
prieš komunistus

PADIDINO PASODUS

Nelaimes PLIENO KOMPANUOS

EKSPLIOZUOJ NUKENT*- NELAIMĖ ANT GELBUN-PAVERT* Į ŽAISMA

PASKOLA VOKIETIJOS

KĄ REIŠKĖ PAŠTO PA-

ii

algos ihkm

vienas žuvo, KITAS

dienas savaitėje. Dabar kom-Oaklaad, Cal—Panko dirb
tuvėj ištikus eksptiotyai rit-

Svedijoj laukai, kur karei
viai būdavo muštruojami, da
bar paversti į žaisuavietes vai
kams.

Ir nejučioms mums delnus niežti. ' 
Perkūną leisim ir žaibus, 
Ir Vilnius paliuosuotas bus!

Philadriphia, Pa. — Prie pa
skirto žemės ploto pasaulinei 
parodai dar pridėta 627 akeritį. 
Tas padidinimas atseis $327,- 
000.

GAZOLINO KAINA 
ITALIJOJ

Long BMdi, Cal. — briai- 
viui kritus ii padangių žuvo 
du lakūnai. Abu buvę patyrę 
vyrai savo darbe.

PAKĖLĖ ALGAS
Wilmington, Del. — Malio- 

riai išsireikalavo augštesnių 
algų. Pakelta 5c. valandoj. Da
bar gaus po 90e. valandoj.

PADIDINO DARBUS
Btffctad. Me, — SacoLcnr- 

eB Ekapa ikšiol dirbo nepilnų

POMIS
Detroit, Mich. — Per du me

tu strytkarių darbininkų Są
junga pašelpomis išmokėjo na
riams $1,337,734.

Vokietijos Nuerembergo 
miestas veda Neva Yorke dery
bas apie gavimų paskofod 
$8,000,000.

, INąierimry, Ct — Bekamnt 
y&^djens įvadai grąbę, vienas dar
bininkas užgavo dinamito trrftbe: 
lę. Ištiko sprogimas ir idH darbi
ninkai tapo sužeisti-

.. snnaikntų pilį. Vakare įvyko ' 
balius.

Kuomet užtrauksim keršto dainą. ' 

Vilniali! kaip gi be tavęs

Amerikos darbininkai

1»

x

iiradi

4^

T

9 BALIŲ KATALIKAI
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Einą nuo 1915 m Kaina 4 ce

padarytą lietuviams' si 
Toje dienoje Hetuviąf nA 
nenurims ir darbais ro<

Lįsi ’

SMARKUS ATSAKYMAS
Atlantic City, N. J. — Ame

rikos Darbo Federacijos suva
žiavime vienas Anglijos komu
nistas davė ypatingų pasiūly
mą. Tas anglas komunistas 
Afthur A. Pureell pakvietė A- 
merikos Darbo Federaciją už- 
megsti artimiausius ryšius su 
Rusijos sovietų darbininkų or
ganizacijomis. Tada Amerikos 
Darbo Feedracijos prezidentas 
Green davė anglų komunistui 
atsakymą, pasmerkdamas Ru
sijos Sovietų judėjimą. Green 
pasakė Anglijos komunistui 
pranešti Raudonajam Interna
cionalui aiškų Amerikos darbi
ninkų atsakymą, kad Amerikos 
darbininkai niekuomet nesusi
dės su komunistų organizacijo
mis. Galop Green šitaip sušu
ko:

“Mes nenorime jungti savo 
likimo su tais, kurie mus norė
tų, jei galėtų, pakrikdyti.”

PADARĖ PIRKLYBOS 
SUTARTĮ ♦

Vokietijos prez. Hintjenburg 
jį aplankiusiam Rusijos užsie
nio reikalų ministeriui čičeri- 
nui pasakė, kad Vokietijos am
basadorius Maskvoje Įgaliotas 
pasirašyti vokiečių-rusų pirk- 
lybos sutartį.

EPISKOPALAI EKSKOMU
NIKA VO SAVO VYS

KUPĄ
New Orleans, La. — Tlpisko- 

palų sektos vyskupų suvažiavi
mas nubalsavo ekskomunikuo
ti. tai yra nuo savo Bažnyčiom 
atskirti vyskupą Bro^vn. Jisai 
rastas kaltu herezijoj. 95 bal
sai buvo už ekskomunikavimą. 
o 11 prieš.

IŠEIVY8T* DIDĖJA
Washington. — Amerikos 

konsulas Bortine surinko žinias 
apie Vokietijos išsivystę. Pa
sirodė, kad per pirmuosius šių 
metų šešis mėnesius iškeliavo Į 
kitus kraštus 30,849. Gi per
nai per tą pat laikotarpį iške
liavo 29,876. Tečiau užpernai, 
tai išeivystė buvo didesnė, ne
gu šiemet. 1923 m. per pirmą
jį pusmetį iš Vokietijos iškelia
vo 40,468 vokiečiai.

NORVEGUOS POPIERA 
AMERIKON

Per rug.pj. mėnesį iš Norve
gijos Į Ameriką atvežta popie- 
ros už $148,000. Be to per tą 
laiką popierai dirbti medžia
gos atgabenta už $273,000.

LAIKO DARBININKŲ 
PUSE

Scrariton’o, Pa. majoras lai
ko sustreikavusių angliakasių 
pusę. Sako, kad angliakasių 
reikalavimai yra teisingi.

ATŠAUKĖ DUONOS 
ĮSTATYT^

Francijos prezidentas pasi
rašė dekretą, atšaukiantį pri
verstiną vartojimą ruginių 
miltų baltojoj duonoj. Dabar 
leista kepti grynų kviečių duo
na.

KATALIKŲ PROTESTAS
Italijos Katalikii Darbo Konfe

deracija, kuri žinoma kaipo “ bal
ta,” kad atskirus ją nuo “raudo
nų” socijalistų organizacijų, išne- 
ŠS protestą prieš fašistines unijas, 

\ kurios padarS su darbdaviais tam 
\tikrą sutartį.

NUMUŠĖ ALGAS
Passaic, N. J. — Botany 

worsted dirbtuvėse darbinin
kams algos numuštos ant 10 
nuoš. Už viršlaikį vietoj 25 
nuoš. temokės 10 nuoš. viršaus.

VEDA PREKYBOS 
DERYBAS

Jfrancija vedą prekybo.<vde- 
rybas su Vokietija. Fraąąjįos 
vyrįansybė sako, kad Vokieti- 
jus delegacija pergerų sau są- 

<lygų norinti ų todėl nelabai,ti
ki, kad derybos nusiseks.

LAIMĖJO UNIJOS PRIPA
ŽINIMĄ

Los Angeles, Cal. — Cloth 
Hat. Cap & Millinery Workers’ 
unija laimėjo darbdavių pripa
žinimą. Dirbs tik 44 vai. sa
vaitėje. Algos tapo pakeltos ir 
dėl kovos už pagerinimų nei 
vienas darbininkas nepašalin
tas.

VIENAS NUMERIS BUS 
PRALEISTAS

Del ateinantį penedėlj spalio 
12 dienų pripnolančios Kolum
bo Dienos šventės sekantis 
utarninkinis “Darbininko” 
numeris bus praleistas.

lietuviai mini lenkų 
Vilniaus, pagr«bimą. 
lMui,kedbe Vilniaus 
ną VOnių atgauti.
i.» p .ui h

Žinios iš LieUiv
“nachaJkuizio” yra keltį-$ 
tenzijos, kad bet kas iii 
damas pasiitna su savim 
vo nuosavybę. Be to, i 
cijos yra dar visiškai 
Bibliotia. buvo, 
Kaunu bet į Marianų»lę/į 
vyskupas ją rinko tarnai 
esančiam marijoną 
nui. Nra tai joks lenkė
tas, bet 1 ietuvių, nes 
surinkt! beveik išimtinai 
tavoje. Kaa. liepia. tastMl 
gas “baiaytines knygas’* 
-nnku \ir-rasti ir, tikr 
pati redakcija to apibudių 
nesupranta. ’ ’

LENKŲ “RŪPESTIN
GUMAS”

Vilniui, 21. IX. (Elta). Len
kų mokyklų valdžia, kaip jau 
buvo ankščiau pranešta, nutarė 
įsteigti Vilniuj valdišką pra
džios mokyklą su lietuvių dės
tomąja kalba. Dabar paaiškė
jo, kad tos mokyklos vedėju 
paskirtas lenkas, labai silpnai 
mokąs lietuvių kalbą.

DEL VILNIAUS
Per visą žemę Lietuvos 
Balsai štai eina gedulingi, 
Iš viršaus ir iš apačios 
Pakilo protestai galingai: 
Del Vilniaus, uimžįos sostinės, 
Dejuoja Lietuvių krutinės.

Vilniau f Mūaų^reai, .
Narsaus įkurtas Gedimino, 
Ir mūs kariuomenė drąsi 
Tavo gatves gerai pažino, 
Kuomet jos ginklai ten žvangėjo, 
Arklių kanopos ten dundėjo.

Dabar dejuoji ir kenti, 
Vylingo pavogtas mums priešo, 
Kurs tavo širdį tebeplėšo.
Pagiežos skęsdamas minty. 
Bet štai jau valanda ateina.

Ei.
Tauta linksmybės šventę švęs?
Iš tolo girdim tavo,raudą 
Ir verkiam kai tau širdį skauda. 
Bot verkti mums tur būt pakanka, 
Palauk! mes tau paduosim ranką.

Nuo tavo, Vilniau ašarų 
Gerklėj mums darosi sūru, 
Ir dantys savaimi im’ griežti,

JO DAUG ŽMONIŲ
z- St. Louis. — Dešimties aug- 
šČių name Laclede Gas Light 
kompanijos ištiko didelė eks- 
pliozija antrą-valandą po pietų 
spalio 8 d. Vietoj žuvo 3 žmo
nės, o sužeistų yra 80 žmonių.

Suv. Valstijų skelbimų ko
misija aprokavo, kad pašto pa
brangimas bizniams atsęjo arti 
$1.000,000,000. Tiek jiems at
sėjo per pirmuosius pašto pa
brangimo metus.

JAU ATPLAUKĖ
Naujas ^orth German Lloyd 

garlaivis Brenwn jau atplaukė 
į New Yorkų Turi jo paupe
rių pilnas rietas. kitas režefetaa.

t Vhrtei

VILNIUS
(Prfei aušrą)

Antai pažvelgki, tai Vilnius rūmais
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis*jį rūbais tamsiais lyg dūmais 
Dengia! ... jis miega giliai!

ŠVEMMONIŲ GIMNAZIJA 
AUGA

Švenčionys, 21. IX. (Elta). 
Jau pksibaigė kvotiniai vieti
nėj lietuvių gimnazijoj. Kaip 
ir kitais metais naujai stojan
čių labai daug. Turės būti ke
lios lygiagretės klasės. Ben
dras mokinių skaičius nors ga
lutinai dar nenustatytas, bet jis 
sieks daugiau kaip pustrečio 
šimto. Neprošalį bus palygi
nus lietuvių ir lenkų gimnazi
jas: pirmoji nors dar nėra pil
na, tačiau mokinių turi dau
giau už antrąją, nors ši jau tu
ri visas 8 klases.

