
1 ^Vyskupas Matulevičius per septynias metus rūpinosi bažnyčios 

rrfjfrįtla.is ir bešališkai globojo visus katalikus, bet pe: tuos pačius 
seįRynius metus buvo suf analizė jusiu lenką neapkenčiamas ir guja
mas. -Lietuviams jis Br-o nuoširdus patarėjas ir globėjas, dėka jo 
ganytojiškam ir tėviškam užtarimui, lietuviai buvo apginami nuo ne- 
t.pi’įptų užpuldinėjimu. Vyskupas Matulevičius buvo vienas tų žmo- 
ntų, kurs drąsiai reikalavo lygaus su lenkais teisingumo r pavergtoms 
tautoms.

Šiandien Vilnius laukia naujo vyskupo, c buv. Vilniaus vysau- 
- / pas Matulevičius išvyko Romon, kut gavo leidimą apsiyventi. Fo 

Vilniaus vyskupo Matulevičiaus padalinimo, nes galiioe ■susilaukti 
Vilnijos kunigu, trėmimo.

v Vilnijos lietuviai susilaukė didžiausios nuoskaudos, o visa lietu- 
7JĮ vių tauta nebeteko tos, uolos, ant kuries atsiremdama kovojo už savo 
v šventas teises.

buvotilpęs ______,___
straipsnis. Jame jis-pareit-j \ Mūsų išsigimėliai lųįsyię- 
kėį karti kainas visafiie pa- Čiaiir Vilniečiai, ■ gvbltd §au-. 
šauly auga, bettuo fiačiu nae-e ‘ 1 1T' ‘ J
tu Sovietai stiprėja. Busrt 
ja esanti padariusi»103 su? 
tartis, iš jų 22 su vokiečiais/ 
17 su anglais'ir 431su 20 tap
tų firmomis. Tik ąSu vieny
tos Valstijos laikosi nuoša
liai. Miškui duotą visų 
koncesijų! (miško išvežama 
už 5 milionus dol. į metus). 
Kapitalas Įdėtas į 90 Sovie-

kia, kad Lietuva imdama pa
skolą iš kapitalistų neria kil- 
pą apt darbininkų kaklo, o 
kai Maskva visai parsiduoda- 
kapitalistų malonei, tai tyli. 
Geri paukštukai, nėra ke; 
sakyti!

& DL **Liėtuvos” 132 Nu į- 
Kemėšio straips- 

ijis 4<i>el ainerikiečių pasitikė- 
Rmiltšnuą. Lietuva. Iš labai gerai

painformuotų šaltinių tuo rei
kalu muųas rašo štai ką.

Autorius visai teisingai 
straipsnio pradžioje nurodo, 
kad didžiausioji priežastis, 
kuri mažina tų pasitikėjimų, y- 
ra neužbaigtos sąskaitos su

i

Belgija Atmoka Skolas
Dvi sąvaiti tęsėsi Belgijos i- Suvienytą Valstijų derybos Ws.sh- 

ingtone dėl Belgijos skolą sutvarkymo ir prieita teigiami rezultatą.
Tuo būdu, dabartiniu laiku Su ■■ ifcaytoms Valstijoms pasisekė 

išrišti šį svarbą pokarini klausymą su Lietuva, Anglija, Latvija, Len
kija, Suomija ir Belgija, kurių skcic-s sudarė 34,500.001,000.00.

Belgijos skolą klausimo išrišimas pagreitintas Suvienytų Valsti
jų nuolaidumu. Belgai p~ašė amerikoną imti domėn prezidento-Vii- 

. šono duotą žodžiu, belgams, pasižadėjimą padaryti ypatingą skohi 
mokėjimo išimti.

Tais pažadais einant Suvienytos Valstijos sutiko remti nuošim-
■ čių nuo tų sumą, kurios buvo duotos Belgijai dar prieš karui pasi- 
t ha.ig-sna.nt Be to prailginta skolos mokėjimo terminas 432 milionus

dolerių Belgija išmokės per 62 metu.
■ Po Belgijos skolų klausymo sutvarkymo seka Prandzijos skolos, 

■ą Bet ir Prancūzija jau simfčia savo skolos komisiją Wa’hijigtonan Ir 
B reikia laukti naujų derybų. Prancūzija viena iš didžiatsią Amerikos 
Ii gltįifininkri], todėl Prancūzijos skolą sureg-uliavimas kiek sunkesnis. 
B ’ - Belgijos gautieji palengvinimai paskatins ir prancūzus prašyti
■ Amerikos padaryti ir jiems nuolaidumą, bet Suvienytos Valstijos, 
T kaip jau dabar spėjama, pasiūlys mažinti savo valstybės Jūrini biu

džetą, kuriam skiriama net du trečdaliai visą valstybės įplaukų.
- O kadangi Prancūzai labai linkę kariauti, tai vargiaiaj jie su to- 

Į kiais siūlymais sutiks. Karo skolą sutvarkymas, tarptautinės politi
kos-vairą gali pasukti i taikos kelią.

KAIP-GI ĘITUR
“Lietuvos Žinios,” Lietu- 

.1S|V°s valstiečių - liaudininkų 
tų koncesijų siekiąs 12 z o mil. [organasų kurs tiek daug visa-
dol. ir turi būti padiidntas 
Lenos aukso kasyklų eksplo- 
otacijai 11 mil. dol. ir ki- . 
tiems reikalams 39 milionais ' 
dol. Trockis kviečia ameri
konus ateiti su savo kapitalu 
ir pakelti žemės ūki, įrėžant’ 
ūkio mašinas ir pravedant 
šalies elektrofikaciją.

Komunistai, skelbią kovą \ 
buržuazijai, nepripažįstan-į 
tieji pinigų sistemos ir kapi-i 
talistinės tvarkos, šaukiasi Į 
nepakenčiamo kapitalo savo! 
ūkio kėlimui. Socialistinės j 
programos ncikūuijo svajo-Į 
nių. neal statė krašto, bet vi- Į 
sa išgriovė, sunaikino. ;

Štai, tau, kad nori ir bol-Į . vartos mokesniu Įstatymo 
Ševizmo rojus ir jo skelbtasis; 
mokslas! Komunistai lysda-Į 
mi Į kapitalistų kišenių, atsi-

kiu blevyzgų ant Lietuvos iš
pila. aprašinėjant kitų vals
tybių parlamentii tvarką, pa
žymi :

“Rugpjūčio 1 d. Vokiečių 
reichstago pirmininkas Loe- 
be vyresniojo reichstago ko
misijoj pareiškė, kad jis atsi- 
statydinsiąsjnes spaudoj jam 
buvo padaryta priekaištų,, 
kad jis neva šališkai' vedęs- 
plenumo posėdžius. Tačiau 
visoms partijoms pareiškus 

į Loebe pasitikėjimą, jis pasi- 
| liko savo vietoj.
į Tos pat dienos* reichstago 
: posėdy buvo svarstomas apy-

I

LDKS. PIKNIKAS
Rugpjūčio 29 ir 30 d d. Lowellyje. Mass., D. L. K. Vytauto darže 

Įvyksta L. D. K. S. Naujosios Anglijos metinis piknikas. Piknikai 
■arbaišvažiavimai labai madoje, todėl lietuviams nenaujiena. Papras
tai piknikuose nieko nepaprasto nebūna, tankiai dar-gi suvažiavę svai-

> syvų išsitraukę gadina ūpą ir neduoda jokio grožio. Aplamai 
piknikai tiek nusidėvėjo, kad tarytum nieko juose ir nebėra ir 

tų ruošti. Bet giliau Į tą klausymą pažvelgę raiiame’ n* gerų 
'ir jų kiek daugiau, nei blogąją.

llįm-.Jpiknikuose sueiname Su savo pažįstamai^,' pfknikuote pssidainuo.
pakvėpuojame tyru oru ir tankiausia prisimename savo-Aėvynę.