Į Prancūziją antruoju trans
portu rugsėjo 27 d. išvažiuoja 
550 darbininkę lauko darbams.

MINTiTJOS aiMNAZUd
150 MT1J SUi
Mintaujos klasinė sgjins 

jos 150 metų su kaktų 
švęstos plačiu mastu. D 
vakaro į Mintaują iš visų I 
vijos žaliui suvažiavo 
jos auklėtiniai, kurių 1 
daug žynių asmenų. Jos 
lėtiniaihvo latvių tautinio £ 
gimime vadai: Kr. ValdemaR^ 
Jurgis Alunans, valstybės pįff 
zidenta lakstė ir kt. 
pat lietuviai seniau ganrajį 
lankė įsUugą, nes joj vfaiBKapietaagąrąųa, kūriną skambėjai? Į trečių transportą užrašinėti . - 

—- - -t- . . - _. -- g- - - pąfįVo laisvesnė dvaiggiKame galybe ir pranokėjai ?
Kur tavo, Vilniau, jtie spinduliai, 
Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsų tėvynei?

Negreit su saule išauš dar rytas;
Miegų aplinkui naktis.
Tik kartais mėnuo bailiai išvytas* 
Iš debesų benušvis . . .
Taip noris brangią išvysti pilį.
Kur garsūs amžiai užmigę tyli.
Kad Vilnius buvo mums kaip akis.
Kad švietė jis 
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Ko taip nuliūdai ? Ko ant krutinės 
Ašara krinta graudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs?
Ateitį gražių jauti ?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka!
Pabudę paukščiai pagiriais šneka:
Laikai jau mainos: buvo pikti, — 
Užšvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Maironis-Mačiulis

Stamford, Ct — Iš Bostono 
ėjęs greitasis traukinys nušoko 
nuo bėgių. Vienuolika žmonių 
sužeista. Nelaimė atsitiko dėl 
bėgių išrikėtimo. 1,900 pėdų 
geležinkelio tapo išgadyta.

tuo.

pradeda rugsėjo 28 d.
negu misų tėviškėj. Ją bMĖ$ 5 
d-ras J. Šliupas, A. SmeteSų, u 
prof. A’ižonis, švietimo miffte- 
teris d-ras K. Jokantas. M. įfe' j 
ževičiu?. J. Tūbelis; mokyto
javo iorprof J. Jabzlonskis/Iš 
Lietuve? į iškilmes iŠvažiavtf , 
10 jos auklėtinių.- Mūsų dętey 
gaci ja tavo sutikta labai šir
dingai. Gimnazijos rūmai p«- 
nuošti Lietuvos vėliava - " '

Išliihės rugsėjo 20 d. praši*- 
dėjo praaldcmis, ir bermoirti

PALEIDO NAUJĄ 
ŠMEIŽTĄ

Vilnius, IX-16 (E.). “Dzien- 
nik V’ilenski” paleido naują 
šmeižtą prieš vyskupą J. Ma
tulevičių. pranešdamas, kad, 
išvažiavus .jam iš Vilniaus, bu- 
.vo išvežta i Kauną ir jo biblio
teka. susidedanti iš labai 
bramru veikalų, jų tarpe ir 
’-pžkoHn “bažnytiniu knygų.” 
DėTai to “Dzi°nn:k VTlenski” 
nrikaišioja valdžiai, kad ji ne- ninku sunaikintų gimnaz'jo ; 
siėmusi priemonių, kad “Len- pūmų pšventinimu. Atidary . ■ 
kijos turtas” nebūtų išvežamasĮmo kibę, pasakė valstybės. į 
į užsienį. i prezidetas lakstė. Iš lietuvių - -j

Lenkų laikraštis “Przegląd kalbėjo Lietuvos konsulas Ry- 
IVdenski” minėdamas tą erd''- T*: ” T 41'*
kų pras'manymą. raš-'s: “r' 
kų kalba neturi atatinkamo iš rv1 p 
sireiškimo panašiems išsišoki- l-r 
mams apibudinti. Užtat rusų į 
kalboj toks terminas y 
“nach ai iškurnąs.” '

Smetona.
Vakm įvyko eisena «n žk 

LB.j yre:! bintuvji? Į barono Bismarke ; 
Taigi virš gimnazijos steigėjo. Bermofšn.

i
Švedijos šešios plieno kom

panijos susiliejo į vienų. Prieš 
keletu tnetų Švedijos plieno 
pramonė turėjo plačių rinkų į- 
vairiuose kraštuose. Dabar 
toji rinka susiaurėjo. Todėl 
kad atgauti rinkas visa Švedi
jos plieno pramonė susiliejo.

ITALIJOJ j iimuia J
Italijos finansų ministerijos' mmPMsikv 

nustatymu už galioną gazoli-' AMlMTItllO
no nevalia imti daugiau kaip' SnJrliHnAu
45c. Į ____

KIEK IŠMOKĖJO P AŠIŲ •U'1> daa siiĮiti ptmgua į Lietuvą yj 
i išbandytas per mstų eilę if 
gecnioif greitesnio būdo 
eirado. Ber' mūs 
siunčiimieji phfigai 
Ttetu^Lr pūiriekit 

gmtITAM bodbai Wf
VEIKTI ,

Vokietijoe laikraščiai pa- ’ ’ “ 

skelbė, kad Rusijos ElektrUd- 
nia Trestas *padai^ penkft) me
tų sutartį su Vokieįjje Gene
role Elektros kompaniją. Prie

£7 Ui** Pnkj*« 
Yorko Uenenue lyenree rom- . - , 
panija. Tagūl •Utartį tam tik-

darė nokykloA P 
btfvo f.bŽMd4Um»oiti 
paaMto rtikahiM^ 
LietuMi P'rrtyboe B-n

^CtaRĄ Sui



Įfe

M.«wU-cUmm*tter Sept 12, 
snder the Act ef March

vv-.-.-v r.- iv • ■irb pasaulio politikos .vadų, j. jjpdmti visą tautą, visą šalį ko

EįlM erai TDEfflMY, MnjBfiBjEI «Bd

nsją ^pSešųi

Į Q ^itis

un f.r maUBc ae saaaiat mta af Matare ararldad tar^Hie^M*'11M' Jd&BŠasčii} IJelBra iai&patigyvyį>el Ir tyg^ei.'
r h* at MnhMi * 1*17 eaiiMrlMBiaBSeleli WW '• <1___ Jfcafe____ V-iŠ. • . ž J £, 1.5'dST. ’ •' -* m i<Ą • '• -:•▲et tt October f, 1*17, aVberizėė u July 12, IMF

44.5B
itonMud suburbs

iaountries yeariy----- $5.56

J Metams-----------$4J50
-$5u50 Bestėn’e ir apyliakSse----- $5.50

Užsiejiy__ _________ ~ $5.50

West Broadway Savth Boston, Mass.
Tel. South Boston 0620

f Taikos Konferencija
?c ' Po ilgų ir griežtų pastangų Europos diplomatija pagaliau priėjo 

saugumo konferencijos, kuri jau atsidarė Loraiioje, tveicarijoj®.
&"J Kuo šios konferencijos priklausys tolimesnė Europos politika, t

‘r Loranso konferencijoje dalyvauja Anglijos, Prancūzijos ir Čeko- 
Aįįįvakijos atstovai Kaip jau buvo spėliota, dėl Lenkijos ir deko- 

atstovi] įsileidimo vokiečiai užprotestavo, bet Prancūzijos 
S iipiriaTTii truputi nusileido ir Lenkija su Čekoslovakija gavo teises tą 

Į kimferenciją sekti.
Europos kontinentas iš Loranos konferencijos labai daug' tikisi, 

ląranos konferencija atidarys Vokietijai kelią į tų valstybių tarpą, 
Ą/‘kiffios sprendžia pasaulio likimą. Europa suinteresuota taika, todėl 

’turi jos siekti. Vokietija pasižadės priimti saugumo (neužpuolimo) 
įtartį ir tuomet galės įeiti į Tautų Sąjungą, tuo būdu Vokietija 
Įtaptų lyg ir vakarų politikos sąjungininke ir savaime atpultų nuo sa- 

kaimynės—Sovietijos, Nėra abejonės, kad prie kitų Rusijos val
stybės valdymo formų, Vokietijos Įstojimas į Europos valstybių są
jungą nebūtų iškilęs, bet bolševikiško maro pavojus verčia jungtis vi- 

- są kultūringą pasaulį.
Aišku, kad toksai susiartinimas netinka bolševikams ir todėl šie 

dedavisas pastangas, kad tik išardžius tos konferencijos iniciatorių 
pastangas. Bet griežtas Europos nusistatymas dėl taikos priverčia 
vartoti griežtas priemones ir viešai neįsileisti bolševikų provokatorių į 
Žąugumo konferecniją.
-v Sovietijos užsienių reikalų komisaras čičerinas tenkinasi interviu 
SU spaudos atstovais, bet ši priemonė tuo momentu, kada sprendžia
mi svarbūs taikos reikalai, atrodo labai menka. Bolševizmas skystė
ta ne tik žemesniuose sluoksniuose, bet ir Europos politikos viršūnėse.

Vakarams įvažiavus į taikos kelią kils klausimas ir dėl rytų tai
kingumo. 0 rytuose pirmoji karo kibirkštis—tai Vilnius, dėl kurio 
eina smarkus ginčas tarp lenkų ir lietuvių. Kokiais keliais bus ei- 

'narna prie rytų taikos, tai dar sunku nuspėti. Bet labai galimas 
daiktas, kad stipriosios valstybes bandys primesti rytams savo politi
kę gegemoniją.

Kiek bus apdrausta Lenkija toje konferencijoje, tai dar sunku 
numatyti, bet tik tiek aišku, kad Prancūzai šiek tiek ir jiems ištide- 

B ižk Kas kita su Pabalti jos kraštais: apie juos net nebus nei kalba- 
vadinasi, jie bus palikti Dievo malonei, arba stipresniųjų globai.

sričių iprafaWmdv^Bn<JsxWd- 3^ek pat brangus, 
viųiąuta ir lojalūs vąfetybčs belieka?! Gbatvaduoti Vilnių 
piliečiai suprato, kiek skaudus mums patiems apsišarvojus dar 
padarytas tautai ir Valstybei 
smūgis. Visi mes skaudžiai 
Vilniaus praradimą atjauteme 
moraliniu, kultūriniu ir eko
nominiu atžvilgiu.

Bet turint galvoje tas ankš
tas teisingumo gyvenimo in
stitucijas, kapi Tautų Sąjunga 
bei Ambasadorių Konferencija; 
aukštai tada dar vertindami 
naujus didingus tųjų Ištaigi] 
obalsius', ramia širdimi laukė
me anksčiau ar vėliau Vilnių, 
atgaunami.

Taip manyti tikrai galėjome, 
nes ir teisybė buvo mūsą pusė
je.

Taigi Vilniaus atgavimo 
klausimu pati tauta, lojalūs-pi- 
liečiai ir nesirūpino perdaug,1 
atsidėdami anų aukštų institu
cijų autoritetui ir diplomatų' 
malonei.

Kaip anuomet lengvai jiems 
atsidėjome, taip dabar lygiai 
lengvai Įsitikinome skaudžiai' 
suklydę taip manydami, pasi
jutome net perdaug naivūs

Tal kas gi
; Kol pasauly VMČpaĮaBja jėjgą 
sjr maža teisybės dalele, tįk. 
taip dirbdamos tautos galijž- 
kovoti sau teises, tik tada ži-

didesne jo meilė^kantrybe, ne-. pasaulis jų ekzistavimą.

A

nįzūoti Vilniaus vadavimo fon- 
dasA Sudaryti fondai būtų ge- 
riaušią įvesti visuotinį laisvą z 
apsięlėjimą Vilniaus vadavimų 
mokesniu. Tai bųtų svarbiau- 
sias įrankis išjudinimui visos ' || 
tautos į taip svarbų darbą. ' x

Šimtai tūkstančių pavergtų-; J 
jų laukia mūsų paramos. Pa- 
rainos moralinės ir materiali,-, 
nes, fizinių jėgų, tinkamos yafl i
dorybės. Mes jiems visa J
galime be didelio- vargo duobti.} -

Antras svarbus Vyriausiojo: x 
Vilniaus Vadavimo organo už
davinys būtų užmezgimas ry
šių ir sudarymas bendro fronto 
su visomis lenkų ^pavergtomis . -• 
tautomis, kovai už bendrus 
idealus su bendru priešu. To
limesnieji uždaviniai paaiškėtų 
ateity ir jie čia ne vieta gvil
denti.

Taigi metas ne tik rašyti ir 
kalbėti, bet imtis realaus Vil
niaus vadavimo darbo.

(“Lietuva”)

von ųž Vilnių.
jč'

kilnus, sunkus, ir at-i 
sakūmiųgas m&sjaukįa. Dar
bias, kurią be tautos ir piliečių 
dvasios pajėgų sukaupimo, rei- 
kalanjaj daug lėšų. £ad visa 
tai turėtame, reikalinga tani, 
tikra bųgapizacija. Mes tokią 
organizaciją' tukime, tai Lietu
vos šafulių Sąjunga. Ji ne kai 
tą suvhidino tautos ir Valsty
bės gyvenime svarbų vaidmenį, 
kinkykime; ir šiandien ją pry- 
šakin technikos darbių. Pa
tyrimo yra, tik reikalingą tau
tai ją paremti.

Šaulių Sąjungai ’ metas su
šaukti visuomeninių ir politi
nių grupių atstovus Vyriausia
jam Vilniaus Vadavimo orga
nui sudaryti. '

Pirmuoju to organo uždavi
niu būtų tiekimas materialės 
paramos Vilniaus kraštui jo 
kovose su priešu. Tektų orga-

i

nugalimu pasiryžimu. Manau 
taip atsakys visa lietuvių tau
ta

Taigi šiandien su visu rim
tumu stoja prieš - mus labai 
•svarbus uždavnys — atvaduoti 
Vilnių. Ne vięną iš mūsų, o y- 
patingai mūsų priešus šis pasa
kymas gali sujudinti — vadi
nas Lietuva raginama žūt — 
būtingan karan ugnimi ri kar
du atsiimti Vilnių. Nes ku
riuo gi kjtu būdu tai padarysi? 
Ne. Aš čia noriu kalbėti apie 
kitokį Vilniaus vardan kovos 
būdą. Būdą nesvetimą nu
skriaustųjų ir pavergtųjų tau
tų istorija!

Aš duodu sau klausimą: ką 
darytų lenkai, čekai, vokie
čiai, prancūzai netekę bran
giausio tautos turto — senosios 
brangios atminimais sostinės; 
natūralaus ekonominio ir kul
tūrinio valstybės ceūtro? Ofi
cialų krauju ir ugnimi lydimą 

j karą palikdamas nuošaliai, at- 
anuomet buvę. Nes galingojo t sakysiu. Nerastume toje ar ki- 
teisė viešpatauja ir šiandien toje šalyje aukščiau paminėti] 
neginčijamai. , tautų kampelio, kur nebūtų

Šiandien Lietuvoje gal tik la- renkamos lėšos, nebūtų karštų 
bai retas žmogus tiki tuo, kad mitingi], demonstracijų. Ne- 
Lietuvai Vilnius gali grįžti ata- būtų šaly politinių bei visuo- 
tihkamų Tautos Sąjungos, ar meninių grupių, kurios neitų 

bendru frontu pavergto krašto 
vaduoti. Nebūtų šaly laikraš
čio. kuris nuolat neskelbtų tau
tai ir visuomenei naujomis var
somis piešdamas padarytos 
skriaudos baisumą; naujais kas 
kartą labiau jaudinančiais tau
tos sielą žodžiais nežadintų 

>griežton nenuilstamon kovon.

Ambasadorių Konferencijos 
.spreh-dimu dėka.

Vilniaus klausimas Įsipainio
jo i užburtą diplomatini ratą 
ir lenki], melagingais šauks
mais lydimas grimsta bedug-

Saugomi konferencijos rezultatai netrukus paaiškės ir tuomet mes <nėn. be sviesios Dietuvai pri-
galutinai galėsime ^spręsti kur ji nuves—ar į taiką, ar į naują žmo-f'Įkėlimo vilties.
idjos suirutę. O Vilnius lietuviu tautai ir ---------------------------

Lietuvai saugumo konferencija gali atnešti naujų politinių pra- Lietuvai kaip valstybei reika-l Nebūtų Euroopje valstybes 
jovų, dėl kurių mūsų diplomatija gali gerokai susirūpinti. . , , ■ - - - . ■ - ■

Šiandien mes skaudžiai nu
skriausti, judošiškų lenkų pa
bučiavimu Vilniaus netekę. 
Šimtai tūkstančių mūsų brolių 
■žiaurios lenkų letenos prislėgti 
vos bekvėpuoja.

Bet ką mes darome, kad to
mis skriaudomis nusikartytu- 
,meĮ Ąų. žino pasaulis mūsų 
skausmus?. Ar vertina mus 
kaip kultūringų, susipratusių 
tautų? Veik nieko nedarome. 
Labai mažai mus žino, ir ne
daug vertina. Tiesa mūsų po
litikos vadai jnūsi] vyriausybė 
dėjo nemaža pastangų užsieny 
nelaimingoje Tautų .Sąjungoje 
ir ir įvairiose konferencijose. 
Dabar-gi pasitenkiname nedrą
siai užsiminę Vilniaus klausi- 

. mu viename kitame politiniame 
; raute vizite. Pas save atsitik- 
; tinai tautinių bei Valstybinių 
. švenčių pietų prisihiename Vil

nių. Bet tai lašas jūroje. Tai 
nėra visos tautps galingas 

. šauksmas, atkaklus pasiryži- 

. mas. Užsienis veik nieko ne- 
[ vertina mūsų-žygius. Ten į- 

spūdis toks, kad Vilniaus klau- 
• simas pačiai lietuvių tautai 
. kaipo tokiai yra antraeilis da

lykas. Nebūtų vieno kito 
“karštuolio” politiko, tai-ir to 

i Vilniaus klausimo nebūtų. 
. Taip užsienius lenkai infor- 
. muoja ir tomis informacijomis 

dauguma politikų tiki.
Taigi Vilniaus klausimu mes 

per mažai rūpinamės, per ma
žai dirbame.
■ Dabar, kada iliuzijomis nu- 
sikratome. imame blaivėti, me
tas rimtai imtis darbo. Metas

Vilnijos kančios
Lenkai, smurtu ir padarytų

jų sutarčių laužymu pagrobę 
Vilniją su amžinąja mūsų sos
tine, užsimojo žūt būt šį lietu
viškąjį kraštą sulenkinti, lietu- ^ganytojas, 
vybę su šaknimis išrauti, 
keleri metai tęsiasi Vilnijoje 
ta žūtbūtinė kova lietuvybės 
apaštalų su baltuoju lenkų aru, 
jau daug kankinių už lietuvy
bę, už gimtąjį žodį, švenčiau
sias'- lietuviui teises yra nuken
tėję. Tačiau lenkų aras vis dar 
šėlsta ir paskutiniais laikais 
itin žiauriai ėmė kibti Savo na
gais Į gyvąjį Vilnijos kūną. 
Lietuviai kankiniai kenčia dan
tis sukandę, tačiau nusilenkti 
nė manyte nemano. Tatai len
kus erzina ir verčia dar labiau 
šėlti. Tas jų šėlimas paskuti
niais laikais pasireiškė ypač 
trimis kryptimis, būtent, per
sekiojimu lietuvybės per baž
nyčias, mokyklas ir spaudą.

Bažnyčios perąekiojimas ryš
kiausia aiškėja iš pašalinimo 
Vilniaus vyskupo Matulevi
čiaus, nors jis buvo geriausias 

Šiuo 'žygiu lenkai
Jau'^parodė, kad lietuvis vyskupas 

jiems yra krislas akyse, kad 
jiems rūpi ne teisingas Vilni
jos bažnyčios valdymas, bet - 
valdymas su priespauda, pa
neigiant lietuvių kalbos teises, 
neatsižvelgiant tikybinių šio 
krašto gyventojų reikalų. Šiuo 
žygiu lenkai uždėjo sunkių ir 
plėšriųjų savo rankų ant visos 
okupuotosios Vilnijos bažny
čios. Nieko nepadėjo nė šios 
vyskupijos kunigų prašymas, 
pasiųstas šv. Tėvo nuncijui į 
Varsavų, kuriame buvo nuro
doma, kad vyskupas Matulevi
čius teisingai valdus Vilnijos 
bažnyčių, kad jis lygiai lietu
viui, lygiai lenkui buvo geriau
sias tėvas, ir buvo prašoma jį

SUKAKO...
Vakar sukako lygiai penkeri metai kai mes netekome savo sosti

nės Vilniaus. 1920 metų spalių 9 dieną Lenkijos atstovai pasirašė tai
kos sutartį su lietuviais Suvalkuose, o jau po dviejų dienų jų pačių 
pasamdytas generolas Želigovskis puolė lietuvių kariuomenę ir raz- 
bainikiškai išplėšė mūsų numylėtą Vilnių.

Per tuos penkerius metus lenkai smaugė ir engė mūsų brolius Vil
nijoje. Daugelį jaunų lietuvių tukimšo į kalėjimus, daugelį jų iš
žudė, tiek pat jų ištrėmė. Nei sąžinės, nei spaudos laisvės. Baisiais 
Caro laikais to lietuviai nepergyveno, ką jie pergyvena po žiauria 
lenkų letena.

Ir nežiūrint į tai, mūsų broliai Vilnijoje nenupuolė dvasioje, bet 
atkakliai kovoja už savo teises ir laukia šviesaus rytojaus, tontme- 
Bus mus vergę galingi rusai žlugo, žlugs ir nusibankrutavę ir prasi
skolinę lenkai. Juk jie ne vien lietuvių ašaromis ir krauju minta, 
jie turi pavergę ir kitas atutas—ukrainiečius ir baltgudžius, iš kurių 
tiūp pat tyčiojasi, juos kankina. Pavergtosios tautos nesnaudžia, 
^kn kur didesnė priespauda, ten ir .didesnė reakcija.