^į^piknikais materialiai remiame tas draugijas, kurioj artimos mū-
\' IžiaL

K. S. vienintelė organizacija, kuri rūpinasi lietmodarbinin- 
lais, todėl daugiausia darbininkų remiama. Į įvyksiantį P*^* 

ruošias suplaukti visa mūsų išeivijos stiprybe—dariniflkija To- 
Darbininko' ’ štabas iiTcorpore žada ten bfltL

buvęs pate^t^ĮjĮadąngf
komumstai”ksriF
neleido ptad^i svarstymų^ 
tai du kartu bu vo mi- 
trauktas. Tačiau nesąnt ga
limumui ir tuo priversti ko
munistus laikytis tvarkos, 
pirmininkas pašalino du jų 
atstovus Judaschą r Hoellei- 
ną 20 posėdžių. Jiems atsi
sakius išeiti iš posėdžių sa
lės, Į reichstagą buvo' pa
kviesta policija, kuri juos iš
vedė.” - Į komunistų atstovai, o Lietu-;ia’

Lygiai toks pats atsitiki
mas buvo ir Lietuvos Seime. 
Tik skirtumas tame, kad Lie
tuvos seime triukšmą kėlė ir 
obstrukcijas darė valstiečiai 
liaudininkai su socialidemo- 
kratais. “Lietuvos Žinios” 
ir Amerikos lietuvių rėksnių 
spauda rėkė, kad policijos

• pavartojimas, tai konstitu
cijos laužymas, despotizmas 
ų‘ t. t. Jie tvirtino, kad tik 
Lietuvoje tas esą galima da
ryti. Bet štai demokratingo- 
je Vokietijoje, kur šalį val
do kairieji, taip vadinamie-

pakeitimo projektas. Prieš 
prašinėsiant šiuo- klausimu 
debatams reichstago vieepir-

lenkais. Tačiau dėl šios prie
žasties gerbiamasai autorius 
pasisako vos keletą žodžių; ne
paliesdamas jos plačiau. Šį 
kartą, gerb. autoriaus norėta 
paliesti plačiau kitos priežas
tys, mažinančios amerikiečių 
pasitikėjimą savo gimtąja šali
mi. Anot autoriaus ‘‘amerikie
čiai turi rimto pagrindo nusi
skųsti Lietuva.” Ir kaipo vie
ną faktų, dėl kurių “išeiviams

Amerikos lietuvių kairių jų. pastaruoju dešimtmečiu ne tik 
spauda nieko nesako. O gaVnevel'tėjo, ne tik neapsimokėjo 
jie norėtų pasakyti, kad lenkti patriotais, bet buvo sta-

' i žalinga,” nurodo Į istoriją 
voje valstiečiai-liaudininkai/11 žemės banku, kurs buvo ne
su socialdemokratais tą darė. Įr'1Ila 1920 metais Įsteigti, Aine- 
Į tai galima atsakyti, kad->Los lietuvių kapitalui daly- 
skirtumo nėra ar tie. ar kiti.-'^ujant.
triukšmą kelia. i Gerb. autorius štai kaip at-

Dar-gi reikia pridurti, kad ipasakoja šį faktą su žemės ban- 
tą ką daro kitose šalyse bol-į''11-
ševikai, tvarkos ardytojai. tąl “1919 metais apie tūkstantis 
atlieka mūsų liaudininkai ir-amerikiečią sudėjo Į kum Ži- 
socialdemokratai Lietuvoje, liaus rankas 100,000 dolerių 
o sandariečiai ir socialistai kurti Lietuvoje žemės bankui. 
(Amerikoje. il’asitikėjo labiausiai dėl to,

Yisos tos tuščios kalbos a- kad kun. J. Žilius parode val- 
pie Lietuvos seimo atstovų tižios Įgaliojimą >u ministerių 
pašalinimądš posėdžio sales,'pirmininko p. Galvanausko pa- 
Lietuvos dergėjams reikalin-kašu. Pinigai buvo patarta sa

igos, tiktam, kad savo partijirdėti Į pusiau valstybinį Preky- 
i” prisidarius ir'bos ir Pramonės Banką. Žemės 

seimo rin-kauko kurti nebuvo leista, nes

ji pažangieji, jūsų, skanda- |..kanIdniu„
ptų draugai, tas pat Į^’p. |besiartinantie^s s. ................. ................. .......

Del V okietijos’reichstagb kimams žmonių akis apdū-Liaai buvo Lietuvoje kitų banką.
įvykių nei “L. Žinios,” nei mus. [Vyriausybės pašonėje ir po jos

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES
DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS

SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE
Laisvai išvertė

(Tęsinys) x

— Štai ką man papasakojo velionis kunigas, 
net šurpas mane pakratė, kad toks doras kuni
gas taip vargsta dėl žmonių. Iš tos vietos grei
tu laiku pasiuntė kiton vieton, taip ligi 6 kartų 
siuntinėjo pakol visai suardė sveikatą. Penkio
liktais metais savo kunigavimo, davė jam geres
nę vietą. Čia jau šiek tiek galėjo atsilsėti, tail 
minis užklupo. Štai laiškas kinį prisiuntė man 
□ries mirsiant.

Mikas 'skaito) :

"J/ri-Ms mano drauge!

kad. mokintus mokykloje ir bažnyčioje. Todėl i 
žmonės tokius ponus mylėdavo: pas juos būda-i 
vo ir bažnyčios išpuoštos ir ūkiai tvarkingi. Bet ’ 
tokių ponų buvo mažai... Daugiau blogo pašau- j 
lyj, sūneli, negu gero, daugiau kūkalių negu 
kviečių! \.Nors ir dabar kunigai stengiasi sulai
kyti girtuoklystę, bet ji labai giliai įleidus šak- 

jTiis Į žmonių paprotį. O tu Mikai ar geri deg- i 
Įtinę? ' , '
1 ’ Į

Mikas. Mėgstu kaliais išsigerti stikleli.
Antanas. Aš norėčiau, kad nei vieno ne

gertum. Tu geri po vieną stikleli: bet kaip ateis 
pas tave draugas, kuris mėgsta išgerti du ir 3.

-------------------------------Dzūkas Musteikėtis J. M. |

.ja pragyvensi ilgą anižui ir būsi turtingas.
Mikas. O kokia ketvirtoji žolė ?
Antanas. Ketvirtoji—darbštumas, liet a- 

pie tai kitą karts pakalbėsime.
V.

Antanas. Dabar mudu pabaigsi va pasaką 
apie tris užburtas žoles. Gal tau įkirėjo toki ilgi 
mano pasakojimai.' Bet ką daryti sūneli! Mes' 
seneliai mėgstame plepėti: mėgstame pasakoti 
ką žinome, ką matine gyvendami šiame pasau
ly ir dalytis su jums jaunais neprityrusiais. A-r 
■pie ketvirtą! žolę “'apie darbštumą." daug kas 
butii kalbėti, nes—.abai svarbus dalvkas. Klan

Žinai, kai tu si i ai t g si ši laiško, aš jaic 
biisiu aname pasaulį), kur nekankis numes, 
iui ponai, nei žįjdai. Daug aš kentėjau šia- 

; )W’ pasaulį), bet nesigailiu, kad. ištikimai
farnarau- Dievui ir savo broliams. Mano jė
gos jau maži na s ir aš greit mirsiu ; bet, vie
nok, ateis laikas, kada pražus vergystė ir 
tamsybė. Irada žmonės pažins Dievą ir save, 
supras ne tik saro priedermes, bet ir teises. 
Jeigu ui savaitės negausi Įeito laiško, pasi- 
melsk, už mano sieląp tai bus ženklas, kad 
jau mano kėtnas kapuose ilsisi. Apkabinu 
tave, tavo žmoną ir vaikus.

Tavo Aleksandras.”

Per raukšlėtus Antano skruostus riedėjo 
ašaros. Nekurį laiką visai Antanas nei kalbėti 
negalėjo; Mikas taipogi verkė. Ant galo sene
lis tęsė toliau savo pasakojimą.

— Kada aš skaitau ši laišką-, tai nedaliu nuo 
ašarų išsilaikyti. Bet mes jau perįoli nuėjova 
su savo kalba, nuo blaivumo Ir teisingumo.

O ar tu žinai kodėl pas mirs tais laikais žmo
nės rirtuokliavo ?

Mikas. Ne, nežinau.
" Antanas. JTodel mano mielas sūneli, kad 

kuniįčų tadaniSŽos teisės buvo, nes dvarponiai, 
tuomet visiems stovėjo ant sprando. Žmonės bu
vo ju vergai ir priversti girtuokliauti. Kiekvie
nas kunigas darbuodamasi prieš girtuoklystę trž- 
sitrailkdavo ant $avęs visokias nelaimes. Nors 
tiesą ne visi dvarponiai buvo tokie ir jų tarpe 
rasdavosi geresnių žmonių, kurie netaip skatin
davo' žmones, bet apseidavą gražiai; as pats ži
nau tokių ponų, kurie jau nereikalavo pelno is 
tų karčiamij, bet patys dar .žmones ragindavo,

tai ir tu turi išgerti. O tokių draugų, gali susi
rinkti ir daugiau. Ir kaip-gi tau atsilikti, jeigu 
geri su vienu, tai turi išgerti ir su kitais! Tai]) 
mūsų žmonės įpranta gerti. Aš patarčiau tau 
visai negerti degtinės, nes dėl jos žmonės naiki
na turtą, ir sveikatą. Aš jos neapkenčiu, ir dėl
to niekuomet neimu ne tik i burną, bet ir į ran
kas.

Mikas. Aš tavęs paklausysiu seneli.
Antanas. Galim suskaityti. Tik po stikle

lį Į dieną, tai jau savaitėj 7 stikleliai. O kas 
tau ūkyje buteliuks. su svečiu, darbininku, 
draugu jau ir gorčius. Tai į menesi pareis 52 
gorčiai arba 13 kibirų. Ateis švente arba darby- 
metė. ar taip koks Įvykis,—be degtinės jau ne- 
apseisi. Ir taip metai po metais susidarys didelė 
suma pinigu. Jeigu tie pinigai liktų ūky, tai jau 
gali ką nors gerojtaisyti,—ar gyrtilius pagerin
ti. ar knygynėlį sau įsitaisyti. Dar reikia neuž
miršti, kad tavo galva bus sveika, protas švie- 
sus-ir turėsi gerą vardą pas žmones. Mielas ma
no sūneli! Žinai, kiek mūsų kaimas prageria 
per metusi Jau mažiausia skaitant 5,000 rublių! 
O ar žinai, kiek mūsų apj^įnkėje skiriama mo
kytojui algos ? Vos 50 rublių (250 litų) metams f 
Ar žinai, kiek vaikų mokinasi t Mažiau, kaip 
viena penkta dalis kurie turėtų'mokytis. Delko 
taip? Dėlto, kad neturi drabužių ir knygų nėra 
už ką įsigyti! Dėlto nėra, kad reikia užlaikyti 
daug karinamų, o jos daug kainuoja. Ar gi čia 
vra protas ? Ar suskaito tie žmonės kokius nuos- 
tolius da^o ta degtine ? Nekurie pasimokinę jau 
suskaitė, mete gėrę ir pradėjo žmoniškai gyven
ti, bet dauguma dar nežino kiek jiems degtinė 
apseina, tai tie ir vargsta! Taip sūneli saugok 
trečiąją savo Jžolę: blaivybę ir ištikimybę! Su . ”... N. . -.

syk ir įsitemyk kiekvieną mano žodi.

Mikas. Tavo pasakojimai seneli man visai 
neįkirūjo. As.klausyčiau tavęs ne kelias valan
das, bet net kelias dienas: kiekvienas tavo žo- 

( dis įsminga man i plvą.—viską aš taip dalysiu, 
kaip tu seneli mokini.

Antanas. Mat. A iešpats Dievas kiekvie
nam iš musų skiriapi'ie ko nors plainkimą ir ga
bumą: vienam Į mokslą, antram prie meno, tre
čiam prie kokio nors amato arba prie ūkininka
vimo. Tai jau čia yra Dievo dovana, kad jau
čia žmogus patraukimą prie kokio nors dalyko 
-ir išmintingai daro, kas iš visi] jogų siekia pirie 
traukiamojo idealo. Nors dabar žmones pragud- 
rėjo: ar gi čia nestclčtina, kad žmogus su pagcl- 
ba garo važinėja, plaukioja jūroms, kad suka 
malūnus ir visokias dirbtuves. Kas girdėjo pir
miau, kad kuliamą mašiną! suktų garas. Ir ko
kiu būdu žmogus išgalvojo tą. pastatyti prie ke
lių stulpus, nutiesti ridas nuo vieno miesto ligi 
kito ir su tokiu greitumu siunčia žinias nors i 
kraštą pasaulio. Tai ką reiškia darbštumas sū
neli ! Žmogus dirbant tik rankomis, bet ir pro
tu, kaip mažoms jėgoms daug nudirbti, kai]) ne
tikusį sumanymą paderinti, kaip tinkamiausiai 
išnaudoti tą ką Dievas žmogui yra davęs. Vie
nas išgalvoja ką nors, antras nuo savęs dar ką 
prideda, trečias patobulina,—ir išeiną geras da
lykas. Taip visi žmonės darbuojasi; rankomis 
ir galva išranda visokius ginklus, visokias maši
nas, rašo įvairias knygas, viens kitą mokina i* 
taip žengia pirmyn ir pirnipi. O mūsų žmonių 
dauguma teliemiega tamsumoj ir ovaliausias 
užsiėmimas, tai girtuoklystė bei tinginystė.

(Bos daugiau)
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^krctorius),
L. L. ir įgatidtinipj (‘'Lietau*’*)'

ižsbūkž

New ¥orke, trtZDm. ft^gsjs M

palikt* Uita*. Bet yą*

tikrųjų buvo.
Del šio žemės banko pąts p. 

J. Žilius pereitųjų metų rugsė
jo mėn. pabaigoj yrą įteigęs 
MinisteirirKabinetui platų pa^ 
reiškimą. Btai ką pats^p. Ži
lius rašo tame savo pareiški
me:

“1916 m. liepos mėnesį Lie- 
. tuvių Centralinio Komiteto pir

mininkas p. M. Yčas kviete ma
ne, kad atvažiuočiau iš Skan- 

. dinavijos Rusijon, kur C. Ko
miteto lėšomis aplankiau lietu
vių karo trertitinių kolonijas, 
rinkdamas medžiagą apie trem
tinių gyvenimą. Vėliau su ta 
medžiaga C. Komitetas pasiun-1 
tė mane-ir p. Yčą Amerikon: 1) ‘ 
kelti ūpą aukoms rinkti karo 
tremtiniams, 2) Lietuvos Že
mės bankui organizuoti, kurį, 
kaip buvo tvirtinama, ir rusų 
valdžia leisianti lietuviams 
ku rti.

Amerikon su p. Yču atvykau 
1916 m. rugsėjo m; 6 d.

Lietuvių veikėjų suvažiavi
mui New Yorke aukų rinkimą 
ir banko organizavimą užgy- 
rus. piimutines ąkcijas L. Ž. 
bankui užrašinėjome kartu su 
p. Yču. P. Yčui lapkričio mė
nesio pabaigoje grįžus Rusijon, 
palikau toiime>niam darbui aš 
vienas su alga iš Lietuvių C. 
Komiteto.

Pradžioje buvo Įsteigtas L. Ž. 
Banko Komitetas: -J. Žibu>. M- 
Bush. T. Žilinskas, kun. Petkus 
ir G. Matulevičius.

Vėliaus prisirašiusieji prie L. 
Ž. Banko nariai išrinko bariko 
direktoriatą. į kurį Įėjo: J. Ži
lius, kum Petkus, kun. Matu
laitis ir pp. Povilaika ir Skri 
tuiskis.

Surinkti pinigai buvo deda
mi Į. banką trijų vardais: Ži
linus. Petka;;> ir Skritmsk'.o.

Naria:::> buvo išduouaim
oaliudy-

Ubai šankioje

parietamas žymus

auvo ka
rie trošl

K O s lietuvių
< patriotai.

;o a-
: tai

lau-
tikėj'

]>:
paty> n 

. kad t“r. 
buvo žade

Paryziam 
iriu taiko.' coni'-renci- 

yžių. Ame- 
•ektoriatas 
n;ą t art m 
dėl Žemės

jo< ir važiavau į rar 
rikos L. Ž. rar.Ko d:: 
suteikė man Įgalioj: 
su Lietuvei valdžia 
banko.“

Tuu būdu n" 1919 m. apie 
tūkstantį amerikiečių sudėjo Į 
kun. Žiliaus ranka.' l<Mi.()(Mi do
lerių L. Ž. bankui kurti. pa>i-

kun. -J. Žiliu.' parodė valdžių.' Į 
Įgaliojimą >u nunistcrių pirmi
ninku p. Galvanausko parašu, 
o damr anksčiau, būtent 1916 
m.. 17 ir 1S metais. Jei Ame
rikos lietuviai pasitikėjo p. Ži
liui ir dėjo pinigus, tai ne dėl 
to. kad .jis būtų parodęs val
džios įgaliojimą >u rninisterių 
pirmininku p. čalvanausko pa- , 
tašu, nes negalima buvo paro- j 
dyti to, ko nėra, o dei to. kad < 

z p. J. Žilius buvo vi.-o to reika- <
lo organįzatorius, komiteto -j 
bankui įsteigti narys ir vėliau Į 
to banko direktorių'. J

Kai dėl pinigų, tai jųJoavoĮi 
kiek mažiau. neirn gerb. i 
straipsnio antorins praneša.

“Suvedus knvgas (Tai buvo 
1926 m. kovo mėnesį) — rašo 
p. J. Žilins — pasirodė pinigii

' besama H>,.)b(i dolerių.” 
“1919 m. spalių niėn., — ra- j

Šo toliau p. J. Žiliuii, — atvykęs

ST. KAŪATAITt, garai piasirtė ir
M. KAŽSTAITĄ, operos dainininkė

Darbininkų Sąjungos piknike būsiančiame rugpj. 30 dieną
Lowell, Mass. a^t Vytauto kalno.

yvaus

iš Paryžiaus T’
Lietuvos valdžių didžiai sun
kiame piniginiame padėjime. 
Pašauktas į Ministerių Kabine
tų, paaiškinau, kad amerikie
čiai turi surinkę Lietuvos že
mė- bankuj keliasdešimt tūks
tančių dolerių, reikia, kad. vak 
ūžia suorganizuotų žemės ban
kų. užgintų Įstatus, tada ame
rikiečiai prisidėdami galės iš- 
<yk prisiųsti savo dali ir val- 

|džia bei kraštas turės daugiau 
G pinigų.

Tolesnei piniginei pagalbai 
patariau pasiųsti Amerikon 
misiją paskolai kelti.