Lietuvių tauta per tą penkmeti ne tik kad nepamiršo tos skau- 
Ooe Skriaudos, bet dar labiau dėl jos susirūpino. Lietuvos lietu

nuo seno iki mažo nešioja savo širdyje IHhaiių. Lietuvoje kiek- 
tik ir tegalvoja apie Gedimino kalną ir prabočių kapus.

Amerikos lietuviai irgi neatsilieka nuo savo brolių užjūry: jie 
fjis dažniau ir dažniau Vilnių prisimena ir dėl jo aimanuoja. Visa 
&uta pajuto kaip brangus ir kaip labai reikalingas jai Vilnius, kada 
^neteko. Vilnių pagrobė, bet neišplėšė, iš mūsų širdžių ir todėl 
įiies esame su Vilniumi sutapę, susigyvenę, tad niekuomet jo nepa- 
iBršime, bet už jį kovosime!
Įgy Visas pajėgas sukaupus ir įtempus kovą laimėsime. Kada Vil- 

Idėtuvos ir Amerikos lietuviai išties kits kitam ranką, tai tuo- 
čįiSt-ir Vilniaus atgavimas artės. Ne žodžiais, bet gyvu darbu prisidė-

M prie tautos širdies atgavimo. Aukomis^ prakalbomis, ir kito- 
“ pramogomis didinkime Vilniaus Sąjungos Vadavimo iždą.

ės prie Vilniaus sugrįžimo iš kalno, nes nežinome kada jo

ų metų spalių 9 diena mus artina prie Vilniaus, tad te- 
spaUų mėnuo Vilniaus minėjimui. TeneBSude nl vieno lietu- 

kuris neprisidėtų prie kilnaus Vilniaus tadatimb dažbo. Tene- 
j nė vieno lietuvio, kuris išsižadėtų Vilniaus.

Ateis diena, bet paskutini!
žiūrėsim garbų kam atims: ( 
Ar truks lietuviška krūtinė, 
Ar žus lenkelių pasiutime!

Kun. F. Kemėšis

Kooperacija ir Pasaulėžiūra 
(Referatas, skaitytas Krikščionių Kooperatorių Kongrese 

vasario mėn. 1925 m. Kaune.)

Mums ypač turi rūpėti šie klausimai:

Svarstydami kooperacijos ir pasaulėžiūros san
tykius ir jų Įtaką vienas Į antrą, mes čia turime o- 
menyje ekonominį žmonių kboperavimą Ročdelio 
dėsnių pagrindais, turinti tikslą sutvarkyti pagami
namų turtų paskirstymą teisingiau, negu tai esti ka
pitalistinėje sistemoje: gi, kalbėdami apie pasaulė
žiūrą. turime omenyje t ikinčių-krikščionių Įsitikini
mus.

1) Kokią vietą krikščionių pasaulėžiūroje priva
lo užimti kooperacijos idėja?

2) Kokios pagalbūs gali teikti kooperacijos, judė
jimui krikščioniškas tikėjimas ir Bažnyčia?

3) Kodėl kooperacija svarbi mūsų tautos ir vaL 
stybės. progresui—padangai?

I. Tikėjimas ir kooperacijos idėja.
Krikščionys žiūri i gyvenimą žemėje, kaipo Į lai

kiną vietą, kaip t rengimąsi į tikrąjį anržiną gyveni
mą po mirties vienybėje su savo Kurėju. Jų tai ga
lutini Įsitikinimai nukreipti ne į žemę, bet į dangų. 
Tokiam nusistatymuipagrindo teikia ir Dievo aprei
škimas. ir žmonių širdies jausmų kryptis, ir žmoni
jos amžių patyrimas.

“Sursum Corda,’’ šaukia kasdien Bažnyčia ti
kintiesiems savo kunigų lupomis, nes josios įsteigė
jas Kristus liepė ieškoti nenykstančių amžinų turtų 

‘ ir nepasiduoti vergjavinmi mamonUi. Žmogaus šir
dies troškimai nesitenkina žemės gėrybėmis, kad ir 
didžiausiomis, bet siekia amžinybėn, savo tikrojon 
tėvynėn pas geriausioj visų Tėvą. Gi amžių paty
rimas taip jfat aiškiausiai liūdyja, jog žmonės su 
amžinybės orijentacija buvo ir sąvy laimingesni, ne- 
gu tie, kurie laikėsi žemiškosios orijentacijos ir taip 
pat buvo daug naudingesni visuomenei. Jie geriau 
mokėjo mylėti ir pasišvęsti kitų labui.

Tačiau iš to visa anaiptol neišeina, kad tikintie
siems krikščionims neprivalėtų rūpėti .žemės vargai

mažinti, nelaimingiesiems ašaros braukti, vykinti 
žemėje ramybė. Tiesa, žemė—ašara pakalnė, ir var
gai joje negalės išnykti, ir anot mūsų Išganytojaus, 
“neturtėlių visada savo tarpe turėsime.” Bet pikt
žodžiautų Dievui tas, kurs manytų, jog jam rūpi- 
palaikyti žmonių skurdas, neteisybės ir nuoskaudos. 
Juk Dievas davė savo vaikeliams gėrybių tiek, kad 
visiems pilnai pakaktų, gi skurdą ir nuoskaudas žmo
nės patys per savo nesusipratimą ir širdies piktybę 
pagamino. Jeigu Dievas baudęs žmones už ji] nu
puolimą Sename Įstatyme, tai Naujame malonės Įs
tatyme visi keliai net ir į žemišką teisėtą džiaugsmą 
žmonėms yra atdari. Ir net dar daugiau: Kristaus" 
pasekėjai turi aiškų Įsakymą pildyti gailestingus 
darbus, kaip mūsų artimų sielai, taip ir jų kūnui, 
kitaip sakant, padėti jiems, kad jų kasdienės duo
nos šmotelis būtų sotesnis ir skanesnis.

Pati krikščionies pasaulėžiūra bus nepilna, vien
pusė. jeigu jam nerūpės socialio teisingumo idealas, 
jeigu toji pasaulėžiūra neapims ir ekonominių san
tykių srities. Juk žmogus—tai dvasios, ir materijos 
junginys-sintezė, gimusi Kūrėjo mintyje, įvykinta 
Jo rankomis. Jisai pats norėjo, kad žmoguje abu 
tuodu dvasios ir kūno pradu vienas kitą papildytų, 
vienas į kitą darytų įtakos. • Dvasia turėjo vadovau
ti kūnui ir reikštis per jį; bet kūnas, tasai Šventos 
Dvasios Įrankis, kad tinkamai eitų nemirtingos sie
los nešiotojo i r reiškėjo pareigas—turėjo būti gerame 
ir sveikame stovyje, aprūpintas visomis gyvenimo 
reikmenimis. . (

Ne Dievo tai vai los padarinys, kad šiandien dau
gelis milijonų žmonių yra priversti badauti, tuo 
tarpu kada didžiausi .maisto produktų ir šiaip jau į- 
vairi'ų pagamintų prekių sandėliai laikomi uždaryti 
ir nepaleidžiama į rinką tuo išskaitliavimū, kad pa
laikius rinkoje aukštag kainai arba, kad ištisi va
gonai žemės vaisių, kaip tai javų, buįyit], vaisių ver
čiama f ežerus, į pelkes, kad tik pakėlus rinkos kai
nas. Aišku, kad tokius ekonominius santykius ir 
apystovas ne Dievo dvasia ir noras pagamino, bet 
piktos dvasios žabangos ir silpnadvasių gofisų žmo
nių iškrypęs veikimas.

Į Krikščionis negali manyti, kad Dievas paliko vel
kiui tvarkyti ekonominius žmonių santykius, sau re- 
įtervuodamas tik jų maldas. Ne! Dievas norėjo, 
kad visas žmogus su siela ir kūnu Jam tarnauti] ir 
kad visus savo veiksmus Jo apreikšta valia tvarkytų. 
Iš 10-ties Įsakymų tik trys liečia santykius žmogaus 
su Dievu. Kiti septyni nustato žmogaus santykius 
su savo artimais. Tie santykiai turėjo būtbparemti 
meile ir teisingumu. Jie ir apėmė daugiausia eko
nomini žmonių veiksmą, visą gamybos, maino ir var
tojimo sritį.

Dievo Įkvėptoji Knygų Knyga Šv. Raštas pilnas 
yra liudijimų, kad Jojo noru žmonių savitarpiai 
veiksmai turėjo būti paremti visuotinės brolybės, 
žmogaus aukštos vertybės, atsakomybės ir pareigų 
dėsniais. Tačiau žmbnės, visą tai pamiršę, ar ne
paisydami. savo ekonomini pirmineigą (progresą) 
norėjo remti kaip tik griežtai priešingais dėsniais, 
būtent: aršios kovos dėl būvio, žiaurios konkurenci
jos, žmogaus pavergimo kapitalu, neribotos laisvės, 
laisvės kontrakto, laisvės didžiojo kapitalo, vedan
čio prie visiško netekimo atsakomybės jausmo.

To ekonominių santykių nuo Dievo valios nukry
pimų vaisiai yra labai liūdni. Nors gamyba eina di
dyn ir platyn ir, rodos, visus žmoųes galėtų pilniau- 7 
šiai patenkinti ir aprūpinti, tačiau ekonominių 
vargšų skaičius nuolat auga. Nors žmonių susiži
nojimus ir susisiekimas nepaprastai palengvėjo, vie
nok įvairių rasių, tikybų, tautų ir partijų žmonės 
ne tik nesusiartino, bet, priešingai, neapykanta jų 
tarpe bujoja it vis stipryn eina.

Dievas leido žmonėms atidaryti daug gamtos pa
slapčių, padaryti daug naujų) stebėtinų išradimų, kat
rie turėjo nepaprastai pagerinti, -palengvinti ir pa
tobulinti žmonių žemiškąjį gyvenimą, tačiau didžio
jo kapitalo egojistinis viešpatavimas padarė lai, ka4 
tie išradimai pirmiauisai panaudojami žmonių žudy
mui — karo teknikos tobulinimui. Karai, kurie-se* 
niau užduodavo žmonijai tik sunkiai pagydomų smū
gių ir žaizdų, dabar prieina iki tokio baisumo, kad 
rengia karstą visai žmonijos civilizacijai. Nors mok
slas daugelio pastatytas vieton Dievo, tačiau nei

Jenas Vilnius musu buvo
I
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Macįulis-M aironis

pa!ilr& VUngos tųpjau pastik
Jų: ne čia rūpėjau lietayy-i
betbūpejo užgmužfį Ėėtuvybę: 
■per bažnyčias. To jie dabai- vį- 
somis ketonomis ir siekia. 
Vyskupai Matulevičius jų bu-: 
vo priverstas išvykti į Romą> 
kur pasirinko 'sa^ nnolatibę 
vietą, kaipo Marijonų gėnėrcP 
lalš. '' Sulig pfiskūtinėmis žinia-. 
mis, 'Jam žadama suteikti net 
kardinolo titulas. Tatai aiš
kiai rodo, kokio aukštos doros 
ir mokslo vyro neteko Vilnija 
vyskupo Matulevičiaus akme
nyje. Jo pašalinimas yra 
skaudus smūgis visiems lietu-’ 
viams, kuris galima bus ati
taisyti tik tada, kai Vilnija su 
senąja mūsų sostine bus atva
duotos, kai ^Gedimino kalne 
suplevėsuos Lietuvos valstybės 
vėliava. To mes visi turime 
siekti. į

Tačiau ne menkesni lenkų, 
persekiojimai lietuvybės pasi
reiškia ir lietuviškų mokyklų 
varžymuose. Naudojamasi 
menkiausia priekabe, silpniau
siu pamatu, kad tik suvaržius 
Šį lietuvybės ramstį Vilnijoje. 
Maža jau lenkams pasirodė 
mokyklų užadrmėjimų, moks
leivių ir mokytojų persekioji
mų, jų tupdymo į kalėjimus, 
jų plėšrieji nagai ėmė siekti’ 
daF toliau. Kai šios kovos su 
lietuvybe priemonės jiems pa
sirodė silpnos, nes t

protestavo prieš špasikėsini- 
ną Varšuvos Seimo ir Senato 
švietimo komisijoms,' reikalau
dami atšaukti varžantį lietuvių 
mokyklas parėdymą dėstyti ge
ografiją ir istoriją lenkiškai. 
Be to, į šį dalyką, kaip jau

pasiryžo reaguoti ir mūsų Vf- 
riausybė, žadėdama, jei lenkai 
nepakeis savo nusistatymo^ pri
versti visas lenkų mokyklas 
Lietuvoje eiti tuos pačius mok
slo dalykus lietuviškai. Šiame 
nusistatyme tenka mūsų Vy
riausybę vien paremti, atsi
žvelgiant į Vilnijos lietuvių 
kančias už lietuvybę visose 
svarbesnėse gyvenimo srityse. 
Ir kaip juokingi atrodo mums 
lenkų skundai, akivaizdoje šių 
faktų, dėl tariamųjų lenkų 

I persekiojimų Lietuvoje, kur 
jie naudojasi visomis teisėmis 
ir laisvėmis, sulyginus su Vil
nijos lietuvių kančiomis ir per
sekiojimais ! Čia aiškiai iškyla 
lenkų, tariamųjų mūsų “bro
lių,” akiplėšiškumas ir užsimo
jimas žūt būt sulenkinti lietu
vius, paneigiant tiesą ir tautų 
meilės ir broliškumo jausmus.

To dar maža. Vilnijos kan- 
.• J čios reiškiasi ir persekiojime 

bei varžyme lietuviškosios 
spaudos. Lenkams dar maža

geriausia paseksime, dėdanpe^ 
si kiekvienas sulig sao išgalė
mis į “SąjungąVilniui vadup- . 
(i. ” Tenebūnie nė viena Metu-; 
vio, kuris neatjaustų šių bai
siųjų Vilnijos kančių, kuris ne
sistengtų jas mažinti ar visai 
Šalinti, kuris nepaduotų Vilni- 
jos lietuviams savo broliškąją 
ranką, tikėkime — greitai 
Vilnijai ir senajai mūsų .sosti
nei išauš skaisti laisvės aušra!

(“Tėvynės Sargas”) . __

Buvusia pikniko 29 d. rugpjū
čio atgarsiai dar tebeskamba, štai 
va “Sandaros” 38-tame numeryj 
rašo koks ten Gaidys, būk rašyta 
buvę, kad tie patys grajisią, ku
rie Sandaros piknike grajino, bet 
nebuvę paimta nei vieno. Oi Gai
dy, Gaidy. Turbūt kad be gai
dą giedoti negali, todėl ir reika
lingos buvo' tau gaidos nusitrauk-

-ti nuo piano ir tą dieną, kada įvy
ko LDKS. programas. Jūs gai- 

į džiai gal nei nėsvajojot, kad pik
niko rengėjai slaptingai surado tą' 
bankietą iš išneštą daiktų iš-Skie
po, kur ir patys buvot.

Slaptoji Policija

t 
r

^Su. išvažiavimais, tačiąušįįjbi _ 
vo: dįgug keblumų,- nes

sirodė silpnos, .es tikrenybėje pasiryamo uzdopmti lietuvių 
nieko lenkams nemalonumu l^iha mokykloM ir bažnyčiose, 

jie ištiesė savo nagus ir į viešą
jį žodį,. į lietuviškus laikra
ščius, norėdami tuo lietuvybei 
suteikti galutiną, mirtiną smū
gį. Tačiau lietuviai supranta 
šį pavojų ir rodo dar didesnio

ir lietuviškųjų kankinių užgrū- 
dinimo nedavė, tada jie suma
nė priversti lietuviškąsias mo
kyklas dėstyti istoriją ir ge- į 
ograf iją lenkų kalba, kad nors j 
V t T* , C j T • v • _ 1šiuo keliu ištautintų. Ligi šiol p pa™J« lr roQ° u.u^.uu
vi«A«» uelenkn mnkvklnse ir atsparumo, negu seniau. Len-visose nelenki) mokyklose ir 
taip jau buvo dėstoma lenkų 
kalba ir jų literatūra tiek pat 
valandų, kaip ir gimtoji kai- , . ,
ba, o pridėjus dar lenkiškai ’ ka‘P ^bą. po lietaus. Rędak- 
dėstomu geografiją ir istoriją, jtoriai kaukimai neapleidžia sa- 
visos netenku nok-vklos virto I ™ . VmsasisJietuvni
tikrai lenkiškos, nės pusė mo-1 ”ors n- amunausiai per- 
komųjų vąlandieina lenkiškai. I ' n a

N linijos uzkamp. s.

Garbė už tai Vii ūjos kanki- 
T odei nestebėtina, kad’niams!' Mūsų visų pareiga—

kų pastangos eina veltui- Į vie
tą vieno po kito uždaromų lie
tuviškų laikraščių dygsta kiti,

Čia ir glūdi visas? pavojus ne
lenkiškoms Vilnijos ' mokyk
loms.

mokslas, nei daile, nei literatūra nebepajėgia išgel
bėti žmonijos mo nuolat augančio dvasios sumenkė
jimo. Dingo genijai nuo žemės paviršiaus. Talen
tai nuėjo tarnauti mamonai, pasiliovė galingoji kū
ryba literatūroje ir dailėje. Žmonių dvasios spar
nai pasijuto pančiuose. Net nebeturima energijos1 
ieškoti išsigelbėjimo kelių.

Viena iš didžiųjų priežasčių šių liūdnų reiškinių 
buvo taz kad tikintieji krikščionys, kurie žmonijos 
civilizaciją išugdė, nuo protestantizmo pasirodymo 
laikų beveik visai buvo apleidę ekonominių santy- 
kių sritį ir paiko tą sritį tvarkyti visiems, kas tik 
ir kaip tik panorėjo. Patys nukrypo i svarbiausių 
dogmatų aiškinimą ir ginimą. Pasidarė tai, kad 
žmonijos kūną-—jos ekonominiai santykiai—stip
riai susirgo. Ligotame gi kūne ir žmonijos siela, jos 
religija, moralybė, mokslas, dailė, taip pat ėmė ne
galuoti.

Ne tokia buvo krikščionių dvasia viduramžiuose. 
Bažnyčios įkvepiami ir vedami pirkliai ir amatinin
kai buvo sukūrę garsias ir galingas savo gildijas ir 
cechus.’ Nei viena? jų veiksmas, nei viena jų tai
syklė nei per jotą nesipriešino krikščionių doktrinai. 
Ne pelno motyvas, o naudingo darbo ir patarnavimo 
motyvas judino anų laikų amatininką ir pirklį! Tad 
savo krypčiai tvirtai išlaikyti, jų organizacijos sėmė 
sau įkvėpimo iš jėgų, iš religijos, kuri pripildė visą 
jų gyvenimą. Jie buvo krikščionimis ne vien žo
džiais, bet ir darbais; ne vien maldomis, bet ir eko
nominėje gamyboje ir prekyboje.

Toji dvasia, net keliems amžiams buvusi užsnū
dusi, atgijo vėl paprastų darbininkėlių širdyse 
1844-ais metais .Ingi i jo j Rocdelio mieste. Beveik vi
si' Ročdelio pijonieriai buvo tikintieji krikščionys 
(nors ir ne katalikai). Savo formuluotuose dėsniuo
se jie pritaikti ekonominiams santykiams amžinuo
sius evangelijos dėsnius. Jie grąžino kapitalizmo 
paneigtą žmogaus vertybę, kada nutarė, jog drau
gi joje visų narų balsas bus lygus. Jie atvadavo 
darbo žmogų iš kapitalo vergijos ir privertė kapitalą 
tarnauti žmogui.—kada nutarė už pajūs mokėti tik 
nedidelį iš anksto nuskirtą nuošimtį. Jie grąžino 
žmogaus darbui jo garbę ir teises,—kada nustatė, jog

TRAKŲ PILIS
Pelėsiais ir kerpe apaugus augštąi, 
Traki] štai garbinga pilis!
Jos augštus valdonus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ii- griūvančios sienos 
Kasdieną nyksta, apleistos ir vienos!..

Kad vėjas pakyla, ir drumždžias vanduo, 
Ir ežeras veržias platyn, —
Vilnis gena vilnį, ir bokšto akmuo
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kasdieną, 
Griaudindatnos jautrią širdį nevieną.

Pilis! tu tiek amžių praleidai garsiai! 
Ir tiek mums davei milžinų! z
Tu Vytauto didžio galybę matei, 
Kad jojo tarp<savo pulkų!
Kur tavo gale, garsi padavimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais? ..

Nutilusios sienos, apleistos visų, 
Be balso ginklų ir žmogaus!
Kiek primenat man jūs brangiausių laikų
Ant vieškelio amžių plataus!

■ Laikai brangiausi! ar mums dar užklysi e ?
Ar vien minėsme kąip savo jaunystę ?..

Kada tik, važiuodams, regėjau Trakus.
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus 
Ir mėlinas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau, —
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau. •

Vilniaus vadavimo komiteto 
ekstra susirinkimas buvo spalio 1, 
šv. Jurgio dr-jos svetainėj. Susi
rinkimą atidarė pirm. A. Masan- 
dukas.

Nutarta surengti kokį vakarą 
dėl Vilniaus vadavimo. Į komisi
ją inejo: J. Daukšys, P. Radzevi
čius, J. Sereika.

Nutarta kreiptis į kitą koloniją 
lošėjus, kad jie Newarke suloštu 
kokį nors veikalą dėl Vilniaus va
davimo naudos. Tai-gi meldžia, 
me atsišaukti viršminėtu reikalu į 
rast.

Nutarta surengti prakalbas pro
gai pasitaikius.

Nutarta užsidėti mokesti 'nors 
po lOe. Į mėnesį. Sekantys nariai 
pradžią padarė: A. Masandukas 
$1.00, po 25e.: P. Vileikis, J. 
Daukšys, J. Jucius, J. Bujauskas, 
O. Bujauskienė, V. Antulis, V. Ai-. 
monas, J. Sereika; po 10c.: E. 
Zupkienė, P. Radzevičienė, A. Pra- 
nienė. Tikslas to fondo bus Vil
niaus vadavimas ir našlaičių šelpi
mas.