Kabinetas abidvi propbąfciji'

kęs mūsų ir jį
žįsta, parašč kn] „ 
pie ĮJetųvos Hteratnr^ * 
tpaląinep KįrčalaJJisuniB,”. 
knyga jau b*igta r 
ji leidžiama labai gražiai, 
patjgraži sftanda ir kas 
jniąųsių, kad gausiai i 
ta Lietuvos rašytojų, veiki, 
gražesniųjų gamtos vietų, 
veikslais. Šiai 
knygai prof. Niemi nori 
rinkti atatinkamą, dailų vi 
lį. Del to jis per mūsų 
Suomijoje p. Savickį 
sė, ar negalėtų to viršeliu ftų 
minti kuris nors Lietuves d 
liniukų. Atsiklausus kelei 
dailininkų maloniai sutiko &. 
knygai viršelį paga&inti mūs 
dailininkas p. Galaunė. N*h 
viršelis užsakytas ųeaenai, b 
p. Galaunė jį dirba spaciaJ^ 
atsidėjęs! ir jau šį sekflaadie 
rugp. 9 d. žada išsiųsti Spon 
jom- Viršelis būsiąs labai gi 
žus ir imponuojantis. Jis pi 
kiai galės papuošt turiniu 
garbingo suomių veikėjų.ir < 
delio lietuvių draugo prp£. Ni 
mio veikalą.

(“Sytas”)

tikinti bankų tuoj pmdfeiant 
veikti bsw per drąsas ir neat-i 
sargus žtngątas.

Kai jau ankščiau buvo mine-i 
ta, pinigai buvo pasiųsti Lie
tuvon, einant žemes banko di
rekcijos nutarimu iš 1920 na. 
kovo mėn. 8 d.. į Prekybos ir 
Pramonės Bankų ir į Ūkio| 
Bankų.

Šių dviejų bankų Valdybos, 
paklaustos dėl šių pinigų, štai 
ką atsakė:

Prekybos ir Pramonės Ban
ko Valdyba:

“Turime garbės pranešti 
Tamstai, kad mūsų Bankas iš 
J. Žiliaus, taip pat iš įsikūru
sios Amerikoje “Lietuvos že- 
mes direkcijos” 1920 metais 
kokios nors sumos doleriais nė
ra gavęs. Tų pačių metų ge
gužės m. 26 d. mes gavome iš 
savo atstovo New Yorke p. 
Narjausko 3 čekius bendroje 
sumoje Mrk. 4,000,000 su parė
dymu Užrašyti tuos pinigus 
Lietuvos žemės banko suskai
tom auksinais toje pat sumoje.

1920 m. rugpiūčio 23 d. minė
ti čekiai buvo Berlyno biržoje 
rėaliruoti ir pinigais auks. 4,- 
OOOiOOO išmokėti Lietuvos gar
laivių Bendrovei, pasirėmus 
žemės banko vice-pirministko 
kun. Petkaus įsakymu iš 1920 
Hk VIII. 16. d.v i
f -Lietuves trkip- Banko.yaįdy- j

LDKS. REIKALAI

kai: Joms*Mto<Lfet. misi- 
|jos pirmininkas) M- Vinikas

DBL M08? OĘGAMO
X L. D. K. S. Seiles svarstydamas “Darbiųipko” reikalus/ 

priėjo tų išvadų, kad mūs^ ląikraštis turėtų būti gyvesnis ir tu
riningesni s. Laikraščio išvaizda daug priklauso nuo redakto
riaus sumanumo, bet to nepakanka.

Šiandien mūsų “Darbiniakas” velkasi į gražesnes ir įdo 
mesnes formas, bet kad jis jau būtų pakankamai geras, tai dar 
toli gražų. Kad tikrai savo organą padarine gyvu ir patraukus 
daugiau skaitytojų, reikia jį tob&tinti ir tolias. Dar mums 
trūksta gražių ir lengvų pasiškąįtymėiię, neturime mokslą sky- j 
riaus ir šiaip jau turiningesnių raštų. Tiesa, atsiranda vienas 1 
kitas korespoadentae, bet keres>andencijotais ta# spagas na- i 
užkiši.

Turime ir nenuilstuaų KnĄrfldarbių: k»n. F. Kemešį ir F. 
Virakas, bet iš jų negalima tikutis Labai daug, nes įįe toli nuo 
mūsų.

Vhką suglaudus, visas darbas turėtų pillti ant redaktorių 
pečių. Bet ir redaktoriai turi darbo užtektinai. Žių'oma, ga
lime pageidauti, kad mūsų redaktoriai kięk daugiau pasjiemp- 
tų ir paprakaituotų, bet juos vienus Dievo malonei palikti ne
galime. -

Organizacijos nariai vienu balsu šaukia “Duokite geresnį 
“Darbininką?” Su tūb labai galima sutikti, bet reiki* paša 
kyti, kad kiekvienas patobulinimas reikalai#* lėšų, o jų tuom 
tarpu ganėtinai nesiranda.

Aš kartais, vakarais, drypsodamas t^tvo lovoje ir į lubas 
bespiaudydamas, galvoju: “ot, kaip gerai baūą, kad L. D. K. 
S. kuopos kiek daugiau susirūpintų orgMŪzacijoc reikalais.” Ir 
iš tikrųjų meš galime viską atsiekti, tik reiki* noro. Skaitome 
korespondencijas ir įvairias žinias iš įvairių kolonijų apie savo 
mylimo' organizacijos reikalus, apie kuopų veikimus ir mato- 
pne,; kad nĮūstį kuopęs, dirba, - jos ruošia pramogas, pasilinks
minimus ir kitokius parengimus ir padaro pinigų. ' Deja, iš tų 

Jpinjgų labai rptąi Ceatrui centą kitą kyšteli. Turime tokių kuo- ( 
'. pųpkūrioe sdvo turtą likvidavusios ir didelę pinigų sumą pa-’ 

dariusios, juos paaukoja, kad ir geram tikslui, bet savo orga-1 
nizaeijų pamiršta. Tuos apsireiškimus gedime įvertinti tik mū- j 
sų kuopų nesirūpiaimu savo organizacijos reikalais.

Čia ir norėtųsi paklausti r “ Ar mūsų organizarija neberei
kalinga paramos ? ar mūsų sąjunga nebeturi skolų ir labai svar
bių nukalu”’ Ir, manau, kiekvienas sutiks, kad mūsų reika
lai dar nėra tiek aprūpinti, kaip k*d nupasakojo amžtaos at
minties ex-administratorius V. Sereika. *

Jeigu šiandien turime skolos ant namų, jei šįandįpp “Dar
bininkas” ne toks kaip mes jį norime matyti, tai tik musų pa-^ 
čių kaltė. Užtenka tokio apsileidimo, reikia pasišventimo ir j 
noro, o tuomet viską atsieksime.

.Vt'iuiinkime. kad “Darbininkas.” tai mūsų atspara, mū
sų idėjos ir biznio šaltinis, todėl pasišvęskime jį tobulinti.

Seimas nutarė: “Steigti ‘Darbininko* bendradarbių fon
dą.” Fondas, suprantama, gali susidaryti iš pinigų ir tik tuo
met bendradarbių fondas savo tikslą atsieks, kai jis bus tikrai 
įgyvendintas. Centras tam tikslui lėšų nepaskyrė, nes neturė
jo. todėl belieka nmnis patiems tuo apsirūpinti. Būtų serai, 
kad kiekviena kuopa ŠĮ klausymą aptarus, dėtųsi prie darbo. 
Jei kiekviena kuopa sudėtų tam tikslui tik po 5 dnd., tai tas. 
fondas būtų stiprus. Iš fondo versmių pagerėtų mūsą “Dar
bininkas.” nes būtų galima pasikviesti gerų bendradarbių.

Kai “Darbininkas” pagėręs, tai rasis daugiau narių ir 
skaitytojų.’o tuo pačiu organizacija sustiprės. Kai tą klausy
mą tinkamai įvertinsime ir išrišime, tai galėsime kalbėti ir apie 
“Darbininko” padidinimą ir apie kitus reikalus. Q;1S} KPrtnu kada i

Dabar visos kuoops turi parodyti sąvo suri|>ratiiną. Kiek-.«ek fioksneu,
----- • ...................... -

Kaunan, radau me misijos name Lietuvos Ban- 
............... ko direktorių suvažiavimą, 

, Lietuvos atstovui, misijos pir- 
• mininkui p. Vileišiui vadovau

jant.

Parodžius užgirius valstybi
nio žemės banko įstatus ir įti- 

' kinus, kad bankas tuoj pradės 
veikti, vienp direktorių kun. 
Petkaus motto — Lietuvai rei
kia pinigų? — buvo nutarta' 
pinigai pasiųsti Lietuvon.