Suisrinkimai bus laikomi kas 
pirmą ketvergą kiekvieno mėne
sio. r

gėrynių, lie-t 
sunku

bitą kur rasti. keblu- kčdava Ramdyti pas
niij palaikyti , riepybg. j7e' Čia~"~ ■>
daug turi, nes mięstas šu^260/X)0 
gyventoją labai yra išsiplėtęs na 
ir lietuviai visose jo dalyse gyve
na. Vienok neatsižvelgiant į tai, 
jie stipriai laikosi vienybes, lietu
vystės ir Kataliką Bažnyčios. Tu-' 
ri jie čią^savo bažnyčią^ kleboniją, 
užlaiko kunigą ir išvien su juomi 
darbuojasi.’ Žiemos metu rengia 
teatrus, koncertus ir visokius pa
silinksminimo vakarus, Vasarą-gi 
daro" gegužines ir išvažiavimus į 
girias, -bile tik būti drauge su sa
vais.

cius, jKur tankiai užlysdavoGiėt; 
viamsGiz akių tai lenkai, taiWė 
kokie kitataučiai ir lietuviai 
turėdavo nesma^umį. Taigi 
dėjo lietuviai svajoti apie nuoSŠyąį 
sklypą žemės, ką r galėtą niekė 
netrukdomi išvažiuoti vasarosimai 
tu tyru oru pąkvępuoti, gajhtfij 
pasigerėti ir liuosas nud darbui 
landas praleisti: SvajotHlgaib&ic^, 
-reikėjo, nes pasidarbuojantijp?5^^^ 
Kaeevičiui surastas labai gražulį 
netoli nuo miesto prie automob'

=LLOYD 
TEK IR ATGAL 

Kažemiata Kaina 
ĮLIETUVĄ

PER BREMENĄ
HesoJ tiktai stateroomai 

Apsigyvenę ateiviai grfžtan- 
tiejt bėgy 12 mėn., neturi 
Jokią sugrįžimui trukdymų.

192 Washington Street, 
Boston, Mass.

Gunaro
Į LIETUVĄ 

Cper Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtinlą 

laivakorčių
i Kauna ir atgal ant BERENGARIA ir 6 

MAURETANIA............ $211
AQUTTANIA.................$215

Pridėjus Taksą •£
l LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono:

Cannania..................Spalių 18'
Scythia................. Lapkričio 1
Samaria ........ .Lapkričio 15<; 
I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai, 
kas žlreda. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne-] 
prilygstaflias švarumas. Pulkus mat?! 
stas. Kreipkitės prie vietos agentą; 
ar 1 
CUNARD LINE 
126. State Street 

Boston, Mass.

T ~

Rast. J. Seerika

PROVIDENCE, R. L 
Šauniai veikia

Retai iš Providence tenka pama
tyti žinelę laikraščiuose, it rodos 
Provideneas dėl lietuvių nei neeg
zistuotų. Teęiaus ištikrųjų Provi
dence’as gyvuoja ir tai nebile 
kaip! Tiesa, čia lietuvių nėra 
taip jau didelio skaitliaus, bet ku
rie čia gyvena ir priguli Į šv. Ka-

perviršis, narių sutaupos (t. y. pelnas) eis ne už į- 
neštą kapitalą, bet sulig kiekvieno nario pasidarba
vimo. Tiesa, tie jų laimėjimai iš pradžių buvo tik 
dvasioje padaryti, bet vis dėlto tai buvo tikrų kar
žygių laimėjimai. Juk prieš juos buvo beveik visas 
tuometinis pasaulis. Juos vargino materijalis skur
das, mokslo stoka, Viešosios nuomonės priešingas 
nusistatymas. ^28 žmonės dėjo paskutinius savo cen
tus i krūvą per ištisus metus, kol sukrovė 135 dole
rius. Pirmąją tikrą kooperatyvę krautuvę kurdami, 
jie turęjo už vietą iš anktso užmokėti 60 dol., taip 
kad įmonei pradėti liko tik 75 dol Tačiau išdrįso 
pradėti. Ištvėrė. Dievas laimino gražų darbą, nes 
jis buvo vedamas Jo nurodytais amžinais dėsniais. 
Kaip išaugo Ročdeliečių darbas tik vienoje Anglijo
je, parodo šios skaitlinės dar iš 1919 m. atpasakotos , 
žymaus kooperatininko James P. Warbasse.

“Britanijos Didmenų Bendrovė (Kooperatyvų- 
Sąjunga) aprūpina 1200 draugijų. Ji turi savo lai
vus. Turi 14 didžiulių prekių sandėlių.' Ji gausiai 
duoda iš savo sutaupą labdarybės darbams. Ji yra 
stambiausia pasaulyje pirkėja Kanadoj kviečių. Jo
sios aštuoni miltų malūnai yra didžiausi/ Anglijoj. 
Tie malūnai pagamina kas valanda 35 tonus mil
tų įmonėms, kurios yra tų malūnų savininkai. Glas- 
govo kooperatoriai turi didžiausias pasaulyje kepyk
las. Britanijos Didmenų Draugovė turi 65 fabrikus. 
Jie pagamina 500 tonų muilo kas savaitę., Jie pa
dirba 5 milijonus pusbačių porų kasmet. Jie ve
da tris dideles spaustuves. Jų 24,000 akrų žemės 
Anglijoj gamina gausiai pieno produktų, vaisių ir 
daržovių. Jie nesenai pirko 100,000 akrų geriausios 
kviečių žemės Kanadoje. Jie turi savo anglių kasyk
lų. Jie valdo 3,200 akrų arbatos plantacijų Ceilone 
ir vynuogynų Ispanijoje. Afrikoje jie turi daug že
mės alyvų.gamybai/Ts kurių gauna medžiagos savo 
muilo gamybai.”

Šiandien pasaulyje esama jau šimtai tūkstančių 
kooperacijps draugijų, pasekusių Ročdelio pijonie- 
rių dėsniais, turinči ųorganizuotų narių apie 40 mi-. 
lijonų. Visi jie yra susidėję į vieną Tarptautinę Są
jungą. Tai pirmoji žmonių-brolių sąjunga, vykinan
ti brolybę ekonomijoje.

Ar gali mąstantis krikščionis neužjausti taip gra
žiam tikrai krikščioniškam darbui. Tiesa, gal ne vi
si tie 40 milijonų tiki į Kristų Dievą, gal yra tokių, 
kurie Jojo mokslo nepažįsta. Bet Jojo mokslas vis 
tik juos patraukė, ir jie visi tą mokslą pildo savo 
kasdieniuose ekonominiuose reikaluose; vadinasi, 
jie tikrenybėje, jau krikščionys savo darbais. Ju
dėjimas auga. Dievo vaikelių šeimyna didinasi. 
Tarptautinė Kooperatorirj Sąjunga šiandien, po Ka
talikių Bažnyčios, yra, be abejo, tokia didžiausia pa
jėga, kuri daugiausiai turi šansų, grąžinti pasauliui 
taiką ir ramybę ir suvesti tautas į brolybę.

Taigi krikščionis, pasisavinęs sau kooperacijos 
idealą, teprideda prie savo pasaulėžiūros antrą rei
kalingą pusę. Be socijaliai-ekonominio idealo jo pa
saulėžiūra būtų nepilna, netiksli, neparemta tikruo
ju gyvenimu. Gi priešingai, tą socijalį idealą pasi
savinęs. jisai praturtins ir kitus savo idealus. Jo
jo tikybinis idealas įgaus tikresnės, gyvenimui pri
taikomos, reikšmės. Jisai pataps kataliku-krikščio- 
niu ne tik žodžiais, bet ir darbais; Jojo tautinis idea
las įgaus naujos šviesos, nes nauja kelio pažinimo 
būsimajai taufos plėtotei.

Jeigu esame tikrai pasiryžę “Viską atnaujinti 
Kristuje,” tai atsiminkime, kad tie žodžiai mūsų lū
pose melagingai skambės, jeigu paliksime ekonomi
jos santykius po senovei tvarkyti velniui ir jojo tar
nams.

Kooperacija, kaip anas Evangelijos garstyčių 
grūdas, iš menkutės pradžios, išaugo jau į gražų 
aukštą medį. Dar keletas dešimčių metų, ir jo pla
čios šakos gal aptieš visą pasaulį. Matyt, iš tikrųjų, 
kovos dėl būvio dėsnys tik patiems žemiesiems gyvū
nėliams tetinka. Nebetinka jisai gkruzdėms ir bi
tėms. Jtfo labiau netinka tasai dėsnis protingiems 
Dievo padarams—žmonėms. Neapykantos, karai, 
žiaurios varžytinės nekėlė ir slopino žmonijos pa
žangą, Priešingai, meile, solidarumas, bendradar
biavimas žmoniją švietė ir vedė į saulėtą ateitį, ar-

. Tad visi krikščionys nedvejodami įrašykime savo 
vėliavoje dar vieną brangų 'žodį: “Kooperacija, ”

' (Bus daugiau)

SKAUSMAS! KUR? 
K PAMINKIT /

M
TEN IR ATGAL
Nupiginta Kaina

$203
Iš NEW YORK’O į 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Karės taksai ekstra)

Puikiausia proga aplankyti 
savo tėvynę už numažintas 3 
klesos kainas ten ir atgal. Iš 
Hamburgo keleiviai yra pri- 
stastatomi specialiais trauki
niais Į vietas po prižiūra pa
tyrusių konduktorių.

Išplaukia Kiekvieną 
Savaite

Sugrįžimui leidimų ir kitų in
formacijų kreipkitės pas bile

United American Lines
(Hzniman Line) Jotht Service with

YRA \
GERAS DEL

1. Ramatiško gėlimo
2. Nerviško galvos skausmo
3. Neuralgijos skausmo
l Mėšlungio traukimo
5. Kietsprando
G. Skausmo šonų, kruti:; 

pečių
7. Apsideginimo ir žaizdų
S. Apsaugojimas nuo u<xių
3. Skaudančių_muskulij
10. Apsaugojimo nuo užnuodiji- 

mo dėl silpnų atsitikimų 
dreskimų ir t. t.

Prekė 35c., 65c. ir $1.25
Del 7>at:irimo arba knygutes I
Šykit į

ALBERT G. GROBLEWSKI
&COMPANY |

Dept. 30, Plymouth, Pa. 131 State St. Boston. Mass.

ii

Tai Ne Sapnas
Pirmų-pirmiausias išplaukimas

IŠ NEW YORK’O TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS
EKSKURSIJA LAIVU “LITUANIA”

13-tą Spalio, 1925—Pirmą Kartą Istorijoj
Rcguliaris pasažierinis laivas vežš ekskursiją stačiai j Tėvyne Lietuvą

IŠ NEW YORKO j KLAIPĖDA
Nereikės pėrsėst. nereikės bagažą vilkti iš vietos j vietą, iš
Itiivą, iš traukinio į traukini—tiesiai iš porto į portą—tai tikra gera- 
dėjystė šeimynoms, moterims ir vaikams. I'uojau nžsis-nkykft vietas 
ir prisidėkit prie būrio ekskursantų, nes kita proga važiuoti stačiai 
Į Klaipėdą greit nepasitaikys.

Kompanijos patyręs palydovas. Jūsų tautietis Juozas Sinitras, va
žiuos drauge ir suteiks savo pašalpą.

Išplaukimai iš New Yorko:
Eksk. Laivas “LITUANIA”...........................13 Spalio

Tiesiog į Klaipėdą ni>
Laivas ‘ ‘ESTONIA” ........ . .......................... 3 Lapkričio

KAINOS' LAIVAKORČIŲ:
3,čia klesa į Klaipėdąt ...... .-V. v.................. ;.........  .$107.08

kL į Klaipėdą, perkant abi pusi, suččdysi $44.50, $181.0Q>«fd 
2<-tra klesa Į Klaipėdą .. ........... /,»•••'..............,,.........$132,50
2-ra kL į Klaipedąrpėrkaiit abipusi, sučėdysi $27.50, $247.50;įV

“Head Tas’’ ir “Revenue,Tax‘' atsklrium.

Kreipkitės prie vietinių agentų, ar į
BALTIC aAERICA LINE

9Brpadway,Ne^York' ....

VILNIUI GIMĘ IR TIK VILNIUI MES ATGIMSIM!
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F. E.

J. M. M.

RENGIA ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA

pUOZASM.VERVEČKA
LIETUVIS IA^BKATAS

JAUNAS LIETUVIS KA- 
LŠJIMAN

s Naujas Lietuvis Dentistas I 
!DR.ST.A.GALVAR!SK1| 
| 520 E- Broadway, $. Boston J
J Ofisas atdaras nuo 9 va>. ryto Ud g 
J 12 vai Ir nuo 1:3G vai. po piety Š 
g iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 i 
g vai. vak. šventą dieną pagal BUsl-i 
§ tarimą. Tel. S. Boston 2300 g

I 425 Broadwayt South Boston
i Ofiso valandos'.

nao 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80
II iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
1] Ofisas uždarytas aubafos vakarais 
i ir nedgidienials, taip-gi seredomls 
įl nuo 12 dieną uždarytas.

S36»G6«6S«3«3S3S3SS^^
| TEL. So. Boston 0506—W. |
| LIETUVYS DANTISTAS | 

j A. L. KAPOČIUS 
|251 Broadway, So. Boston ;į
g (“Keleivio” name) J
g Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, uyp ‘j 
21:30 Srt 6 ir nuo 6:30 ttf 9 vakare. S 
^Seredomls nuo 9 ik! 12 vai. dieną ■; 
SSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned3 S 
žilomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti* įį

t.thftttvts DANTISTAS

OH. M. V. CASPER
REIKALAUJAM AGENTU
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir svaigimas galvos paei
na iš vidurlę, kraujo nečystumo ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. Einlk 
Infusion, išgydys j 3 savaites. Pre
kė 75c., baksas (pusė tuzino) už $4; 
dėl tonslly ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po.krutinę naudok Einike 
Mostį, prekė $1, $1.75 ir $3.00. Gali
te gauti kožnoj aptiekoj arba pas išra
dėją Z. EINIK CO., City HtŪ, St. 
Union City, Conn. (L.-28)

CITY POINT‘E—3 šeimynų j 5 kiun 
rbarią, namus su vjsaU improvementals, 
. geriausioj apieiąikfl .‘irti Farragut Rd. 

J ir Broadway. tik §10.500.
įj SO. BOSTON-C 3 šeimynų 11 kum- 

bąrių,<suylektri:;<ds. rendų $10 J mėne- 
’ šj? turi baft'pardtK'ūK šią savaitę, pra
tiso $2.300 ir $3<» į nešti, fet ateik ir 

duok ■■paslulynią. •,
' LITHUANLiN AGENCY. 301 \Vest 
: Broutltvay, So. Boston, Mtisš,

Įį Tel. 8a Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
] GoUraa ausįkalbeti ir UetuvUkai

P ofiso valamdos: Rytais iki 9 vai.
Į Po pietų nuo 1—S

Vakarais nuoG—8
I 588 E. Broadway, So. Boston

Pat mus galima gauti ir Severos vaistų, nes 
met esame agentai Severas Kompatiifos.

Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus siųs
kit su užsakymais^ Rašykit tuojaus sekančiu antrašu:

FLOOD SOUARE PHARMACY
J, KASPARAVIČIUS (CASPER’i

-----------------------------------

J. C. GBILEVIČIUS (GREENE), PH. G.
Savininkai

617 E* Breadway So. Boston, Mass.
<Po Imperial Teatru).

Mii® JE»etj:ausko palikimo: kamodžlų, 
sUdųK-BtaĮeUn ir daugiau daiktų-- Ątsi- 
šnųklt pak- J. STUKAS, 769 Broadway, 
Sa Boston/ Mass.

SOUTH BOSTON, MAS8.:
414 W. Broadway
Tel/■

I BĘOCKTON, MASS.: * ■
684 No. MLin Street n

[J Tel. Broc^tpn T180
H UEąiDENCT.tos Teh S. B. 842&-VV

ięŠkelio 11.-su viršum akrų ze-1 
tSĮįįlotas su ęžeru ir apaugęs lie

sais ąžuolais, tikras lietuviš- 
jųsl Dabar lietuviai jau 

^sukruto tą žemę pirkti* Kle- 
"tuojaus -sušaukė susirinki- 

kuriame tapo sutvertas Ame- 
^Mos^ Lietuvių Rymo Katalikų Pi- 

-Kliubas, sudėti pinigai, iš- 
earteris ir vairiu Kliubo že- 

ifupirkta! jžin&ma, žemė ne- 
artojama yra apaugusi visokiais 

ais ir žolėmis, bet ačiū darbš- 
Kliubo valdybai, kurion įėi- 

" -ūą pp. Antanas O. Avižinis pirm., 
I'^iras Sinkevičius rašt., Aleks. I 

.^.eeviČius kasierius, o ypatingai 
Petrui Bužinskui, “gegužinių tė- 

^vui,” ir kitiems kliubo nariams, 
. jau pusėtinas plotas tapo apvaly
tas. O laikui bėgant be abejo vi
sas 11 akrų šmotas pavirs Į tikrą 
miesto parką.

Rugsėjo 6, 1925 A. L. R. K. P. 
Kliubas surengė milžiniškas gegu
žines ant savo žemės ir iškilmin- 

R, gai užvardino: “Klaipėdos Par- 
fe kas.” Tą dieną kalbėjo gerb^ad

vokatas Antanas Mileris iš Wor- 
•- eester, Mass. ir vietinis kun. L. 
; Kavaliauskas, Šv. Kazimiero para- 
’ pijos choras vadovaujant Aargo- 
• •ninkni p. Br. Valaičiui sudainavo 

keletą linksmų lietuviškij dainelių. 
Žmonių gegužinėse dalyvavo labai 
daug, nevien tik iš Providence, bet 
ir iš kitų miestų. Visi buvo pa
tenkinti, visi džiaugėsi ir gėrėjo
si savo nauju lietuvišku Klaipėdos 
Parku.

Lai tad gyvuoja viršminėtas 
Kliubas, lai auga jo narių skait
lius, o laikui bėgant Klaipėdos 
Parkas pavirs Į vieną iš gražiau
sių lietuvių parkų Naujoj Angli
joj’-

Providenco lietuviai katalikai 
nevien tik rūpinasi vietiniais rei
kalais, bet ir viešų jie nepamiršta. 
Ir kaip jau buvo rašyta seniau 
kad jie čia apvaikščiojo Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
šventę ir surinko A ilniaus našlai
čiams virš $100.00, tai štai dabar 
gavo žinią, kad tie pinigai pasiekė 
sali tikslą. Laiškas J. E. vysku
po Pr. Karevičiaus, per kuri pini
gai buvo pasiųsti J. E. vyskupui 
J. Matulevičiui, yra sekantis:

10-VII-25

r. D^.HAJg^dl^g^SN.

“Darbininko’*- korešpondenci 
joj iš Woreesterio buvo minėta, 
kad / hartfordiete Ona Katkaus- 
kaitė buvus kviesta į AVorcesterį 
dainuoti, o nuvykus j Waterbury 
laisvamaniams dainuoti Su vieša 
žodžiu reikia būt atsargiau. P-lė 
O. Katkauskaitė per sumą buvo 
bažnyčioje Hartforde ir tik dėlto 
negiedojo, kad turėjo slogas. P-lė 
Katkauskaitė čia yra bažnytinio 
ehoro narė ir labai gerbiama. Tei
kitės pjos nesiusti laisvamaniams.

Giedorius

NEWARK, N. J.
Lietuvos Vyčiu 29 kuopa pra

deda pilnai veikti. Rugsėjo 26 d. 
buvo surengus balni. Nors publi
kos ir neperdaugiausia buvo, bet 
jaunimas gražiai žaidė ir išsiskirs
tė gerame ūpe. Dabar kaip vaiki
nai taip ir merginos praktikuoja 
lošti basket balk

Cambridge, MaĮš
15 d, pi'asidės viešosiose. kmo-J 
tykiose angliškos kalbos, ir pi
lietybės pamokos? . Pradžia 
7:30 y ai. vak. Mokslas eis-šio
se mokyklose: Ellis prie Norris 
St. netoli Mass. avė., Haggerty, 
Cušhing St. kampas I^aAvn SL, 
KeHey — AVillov. St. netoli 
Cambridge St., Putnam—Otis 
St., kampas Fourth St, Ro- 

1 berts — AVindsor St., kampas
Harvard St., Thorndike — 
Spring St. priešais Seventh St., 
Webster — Upton St., ties 
Magazine St.

Chesterio kolonijoj buvo už- 
slinkęs toksai tamsus ir audringas 
debesys, kad jau rodos didesnio 
negalėjo būt. Bet dabar ačiū Die
vui jau nuslinko. \Jau po biskjį 
pradeda saulutės spinduliai iš po 
audringo debesio rodytis. Tai dė
ka naujo gerb. klebono kun. Ta
rno Žilinsko.

BR00KLYN, N. Y.
LDKS. 12 kuopos susirinkimas 

bus pirmadieni, spalio 12 d., 7:30 
vakare, Karalienės Aniolų parapi
jos salėj. Prašomi visi susirinkti.

Valdyba

Jau buvo “Darbininke” bir
želio mėn. rašyta, kad mane 
So. Bostone nedorėlis apmušė. 
Pasirodė vėliau, kad mušeika 
buvo Jonas Švedas, *jaunas lie
tuvis, kurio tėvai gan turtingi. 
Tai dabar buvo teismas. Pa
aiškėjo, kad tas lietuvis jauni
kaitis buvo padauža ir kaltin
tas buvo ne tik už manęs su
muštinėj. Jis kaltintas už ke
turis apvogtus ir apdaužytus 
žmones. Nuteistas šešiems me
tams kalėjimam To mušeikos 
tėvai buvo pasisamdę advoka
tėj iš Brocktono. Aš . turėjau 
adv. Vervečką, bet jis i teismą, 
nebuvo atėjęs.

Jonas M. Vinickas

N0RW00D, MASS. 
Prakalbos

Ketverge, spalio 15 d. lietuvių 
pobažnytinėj salėj Įvyks prakal
bos. Pradžia 7 :30 vai. vak. Kal
bės P. Gudas, “Darbininko” re
daktorius. Kalbės apie mokslą, 
švictimąsi ir pilietystę. Vyrai ir 
moterys prašomi skaitlingai suei-

South Bostono berniuku base- 
ball team championai.