Suvedus knygas pasirodė be
sama 70,500 doL kuriuos ko
vo 12<k. ir balandžio 1 ir 7 d. 
pasiuntėme : į Prekybos ir Ęrp- 
niones __ Banką 61,700 dol.—-4,- 
0^0.000 mąrk., į L’kio’Banką S,- 
80Č A- bGG,OO0<*iarkk’/'’

Jei p. J. Žilius taip veikė, 
tai/ eiq^aš^, ..|ūten£ ^4^ 

užgirttis.” reiškia patvirtin
tus žemės banko įstatas, h* tiki- 

Į no banką tuoj pradčsiaat veik- 
Iti. tai ,p. J. Žiliui. sąa»*ingai< 
ar nesąmoningai klaidino Ame-, 
rikos lietuvius, nes, kiek maty
ti iš p. J. Žiliui duoto įgalioji
mo. jis gavo tik. “banko pro
jekto nuorašą su steigėjų para- 
" * "o kai dei banko veikimo

Buvo pasiųsti Amerikon
4919 m. pabaį^oj mLįįa
$ši kelti iš p. p. Vileišio. P. Ža-
deikio ir J. Žiliaus. P. J. Žiliui

’^e to buvo pavesta rūpintis Lie
tuvos Žemės b;.- '<o reikalais. . ..

Tuo tikslu ja: buvo išduo
tas šio tmrinio Įg. 'lojimas:

“Jo Malonybei J nui Žiliui.
Gerbiamasis! PibĘ lami Mi-

19:9 m. spa-|
t. siunčiame Įšai --------

Valstybė? 'pradžios, tai neturint patvirtin 
nuorašą su į tą Įstatų ir teturint tik 70 tūks- 
ir prašome

iiu 29
Tau, t

nutari

T;
V

t
t,

Tuo

Bank", i

už M

rūnint

<>?,; prašome Tamstą i m 
ab!ž:o- vardu Į lietu-1 A

‘Uc AmrmkcĄ'. da-
■n:;;> partraukti Lie 
i su rinktiems banko 
kapitalams ir apskri-

► a ištyląs apipus 
gsnius . (pasirašę 
s. Ministerių Pir- 
tasy< Lozoraitis. 
; Kabineto Reika-

čia bmka nužymėti, kad 
nors Šiame iuallojime projek- 

i žemos bankas vadi- 
Lietuvos Valstybės 

;_įBank ;. -ačiau tas bankas tu
rėjo būt no valstybinis, kadan
gi jo 'toirrime turėjo dalyvauti 
privatūs asmens ir organizaei- 

.M>>- i

na

“Nuvažiavus misijai Ameri
kon — rašo toliau p. Žilius — 
192<l m. koov mėn. d. turėjo-

Įtančių su viršum dolerių sun- 
•ikoj‘ ku buvo pasakyti tuoj ar ne 
teigj j tuoj pradės veikti bankas.

I Pi J. Žilius savo pareiškime 
<o. kad prieš išvažiuodamas 
nmikon jis “'dar kartų’’ bu- 
s pas žemes ūkio ministerį 
priminęs jam. kad .gavę iš 

Anmrikos pinigus, “tuoj pra
dėti: steigti banką, kitaip ame
rikiečiai nerimaus.*’ Ką at
sakė Į tai p. žemės ūkio minis- 
teris p. J. Žilius savo pareiški
me nesako,. Turbūt tas p. mi- 
nisterio atsakymas nebuvo la
bai optimistiškas. Ir iš tikrų
jų: paklaustas tų laikų žemės 
ūkio ministeris p. Tabelis štai 
ką rašo tuo reikalu:

“Žemes ūkio Ministerijoje 
1919 motais i r!92O metų pra
džioje ne kartą buvo kalbėta 
apie žemos banką ir jo reikalin
gumą. dalyvaujant pačiam J. 
Žiliui 1r be jo. buvo išdirbinė- 
jemi ir svarstomi banko statu
tei. bet jokios aiškios organi
zacijos banko kūrimo reikalu, 
kiek atsimenu, nebuvo išvysty-

'■“Turhhė gdAies )jrfcnėšti, 
-kad Įneš gayoiųe iš Knų^J. Ži-.' 
Lmfc.'pte jo laį|k^ąš 23; yf 20' 
m. čekį Nr. 123 ant Deutsche 
Bank, Berlin, išstatytą. First 
National Bank of Brooklyn su-’ 
moję W. -r 1

Prašant Kun. J. Žiliui mesi 
išsiuntėme jam prie mūsų laiš
ko iš 16. VTII. 20 m. indėlių la
pą vardu žemės banko sumoje 
M r. 500,000.

Pinigai su priskaitytais nuo
šimčiais už 1920. 1921 ir 1922 
m. sumoje Mk. 542.468.61 ran
dasi paprastoje einamoje s-toje 
vardu žemės banko pilnoje su 
moję ir iki šiam laikui niekam 
neišduoti.

Einant bendra tvarka, ban
kas išmoka einamąsias s-tas 
markėmis lito įvedimo dienos 
kursu, t. y. po 1 litą už 175 mar
kes. kas sudaro Litų 3,099 80 
centų.”

Tuo būdu Amerikoj surink
tieji 7(1,500 dolerių Lietuvos ; 
žemės banko reikalams to ban- , 
ko direkcijos iniciatyva buvo 
parsiųsti Lietuvon ne doleriais,

“Darbįninko” skaUyw 
rėmimas, tąi darbininko a 
pratimas.

SBL

i

i

I>u-I

PIANO LEKCIJOS
< mėnesyje atebrarn piano lekčijij kle-Mi. Nan- 

ini.-o :>ns j iri Imami tt* ^mdžfoje nemedro.

\ ion gerinusiu muzika. Esti du mokinių koncerto j

K.iiu.” ivkcij«j $1aM> u* pusę valandos.
Ant ]w>n-ikalHViru<> einu |i:im nw*inj j stiliuj u* pfvčt* prekę. 
rinitai n><>knxf 15 kulno nž keturias :ir 'lausrlmi'lekciją. 
,\>>ritnieins nusipirkti nsiujų »r fartoty piunę pttanumja veltai. 
OenlžinntHji i4nie«nit) tnrne dalyke Informacijų kreipkite*:

V. G R XI M U S
7503 Myron Avetrue (HevAnd, Otdo<?

tūliuose bankuose žemes ban
ko vardu.

“Liepos mėnesį (1920 m.) — 
rašo p. J. Žilius savo pareiški
me — važiavo į Lietuvų kun. 

[Petkus su instrukcijomis, kad 
i rūpintųsi banko atidarymu. Jis 
mums pranešė, kad valdžia dėl 
kaikurių priežasčių. be naujų 
metų žemės banko neatidary
sianti, o gauti geresnėms ga
rantijoms pinigams, patarė 
esančių Prekybos ir Pramonės 
Banke sumų trumpam laikui 
paskolinti Lietuvos Laivų Ben
drovei, kuri užstatytysianti 
savo turtą. Snx raštiška visų 
banko direktorių pritarimu pi
nigus Lietuvos Laivų .Bendro
vei paskolinome, o su Bendro
vės jgahotinta dr. J. Šliupu, 
kurs tada pafdavinėjo Ameri
koje tos bendrovės akcijas, pa
darėme tokių, sutartį:

“1. L. Ž Bankas dtadįtftia L^ 
L. Bendrovė pnrigus esančiu* 
Pr. jr Fr. Banke

vienas doleris, sudėtas organizacijos labui eina darbinmko iš- 
liuosavimui.

* sis iki 1921M sftnsU 1 d. ir L.

STRAIPSNIS-LM 
Ar Save Kūdikį Žindai 

z
; Kur kas didesnis skaičius moterų 

lėtų s*ivu žindyti negu
prastai yru mauyina. Teisybę- pa.-*a

■ labai reta moteris visai negali žl- 
ti. Juip vu<ho*unas 
niausią yra nenoras, o ųe tikras n 
įėjimas. Daugelis moterų mano, '■ 
neguli, kuomet £Ui. ŽMulj UMU *•> 
pertraukiamas dei to, kad pienas 
tai pasirodo. Pieno dažnai neužtt 
dar motąja; Jyvoje begulint, ir t- 
nu<> žlndymo atriMkoan. Ket 
in ųiraata tr pienui padidėti ir bat 
užtenkamai motinai atsikėlus ir 
ijradėju- ruoštis.

Kitais atvejais nelmnd<M*a įifiiį 
to'lei. k»d bijoma, buk tai pakenks i 
tinai. Taltyteė kitais; atv«jaia Mm 
tnas nesugadina motinos sv£ikatcug Bj 
kia neužmiršti, kad žtotlyaais yra nt 
malė padėtis ir OaaKeils motin* įįį' 
čiasi gerinu, kada žindo. O jei if įp

’ 1——. tai H prhsM«4< 
■dšv^sti. idant kūdikį pastatytų 
ro kelio. Dažnai sakoma, kad 
rvos partauc uervuotos «r M»
jo pienas dėlto bųįitp o isptL
kis tms gurrainOa ir neaugs. Tm

b« keli«£i»e aUejuose. Mat HtTTjĄp 
cerys. nežiūrint kaip jos Lšrodo orab- 

' kasėioa fca,<iyt!. o rlenak peairoiS^ 
rfau'ionns auklėto Jojus. T»1 gi Cją* 
visarlos reikia bandyti Ir nuo 
sakyti valiau |el paairadyg neaj|t*tf 
tis.

kartai aum
nioterei 
ilgui to daryti.
Irimai m i __
fcnd kūdikio gyvenime nėra kltoe. 
klos valandos, kuomet mottBOe 
taip s---'— . w,
mimo. Jokiu kit^u laiku tnlt 
virtfr*4»aa ura* nMt* ta# 
taip Minką yr* .
im (Htim ar vnianm. kurtoje 
traum «wt*M« f*m,, fl ‘ 
resnių kojų ir lengviau p 
'Mrtatao maimo «M««. 
ka$l DMitaMoka kstaUto 
kritų tl* negauna užtettlsal. 
inataK tart v* WMiJta0K-rtaMtal tr«ne M**“ — *“--

M***^ «Nfetw
Aho* pieno pcyuv 
motinu

Vargo plunksna & bJ'***' 0 W

MmflteĮn aasteat

Niekas nėra pergerti jūsų kūdikiui. 
Duokite jam gerinusį — Borden’s

gus ir grynas.