So. Bostono berniuku base- 
ball leag,ue los baseboll Colum- 
bus Day. >palio 12 d. su šv. Ro
ko paarpijos basehall rateliu. 
Montello. Mass. Lošimas bus 
2-r;j vai. po pietų. Romuvos 
Darže.

* ■■ ■• *)čACw-vuMWIIIm :-S

NAUJA LIETUVIŠKA
APTEKA

S ne c i ą. lis tai R a b e I d-y m
Del Susipazimmo Su Kostumeriais Parduodami" 

Fis&j Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užęiti ir pasižiūrėti Į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikusj eold 
eream’us ir visokius tonikas dėl niaukų, 'l’aip-gį 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER'S OINTMENT

$1600 TIK UŽ 60 CENTUI
■Atsiusk 60e., o gausi, ne piru 

gaiš, bet žolėmis, daugiau, kai] 
$1,000. reikštų žmogui $1,000 
jei jis sveikatos neturėtų? Būti 
visai tuščias daiktas tokiam žino 
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su 

: teiks ir Jums. Pataiso nesveikai 
vidurius, prašalina strėnų skaus 

; mą, kosulį, dusulį, patrūkimą 
■ skausmas po krūtinei, nervų suge- 
: dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausi 
• visokių žolių ir knygų kataliogą.

M, ZUKAITIS
25 Gillet Rd., Snencernort, N. Y

18 METINIS

BALIUS

Prasidės 2-rą vai. po pietų ir trauksis iki vėlumos

37

BALIAUS VALDYBA

Parapijos Svetainėje
SEVENTH STREET SOUTH BOSTON, MASS.

šis balins bus pirmutinis, rengiamas dėl jaunimo, nes mu
zikantai yra paimti ekstra geri idant šokikai būtu užganėdinti. 
Taip-pat bus skaniajusių valgių ir gėrimu. Todėl kviečiame vi
sus jaunus ir senis, moteris ir merginas atsilankyt ant baliaus 
o būsite patenkinti.

srosernės darbą ir suprantantis 
arba mokantis vesti tą bizni. Dė
lei platesnių žinių atsišaukite ’ 
“Darbininką.” A. D. M.

Rep.

R e s 1 d e n c i ja
806 Harvard St, Cambridge, Mara. 

TėL ūdveralty 146B—J.

TeL S. B. 2805— R.

IETU VIS

P. ŪKAS, Savininkas
456 BB0AĮ>WAY

Gerbiamas Prabalčiau
Grįžęs iš birm. lauko kelionės 

gavau Tamstos A ilniaus našlai
čiams prisiųstąją auką $‘101.00 ir 
ją palikau įteikti Vilniaus vysku
pijos dalies administratoriui ka
nauninkui Kuchtai — o A ilniun 
J. E. Vyskupui Jurgiui Matulevi
čiui įteikti.

Dėkodamas Tamstai ir Gerb. 
Aukotojams, ypač p. Zigmantui 
Turoniui už prisiųstąsias aukas 
lieku su pagarba,

j- Vyskupas Pr. Karevičius

Originalas to laiško randasi pas 
kun. L. Kavaliauską ir kas ji no
ri pamatyti gali kreiptis pas jį.

P. L.

ALBUMAS
Retoj lietuviu šeimynoj' ne

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų .gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
RESTORANAS

BIZNIS GERAS
318 Tremont St., Boston, Mass.

’----------- ------------------- --------t
T®I. Mato 2488

6E0RGE H. SHIELDS
811-812 01d South Building 

294 Washington Street 
Boston, Mass.

Valandos: 9 A. H. 1M 5:30 P. H.
EAST BOSTON OFFICE

147 Maverick St., East Boston 
Telephone East Boston 1490

Oįfveniao vieta 
Gorbam Avenue, Brookline 

Telephone Regent 6568

WORCESTER, MASS.
LDKS. 7 kp. susirinkims įvyks 

Spalio 14 d. pobažnytinėj salėj 
7:30 vai. vak. .Visi nariai atsilan
kykite ir užsimokėkite duokles.

Valdyba

NORWOOD, MASS.
LDKS. 3-čios knnops suririnki- 

inas įvyks spalin 11 d.. 1925, tuoj 
po sumos, šv. Jurgio bažnytinėje 
salėje. Visi nariai yra širdingai 
kviečiami atsilankyti, nes yra 
Jau g svarbių reikalų svarstyti.

, Oteiephone South Boston 8520

A.O.ŠALNA<SHALNA)
UETUVZ8 ADVOKATAS 

Baigęs du Universitete 
Gomeli Univerrity 9« A. B. 
'0. Waahlngton Unlv. ra T.L.B. 
A “DAHBININKO” NAMB 

{antrai tatoaTI

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTUS 

Gydau Reumatizmą, Ranku. Kojų.

Kmna 75 centru* $1-50 rr $3.00.

DEKETTS NEW DISCOVERY 
OINTMENT.

Dehaaie Oiatanent Co.
518 MAIH ST. BOX 382
HARTFORD, COMR. U. 8. A.

Pirmadieny 

SpalifrOtt. 12-tą d., 1925 
(Columbus Day)

BOSTONU DRAUGIJŲ
VALDYBy ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAšELI 
DRAUGUOS. VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

589 E. Seventh SL, So. Boston, Ma»
Vlce-Pirmiulnkas — J. Petrauskas, 

250 Gold St., So. Boston, Nass.
Prot. Raštininkas — P. Tamošiūnas, 

161 W. 7-th S t,, So. Boston. Mass.
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Road, Sa Boston. Mat»
Kaslerius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mas* 
TrarkdaJTS — I. Zaikls,

7 WlBfleld St, So. Boston, Masa
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

<3ą ned&dieul kiekvieno mėnesio, 2-n 
velaadą po pisJy, parapijos salėį, 4fi£ 
E. Seventh St, Sh. Bostčc.. J^ass

DB-STŽ LIETUVOS DUKTHSt 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė,
51 Story St., Sa Boston. ATass. 

Vlęe-Pirm. — A. Jaiftišonlenė.
1428 Columbla Rd., So. Boston. Maa> 

Prot- Rašt — O. Šiaurietė.
443 E. 7-th St. So. Boston, Mass 

Fin. Rašt. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston, M&sa

Ižd. — O. ~ -
105 5-th

Tvarkdarė
164 8-th

Draugijos reikalais kreipkitės visados 
protokolu raštininkę. Draugija lalk< 
savo susLrtnkinrus kas antrą utamln 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare 
parapijos svetainėj ant Penktos gat 
vės, South Boston, Mass.

Stanlullute,
8t, So. Boston, Mara.
— 0. MizglrdienS, 
St, So. Boston, Mass.

TeL Brockton 5112—W.

700 Mala St., Modelio. Jfen.

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą. ir užsiima Real Estete pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdiena 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
Jr mažai sukalbantieji angliška! ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A- F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street Tek Sa 
Boston 1696.

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

BOSTON, MASS.

OPTOMETRISTAS

Tšegzaminuoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitiesinu ir 
amblljonlškose (aklose) akyse au- 
grąžinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

e®®®®®®®®®®©®®®®®®©®®©®®®!

Geras paprotys
Na-JdtHt Rnffles kasdien, kad ullaiking 

galvos C«b įveiks ir k»d turėti puikiu* 
hrileanGta plinkąs, 

sunaikiu pleiskana*, tą svarbiau*! 
priešu fi£ią plaukti.

Must^rkHo benką ui 65c iiandien 
pas saro vaistininku. 75c kuomet 
siuraėaoa tiesiog iŠ laboratorijo*.

F. AD. RICHTER 4 CO.
Jmy 4 South Jtb St*

Brooklyn, N. Y.

PmMININKAS — V. Zalleckag,
514 R Breadway, So. Boston, Mas* 

TTCE-PTRM. — Povilas Raka,
05 .0 Street 8a Boston, Mas*. 

PROT. RAST. — Antanas Macejuna*
450 E. Seventh St, Sa Boston, Mara 

FIN. RAST. — Juozapas Vlnkevtfim
906 E. Broadway, So. Boston, Mas» 

KASIERIUS — Andr. Zalleckas,
811 B. Ftfth St, 8a Boston, Man 

MARŠALKA—Kazimieras Miknlllonla.
906 B. Broadvay, Sa Boston, Mas*
D. L K. Keistučio Draugija laiko »* 

vo mėnesinius insirinkimus kas plnn», 
nedSdlen] kiekvieno mėnesio, po nnm 
894 Washlngton St, Boston, Mara 
150 vai po pietą. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite ra savim dangla? 
asnjy Mrtij prie musy draugijos jr 
rašyti.

! LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

j Gydo aštrias ir kroniškas užslsenė- 
j justas Ilgas vyrų, moterų ir vaiky, 

pagal vėliausius metodas, kaip tai: 
ui tra-violetiniais spinduliais, ktrarte 
žiburiu, thenuo therepą, ir kitais 
elektro medlkališknis budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, Ir splau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Bay pareikšto# Tetpst su
teikiu patarimus laiškute..

Ofiso valandos
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, nfos.

(Anteas hibos)
Telefonas--------- ----------- S. B. 40©8

Resldencljos Telephonas: 0779-ht 
Ofiso Telefonas Sa Boston 4589-W

S. BARUSEVIČIUS
LiPtuvlškas Grabortns, balaamnoto- 
jas, Real Estete ir PubUe Notaras.

258 W. Broadway
South Boston Mas.

Resldonclja 838 Dorchester Avenue 
Dorchester, Masa.

#V. KAZfflDERO R. K DB-JOt 
VALDYBOS ANTRAtAI

|PARSIDUODA KOTELIS
® NEW JERSEY VALSTIJOJ, BURLINGTON, OOUNTY

ęp 3-ją florą namas, 21 kambarys, barrumis, pulrumia, pastoges 
žQ automobiliams, sodnelis, didelis kiemas, du bloku nuo Dela-, 

ware upės, 14 mailių nuo Philadelphijos, biznis geras. Gera 
gS proga apsukriam žmogui. Pardavimo priežastis—*snrištos kito 

bizniu. Kreipkitės po num. 3245 Edgemont St., Philadelphia, Pa.

PAUL’S CLOTHING SHOP
Pabandykit užeiti į Idettrėžką Krautuvę, kartoje

i randasi tinkamų prekių (tavorą) dėl Jaunę ir suaogu- 
sų vynj. Pas mus kaina yra pigesne kaip kitur. Pra
šom užėję pefsitikrtnti.

225 L Street, Sa Boston, Mara.

Prot. Rašt. — VI Mickevičius, 
405 Third St, S. Boston, Mass.

Flniyga RaBttalnkaa — K JBJfild*,
• H*td> Street, Ba Boston, Ma»

| .......................... ...
B Ofiso TeL - - - 'Res. T»4. J ’> 
BUnlverslty 8831 Prospect OCfrK

J O. A. ZAIHSKAS
11 Graborius ir Balsamuotojaa
1983 Cambridge SL, Cambridge
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28 METU SOUTH BOSTONE j

0& H. S. STONE
akto bpbctaiabeab i33f895 ®. Ftfte St, 8a Bteton, 

DrsngljM m'talaU-tteipidtte vt» Am 1 pre-tokol v rOBnlnM.
.DntufM savo rartmldmūi laiko Sdh 

aMRffledl Mekyimo mėna^p l-m<w