Jei pasiusite Sj Mpgarainimą į Thd

Yoik, Jie pasakys jūsų kalboje, frsįrt



i 4

▼isfcr

Msionfe po sunkio* H- 
M fino pasauliu 14 
o 18 d. šv. Kaz. par. įbar ketui* panašios* vip- 

hiirasŪ^Anįrike. Tikisi

bu m.. j 1 1'■ 1 'j'""“"H

dvejos kv. mišios daly- 
gerb. kun. Gudaičiui iš 
ir gerb; kun. Klevinskui 

taįBam klebonui St. Clair. Pas- 
pasakė labai gražų pa- 
prie karsto, laidotuvėse

Fvo žmonių apie porą šimtų, 
velionis prigulėjo Lietuvos 
draugystei. Nariai drau

stas ėjo poromis su ženklais ant 
itinės, gražiai išrodė.

J. Blinda

l,

NEWARK, N. J.
Bugpj. 18 d. Federacijos 8-tas 

<t|rius laikė mėnesinį susirinkimą 
rapijos svetainėj. Šis susirinkl- 
.is buvo vienas iš gražiausių, nes 

tvarka, taip susiklausymas 
vo kopuikiausi.
Fea. 8-tas skyrius daug sustip
to įgaudamas nuo savo pargry- 

delegatų iš seimo naujų ži- 
Fed. skyriaus delegatai ge- 

jprisirengę raportus susirinku-
'ns išdavė. Raportai visų trijų 

.arų buvo gana ilgi, bet jie 
aukė susirinkusiųjų ilgą klau- 
į ir dideli pasigerėjimą. De- 

išklausę, reiškė jiems padė- 
delnii plojimu.

Pagirtinas dalykas šiojo susi
rikimo svarstymuose tas. kad 

' -L atkreipė daug 'domės kaip bei 
kiu būdu geriaus būtų galima 

ųrūpinti Amerikos liet, studen- 
>. £pač savo kolonijos.
'.'alio! 8 skyr. Fed. augti ir stip-

Ten buvęs

EAVBENCE, mass.
Mėgsta permainų

'ugpj^lS d. įvyko Šv. Pranciš- 
s parapijoj prakalbos ir per

ina biro tokia,-jog ne tas ku- 
#as kalbėjo kurio laukėme, bet. 
Įu kad visi buvo patenkinti ir 

ėb. kun. V’.’mauskio prakalba, 
. ’s Vos tik parvažiavęs iš Fod.

greso '(ir buvo užėmęs val'dy- 
vieVSl skundu komisijoj 1.
mtai kalbėjo P. Gurias. Daug 
'kino apie Lietuvos reikalus, 
okdarys. buvęs “Darbininko’ 
nistratorins, V. Sereika paša’- 
jvo sątikius su katalikais, o 
šiam0 vakare buvo sandarie-

skutini s kalbėtojas karštai , 
ėjo apie lietuva LDKK Cen+-1 
aujasis rast. J. Diknis. j 
usrpj. d. šv. Cecilijos choras 
. M. Dailidei ir jn dvas. vadas 
b. kun. Virmanskis. kun Tiras, 
inėjo an+ “Vy'an+o Kalno" 
vcll’yjp. kir išpildė dali pro- 
įTOh'.

Bostono berniukai viešėjo 
'alangoj.” ičiir jihns buvo prn- 
nasirnoky+i grybauti, plukdytis, 
-auti, lėkš^s plan+i ir akmenis 
aldyti. Jnjų tarpe dalyvavo 
-H. ktin. F. 8trakanskas ir Vin- 
kaS '(zakrastijonas, retkarčiais 
nklsT It kun. Urbonavičius.

DETROIT, MICH.
Ide&IistŲvpikėju darbas Čionai 

augiausia buvo nukreiptas į dar- 
ininktĮ k janurmo organizavimų. 
’Loje srityje darbas tebevaromas. 
rriMninkp ir vyčiu kuopos rodo 
Ifltfamo. To veikimo buvo dau- 
4au vajaus rietu, žiemos sezonui 
rtitoantfc pradėkftne galvoti ir 
enuoti šito darbo padidmimų.
Rugpi. 16 d. LDKS. 72 kp. tu- 

-<*jo susirinkimų^ Nors nebuvo 
b.bd skaitHnsras. bet buvo gyvas

Tos kuopos įžymus na- 
1 lųnai Zabalevižius buvo susir- 

ir prisiėjo turėti apendiko o- 
Dabar jau greit gveiks- 

jį fr stiprėja. YirtUU B 72 kp.

Kur neiškiši uos 
ir visi plepa.

Plepa garsiai, plepa tyliai, 
akyse i^^žt akių, ka£ kaip mo
ka, tas taip plepa. Bostonas 
išsiplepėjo.

— Plepa, kad ir arkliai, ku
rių labai mažai bepasiliko, ir-gi 
prašneko. Graborius, kure tų 
arklių pagelba gabena lavonus 
sulyg 4-os rūšies į kapus, nebe
gali suvaldyt tų arklių, nes jie 
savo ir gana... Arkliai paty
lomis kalba: “turėsime dar 
daug “džiabo,” nes Broadway 
ėmė dvokti, o tas dvokimas ei
na iš sandarokų burnų. Tur
būt “Sandara” virsta į lavonų, 
nes ji kalba apie “Federantų 
liepto galų.” Paprastai, kai 
kalbama apie kito galų, tai bi
jomasi savo galo.”

— Plepa, kad “Sandaros” ' 
ex-redaktorius Šliakys negali 
iškrapštyti algos iš- “Sanda
ros,” todėl turi gyventi Ęos- 
tone, kol tų algų pravalgys.

— Plepa, kad “Sandaros” 
darbininkai netrukus savo dan
tis padės ant lentynos, nes ir 
jiems algų nebeišmoka.

— Plepa, kad Lavrrenco san- 
darokų-eicilikų bendrame pro
testo mitinge kalbėtojai Čeka
nauskas ir Michelsonas labai 
keikė Lietuvą ir davė priesai
ką sunaikinti krikščionis, iš
skersti savo priešininkus, išde
ginti bažnyčias ir. įvesti bolše
vikišką laisvę.

— Plepa, kad Brooklyno 
“Vienybė” ima eicilikėti. nes 
tautiškumas išeina iš mados.

— Plepa, kad Chicagos pa
daužų skyriui nebeužtenka ble
vyzgų, todėl vedamos derybos, 
dėl konvencijos su sandaro- 
kais.

— Plepa, kad Philadelphijo? 
“Tėvynės Balsas” visas žinias 
perspauzdina iš “Darbininko,” 
todėl jis bijo pakaitomis sinn. 
tinėti savo laikrašti.

— Plepa, kad L. D. K. S. 
Naujosios Anglijos apskrities 
išvažiavimas Lovriel’yje, D. L. 
K. Vytauto parke. Įvyks šio 
rugpiūčio 29 ir 30 d. d. ir kad 
tas išvažiavimas būsiąs vienas 
iš didžiausių.

— Plepa, kad bolševikų pi- 
inigų dirbėja O. Simoliūniutė 
tebesėdi kalėjime ir tebelaukia 

į pabėgu!>0 savo “fronto” Ra- 
čio.

— Plepa, kad bedievukai pa
būgo Lietuvos Seimo nario 
kun. Šmulkščio, nes jis užrauk
siąs jų melų krepšelį.

— Plepa, kad “pažangiųjų” 

bendras frontas ieško taikos 
tarpininko.

— Plepa, kad Lietuvos opo
zicijos partijoms seimo rinki
mams reikia 300,000 litų ir kad 
Amerikos opozicijos drangai 

. jau surinkę 30 litų, tikisi lai- 
’ mėti Lietuvos rinkimus.

Daug dar yra kitokių plepa- 
, lų, bet nėra laiko visus surink-

galiąs prjus^^šĮi į priešakį 
Amerikos orlaivininkų. Tame 
Enkime greo pasisekimo.

PALAIDOJO MŽAUSKĄ
Rugpiūčio 25 buvo laidotu

vės Mykolo Čižausko. Kilęs iš 
Lietuvos, Žaslių parapijos, TaL 
pūnų kaimo. Išgyveno Ameri
koj apie 30 metų. Gyvenimų 
vedė neblaivu, kas ir įvarė 
džiovų, iš kurios ir nepagijo. 
Sirgo virš metus laiko. Pali
ko žmonų, ir dvi suaugusias 
dukteris. Viena jau ištekėjus. 
Kadangi turėjo pusėtinai gimi
nių ir priklausė prie Susiv. Lie
tuvių Šv. Kazimiero pašalpinės 
draugijos, tai buvo laidojamas 
•labai gražiai, su šv. mišiomis 
ir nulydėtas į Kalvarijos ka
pus.

Lai Viešpats palaimina jo vė
lę.

PUIKIAUSIAS IšVAŽIA-

361 W. Bn>ilway, So. ^o0on.

NAUJAS IŠRADIMAS 
r DEKSNK) GALINGA MOSTO

• l.Uu 3 šeimynų 11 katnlotrių nalną. 
’šų tik naujai paisytų iš vidau*.! r lun
ko, parankiuuųJuiaplelUikč.J South Bos 
tone, tik $4.«J0'ir $600 įnešth .

3S9apwsaw»3s« 
TB1* 8b, Boatoa OMH-W. 1 
LIETUVYS D1^W1B 
A l, HFfflBS 

i 251 Broadway, - So: Boston

1»12, įmo 
140 Ikt « ir nuo 6:30 Iki 9 vatu*, 
įSeredomi* nuo 9 Iki 12 vai diec* 
įSobatomis nuo 9 Iki « vak. Nedi 
do«ta nuo 9 Iki 12 (ja^aj tarti'

r-2 Mmytuis Roinas. sn ls> 
ir eietetroS

AvfeRriąi, šv ' 
choras ir Sr. Gaibri&Uus Dr 

= gijos nariaiį^teHdte ketvei

t ’babe ball
Šiądien* McNayy darfe, šv. 

Petro parapijos Base ball rate
lis loš su šv. Pranciškaus pa
rapijos berniukų rateliu iš 
Roxbury, Mass. Du kartu lo
simas tarpe šių dviejų ratelių 
turėjo atsibūti, bet dvlei lie
taus, tapo atidėta. Šjųdiena 
jeigu oi*as nepravirks, galėsime

tąinėn, gat^4ik>tą išvažka- 
vimui į R^nsfmd Island, kuris 
bus šių subatą rugpj. 29. ĄteĮ 
anksti, turime tikai

r-

cambridge^ mass.
Rugpj. 23 A “Palangoje” į- 

vyko mūsų parapijos milžiniš
kas piknikas, kuriame L. Vyčių 
18-tos kuopos base-ball ratelis 
lošė su Lavvrence base-ball ra
teliu. Nors tik pusę geimio tik 
galėjo lošti nes boles pametė

matyti ką tię dū rateliu paro-; (Cambridgeuo smarkūs muši-, 
dy*. j kai) mūsų ratelis laimėjo 15

'bėgimų o La\xnence’o tik 3. Pa
sirodo ką mūši) ratelis gali.

m L. Vy- 
rateliu, Cam- 

Bus aprašyta ii 
Valio! L. Vyčių IŠ-

KITAS ŽAIDIMAS
Ateinančio penktadienio po-. Ateinančią seredą loi 

pietį 2:30 M’ood Island darže, jčių 17-tos kps. 
East Bostone, šv. Petro berniu-'bridge Field. 
kų base ball ratelis stos prieš | apie tai. 
sv. Juozapo parapijos berniukų j tos kps. base-ball ratelis, 
base ball ratelį. Išrodo kad šv. I Rūta
Petro ratelis stodamas prieš ŠĮ 
ratelį turės savo rankas pilnas 
darbo. East Bostono ratelis ge
rai lošė. Sykiu galima sa
kyti kad ir So. Bostoniečiai ge
rai pamankština kamuolį oru.
Kun. Danieluis McCabe ratelio K. __ .... _________ r,_. ...
vedėjas praneša kad jo ratelis, želio mėn. buvo Utenoj — 105 
nejudina laimėjimo vainiką I Lt. 28 et. Visų brangiausias 
nuo 
siliks.
deda vilti i savo jaunus lošėjus. 
Girdėjome kad turės tame tik
rą skrynią su kuria parveš lai
mūs vainiką.

Norintieji pamatyti žaidimą 
paimkite North Station sub-'24 Į 25 d. vagys per iš vakaro 
way karą ir važiuokite iki ■ silpnai uždarytą langų Įsiveržę 
Seollay Scjuare. išlipę eikite že- apvogė “Šešupės" knygyną, 
myn Į East Bostono tube. pa-'Išnešta brangiausi daiktai: 
imkite Maveriek Sųuare karą, kryželiai, rožančiai, albumai, 
atvažiavę i Maveriek Scjuare aukso laikrodis, keletas knygų 
persimainykite Į Orien Heights ir kiti mažmožiai. Ieškota pi- 
ar Gladstone St. karą ir važiuo- nigų. bet nerasta. Viso nuos- 
kite iki Neptūne Road. išlipę ir tolių padalyta apie 1000 litų, 
paėję keletą minučių atrasite Greitai pranešta policijai. Da- 
daržą. ;har eina smarkus vagių ieško-

Dėdė Antanas i imas.

PRAGYVENIMO MINI
MUMAS

Pragyvenimo minimumo sta 
tistika Įvairiose Lietuvos vie
tose rodo, kad pigiausias pra 
gyvenimas vienam žmogui bir-

Rengia Draugystė Lietuvos 
Dukterų po globa Motinos švč. 
So. Boston, Mass. Išvažiavi
mas bus ateinanti sekmadieni, 
rugpjūčio 30, ant Codman far- 
mos. Visas pelnas skiriamas 
parapijos naudai. Vieta labai 
puiki ir patogi, visiems gerai 
žinoma, ten kur pereitus metus 
lietuviai linksmai laiką pralei
dę. Užtad ir šį metą kviečia
me visus senus ir jaunus So. 
Bostoniečius ir visos apielinkės 
lietuvius i tą pikniką, šeimi
ninkės yra išrinktos tinkamos 
.iš’Porebesterio, iš So. Bostono 
ir iš Mattapan. Jos žada pri
gaminti visokių gardumynų 
kokių -dar niekad nebuvo. Be 
to dar žada visiems atsilankiu
siems pafundyti kokią ten gra
žią lietuvišką kvietką. Todėl I Ncv York Avė.. Nc-vark. X. J. 
visi malonėkite būti. Karas . ba-s apic ją žinotų, malonėkite pr;.- į 

-c-nešti, būsiu labai dėkinga. Turiu i arti priveža, tik vienas teras. 1
Reikia paimti Dorchester-! į- 
M’asbington St. karą ir važiuo- Pa. 
ti kol tik tas karas veš. O ten — 
ir piknikas.

Kviečiam visus.
Rengimo Komisija ( r.

:tmž

vainikai Lt. 28 et.
arenos, nes jis tenai ir pa-i pragyvenimas Kaune—134 Lt. 

Kun. Strakauskas ir-gi 83 cnt. šeimynai iš 5 žmonių 
pragyventi reikalinga mažiau
sia 324 T.t. 27 et.

IŠPLĖŠĖ KNYGYNĄ
Mariampclė. Kaktį iš liepos 

□b-'24 Į 25 d. vagys per i

D« MUM

WILUAM H. 0’BRIEN 
295 Hnntlngton Avęiiue. Boston.

Tel. Bark Bay 7273
Šokių Salė — Estrada. Pamokos 
klasėj utarninkais ir ketvertais. 
Asmeniškos painokos nuo 10 ryto 
iki 10 vakaro. Naujausi N~\v 
York’o mados šokiui, su Nev.- 
Y’ork'o pagelbininkuls. Didžiausia 
šoklų mokykla Bostone visa-.la at
dara. i Po).-_tn

K«i»« 75 coUi. »1AO ir $3.00,

DEKEJCS NEW DiSCOVERY 
OINTMENT.

Pakai* 0inta«nt Co.
11S MAIN rr. BOX 3S2 
HARTFORD, OOMN. U. S. A.

5į

f Ofiso Tel. IP-s. Te:. į
j University 8831 I‘rospe<t Mlo-M?

J 0. A. ZALETSKAS j 
• Gralx>rius ir Balsaniuotojas | I 983 Cambridge St., Cambridge g

GEO. w. galvin, m. d.
Garsus reumatu.gy<iytojus

180 Huntington Avė., Boston
Tel. Bark Bay 5647

. < Kp.-2ft 1 '

kalu nedirbti ir gulėti, jei vartu- 
ri.t gyduoles nuo reumato.

Tel. 80. Boston 0823 i
LUPIU VIS DANTISTE

DR. M. V. CASPERPaioškav, Teresės Balčiūnaitės, I BARGENAS
1!' Athens Sr. Yra grįšit: 
ska’bvkla. L>el platesnių

EL. JT.EVOKAS. !»48 1• nešti, būsiu labai dėkinga.
| svarbų reikalą. Teodora Misiūniu-s<>. Bosv.r.. Mass. -27:
; tė, S010 Ilarlay St., Phiiadeinhia. i —-------------------------------------- -—

iR.-l ! PALIUOSAVIMAS NUO SUN-
-------------------------------------------------------- i KAUS DARBO

(R::-29)

PAIEŠKOMA
>ZIUS. Antanas, apie 48 
is. yk.> Amerikon p.-ii' 
U'yve:i>>s .\ew York? ir Bo-

Pa

gyventa. Biznis geras daroma 
nuo 700-SOO dol. savaitėje. K;

t pir.is storas. Gali pirkt ir

BAMTIBYAB

DR. PUSKUNIGIS, 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
▼*L 9 Iki 11 ryte. 1 Iki 8 po pUL 

7 M 9 nt 
889 Broadway, 80. Bortai 

ra. 80. Boeton 288L

TeL So. Boeton 270

J. MACD0NEI1, M. 9. 
GoMm nuOcaHeti tr lieivviiM 

amo rALAKDoa: Rytus tirt 9 <1_
Po pietą nuo 1-S 
Vaktrala n«o6-® 

CM B. Broadwsy, So. Boston

18 METU SOUTH BOSTON!

D R. H. S. STO NEI
AKTU SPECIALISTAS

B99a W. Broadwayt So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. nk

f (KASPARAVICmS) I
43S Bro&dway, South Bortoa 1 

' Of iao wta«do«: 1
: nno 9 Ud 12:00 ryte 1X nno 1:30 ’ 
' Iki 5 Ir ąop 6 :Q0 iki 8 tai- vakare. - 
i1 Ofisas atdarytas *aba*oa vakarai* 

ir nedėldieriais. talp-gi sep«lom>

11 Šu

ir kas apie 
ūiiepii šių

laiką

74-

ioumi prašau atsiliepti Antaną Ku-

TAI BENT KRŪVELĖ ' S'T'
v . I 3 VfeKKCINKEVK'IU

Lenkų laikrasciaų praneša, inę< 115 si>erinan Aveniu- 
kad Vilniaus valdininkų al
goms liepos mėnesiui esą at-1 
siųsta 16 tonų smulkių metali
nių pinigų. “Vilniaus Ai-j 
das” dėl to rašo: “16 tonų tai Į 
arti 1000 ( 975) pūdų. Tokiam Į 
kroviniui vežti reikia mažiau-1
šia trijų vagonų. ‘ Įdomu, kuri ųin laikl> z.wen<. Hnzieton. im. Yra spe 
,. . . . _ j-,- -r t ' W’ma- k:'ū Ir <lti1>Hr :eįi gyvena. Delei
tie pinigai reikės dėti. Juk j skubotą reikalų turiu skulx>tai susir::- 
bankai tik 5 auksinus iš šimto i /-L';. vR‘VJk\te<J,aT.,: ^,K' J JSVZAS 
tepriima, jeigu reikia mokėti Į-------------------------------------------
jų kasom Jau jeigu dabar kas į juraimmiiiibmii 111 m MAMiBLMiiTiPMBrt 
mėnuo bus paleidžiama po 1 (MM), I LIETUVIS DANTISTAS | 
pūdų tokių pinigų, tai “gerie-j Inp OT A RA|Vl|Hę|f|i 
ji” (popieriniai) visai išnyks t g“"1 * 1 AilIuM j
ir su jais prasidės spekuliaci
ja.”

Plepalų-plepalas (“Tėv. Sargas”)

520 E. Broadway, S. Boston j 
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki i 
12 vai. Ir nuo 1:30 vai. po pietų > 
Iki*5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 j 
vai. vak. šventų dienų pagal susi
tarimą.

siša' i k i t a u •ae:jo”.
•R.-I

odeDORCHESTER — Pa-s 
dviejų šeimynų namas, ver* 
500. Iš priežasties išvažiavimo nu- 
■eidžiama už .1-7.000. Įmokėti tik 
$1.900. Likusius ant. lengvo išmo
kėjimo. 1782 Dorchester Avė., Tel. 
Dorchester 5691.

JUOZAS M. VERVEČKA
fVERACK_K>

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Rrockton 7180
RESIDENCTJOS Tel. S. R. 3429-W

h

JOSTON'O DRAUGIjy 
VALDYBĄ ADRESAI

5V. JONO EV. BL PABILB 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI.
•irminlnkas — M. Zoba,
639 E. Seventh St.. Si. Bo«ton, Maa* 
Telephone South Boston 1518—ff. 
ice-I’lrmininkas — J. Petrauskas,
250 Gold St., So. Boston, Msm 

•rot. Riižtlninkas — P. TamoSiuets,
161 W. 7-th St., So. BojCob, Ifass. 

’in. Raštininkas — M. Seikįi,
40 Marine Road. So. Boston, Maą* 

<asierius — A, Naudžiūnas,
885 E. Broadway, 80. Boston, Ha**, 

’varkdary.s — T. Zafkte,
7 Wlnfield St, So. Boston, Ma*. 

draugija laiko susirinkimus kas toa-
čią nedSldlenl kiekvteno Z-n 
valandą po pietą, pąjįiCos rftlŠ.
E. Seventh Bt, So. cBTOs, S#*.

OR-STfi LIETUVOS
PO GLOBA MOTINOS iVč, 

SOUTH BOBTOlf, MASS.
VALDYBA

■irm. — Z. Zl£tien&
61 Sa-r;.- Sr.. So. Bo»‘.ou. Huss. 
loe-pii-.n. — a. Jan-ašonienė,
142C Columbia Rd., Sc. Boston, Mafl* 

r. Rašt. — O. Šiaulienė.
443 E. 7-th St. 60.. Boston, Maa« 

’ln. Rašt. -- J. Keys,
115 G Street, So. Beston, Ma*

61. — O. Staniuliutė,
105 6-th St, So. Boston, M**, 
vnrkdarč — O. Mlz^idieoį
1B4 6-th St, So. Boston, H*m. 
mtrgijos reikalais kreipMLtfa rlMdx>« |

ką Marteno į
parapijos MhtfiHlfJ Mt F 
rSe. South Boston, Megs.

$1000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60c~, o gausi, ne pini 

gaiš, bet žolėmis, daugiau, kaij 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000. 
jei jis sveikatos neturėtų! Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žino 
guu Mūstj žolės yra kas kit^ Su 
teikė sveikatą tūkstančiams, su 
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus 
n ą, kosulį, dusulį, patrūkimą 

Į s' ausmas po krūtinei, nervų suge- 
[ d imus, ir tt. Atsiųsk 10c.. gausit 
1 visokių žnlru ir knygų kataliogą.

J M. ZUKAITIS
—w{25 Galėt Rd., Spencerport, - N. Y.

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrins Ir kronUkas už.-4«enė- 
ligas vyrą, motery Ir valką, 

pagal vėliausios mstolus, kaip tail 
ultra-vlolatlnlaU spinduliais, kivart, 
tibsrlu. tbenno tberepa. Ir kitai* 
eląktro medikAlHlkals bndals. Egza
minuoju kraują, fclapumą. Ir tpiau 
dnlus savo laboratorijoje. Nntrnn-. 
klo X-Ray pavefkalha. Telpjd su
teikiu patarimus La i Aka i a.

Oftoo ratoMo* 
nno • ryte Iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South. Boston, Mass.

(Antr«« labos)
TetofosM----------------- >——S. B 4000

v. kastmwo r k. muoi 
VALDYTOS AMTBAAA1

Tw!ntnkas — J. Jaro*, 
225 L Street. So. Boston, Mmb.

lenkinu. — J. GthbliMcu,
157 M Street, 80. Boeton, Mm< 

rot Raitininku — A JimSoDk
1426 Oolnaibta Rd., 8.

miniu RaifiblHtM — K JOfn, 
8 H*tch Street 84 B^itrn, *Mk 

Mlnlnku — L. tvajdHra,
111 Bow«n Ft- 8a Btoeto*, lam

tvarkdarys — P. LavčkL ’
896 8. V---------

■DraadJoa
««• I

Draugija
<edŠdier4 l______
>0 ptotg

D. L. K. KEISTUČIO DBJOi 
VALBYBOS ADBE&A1

| Reaictoocijoa Telephonaa: 0779 
I Ofiso Telefonai So. Boaton 4-">8fr

N S. BARUSEYIC1US
258 W. Broadway

0779-M.
45«9-W

908 E. Broadvay, 8a Brthn.

tokfchM ittimift* n «Tt»
▲vtnoe

PIRMININKAS — V. fdiecta*.
514 E. 6r«atfwar, sJ’Ro^tod, IMU} 

TKB-PIMĮ. — P»TWk
96 C Street, So.

PROT. RAŠT. —
460 E. Seventh St, 3a

p- I^ESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.— 
(*Js nuod&Ja, 
q rtdurių.

P. J. Akunevičius




