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Bankininkų pasko
la popiežiui

AGITUOJA UŽ NOBELIO 
DOVANĄ

Vokietijos vienas laikraš- 
Tėvas užtraukia New Yorke .tis pradėjo agituoti už tai, 
paskolą iš $1,500,000. Basko- ‘kad Vokietijos užsienio rei- 
lą suteiks Bair & Co., Ine. ir Lalų ministeriui Stresema-

POPIEŽIUS GAVO 
PASKOLĄ

vv York. — Šventasis

Cha re National Bank. Tai 
pirmu kartu istorijoj popie
žius užtraukė šitokių pasko
lą .

Yra spėjama, kad šita pa
skola imama tam, kad finan
suoti vedamus sentikius 
tarjl Amerikos hierarkijos ir 
Vatikano. O tie sentikiai 
pastaruoju laiku labai padi
dėjo ir išsišakojo.

Paskola užtraukta vie
niems metams, bet su teise 
paskolą atnaujinti. Banki
ninkai iš popiežiaus ima tik 
4,9 nuoš. Jokių užstatų ar 
borui ar notų nebuvo reika
laujama.

nui būtų suteikta Nobelio 
dovana už pasidarbavimą 
taikos reikalams. Ministe
ris Streseman sumanė taikos 
paktą, pasiūlė ai i jardams ir 
jam bseidarbuojant susitari
mas ivvko.

KIEK DARBININKAI GAU
NA UŽ SUŽEIDIMUS

Massachusetts valstijoj 
per metus darbininkai už su- 
žeidnms pagal “eompensa- 
tion Act" gauna $50,000.000. 
Apie rai paskelbė Dr. Dono
rine. kurs yra medikališkas 
patarėjas pramonių! nelai
mingų atsitikimų komitetui. 
Jis pareiškė, kad Massa- 
eriusetts valstijoj pernai ne
laimingų atsitikimui pramo
nėse buvo 193.600. o šiemet 
tebuvo 149.500.

Sukilo prieš moterį- 
gubernatorių

PARAMA NEKAZIRUOJAN- 
ČIOMS MERGINOMS

New York. — Miss Emily 
J. Bryant, kuri mirė perei-’ 
tą mėnesi, paliko indomų 
ti stamcntą. Ji įsteigė fondą 
iš $10,000. iš kurio bus tei
kiama parama nekaziruo- 
jančioms ir į teatrus neinan
čioms merginoms mokslus 
eiti T’assar kolegijoj.

NEPATENKINTI 
GUBERNATORIENE

Texas valstijoj per perei
tus rinkimus išrinkta guber
natoriumi moteris Miriam 
A. Ferguson. Dabar pilie
čiai ja jau aiškiai reiškia ne
pasitenkinimą ir nori ją ap
kaltinti ir iš vietos pašalinti.

1917 m. toje valstijoje gu- 
hernatoriavo jos vyras. Tai 
tada prieš ji kilo audra ir jis 
buvo iš ofiso išmestas. Da
bar norima panašiai padary
ti su jo moterimi. Dabar

LAUKIA PASIŽADĖJIMŲ 
SKOLŲ MOKĖJIMO

Brez.. Coolidge seka pra
nešimus iš Rusijos apie pasi
žadėjimą caro skolas atmo
kėti. Jei Rusija pasižadėtų 
ir pradėtų skolas mokėti, tai 
[Amerika turbūt neatidėliotų 
pripažinimo.pasirodo, kad ji tik iš vardo

j gubernatoriaują, o visus da-' Rusija Amerikai skolinga 

lykus veda jos v ima s. $192,000,000, o nuošimčiu
Prieš gubernatorienę kilo1

audra dėl eikvojimo valsti
jos pinigų, užmokėjimą val
dyti. viešų kdlių tiesimas pa
vedama ne už mažiausia ža
dantiems koirtraktoriams, 
bet už dauginusia žadan
tiems kelius pastatvti. Rei
kalaujama, kad tuoj būt su
šaukta legislątūros sesija ir 
kad ji reikaltfe peyžiūrėtų ir 
išvytų abu —įvyrą ir moterį.

jau. priaugo $63,000,000.

REIKALAUS NUSIGIN
KLUOTI

Vokietijos diplomatai pa
reiškė, kad Vokietija tapus 
Tautų Sąjungos nare, parei
kalausianti, kad Franeija ir 
Lenkija nusiginkluotų.

Žinios is Lietuvoj
■—

taip jtat pasiplauti šionQ>• 
pakeriškiai jiems neleido 
tarė jiems į tas ganyklas
ieškoti teisme. Pakerišk-iai^^^ 
vos pradėjus šienauti, prasid^-'.^

ros. ii- jie negavo nė saujos j|| 
no. nes viskas dingo vandenį 
je. Jie nuskriaudė savo 
žemius kaimynus, bet ir 
Dievas nuskriaudė. Daug nbįėį 
jo. nieko negavo.

G •Tėvynes Sargas ”.).. Ž7L' įS

ĮVYKUSI KUNIGŲ SEMINA
RIJOS REFORMA

“Senolių Aidas”1 rašo: “U-j 
gai ėjęs ginčas tarp Vilniaus) 
vyskupo ir Viln. universiteto) 
teologijos fakulteto, vyskupui jo dideli lietu.-ir vi 
Matulevičiui išvažiavus, pasi- pie 150 lieki.) užtvino, lyg

VOKIEČIAI STATYS NA
MUS AIRIJOJ

Airijos vvriausybe pa-

Garsus socijalistas gavo 
divorsą nuo garsibs pa
čios dėl neištikin^bės

IŠKILO Į AUGŠTĄ VIETĄ
Neiv York.—Adolph Kop- 

pel, 70 m. amžiaus, išrinktas 
tapo Central Savings Banko 
kasininku ir vice-preizdentu. 
Jis tame banke pradėjo dirb
ti kaipo ‘‘messenger boy.*’

Banko turtai siekia $162,- 
000,000. Koppel buvo atei
vis ir pradėjo ten dirbti bū
damas 16 m. amžiaus.

baigė kunigų seminarijos “re
forma.” Ta reforma tiek rei
kalinga buvo, kiek norėjosi pa
šalinti. iš seminarijos kai kurie 
nepageidaujami kunigai profe
soriai. Po “reformos” gavo 
pasitraukti iš semiu, kun. J. 
Skruodys (lietuvis), kun. Re- 
šac’is (gudas) ir kun. Levic
kis. Mat, klierikai būsią fa
kulteto studentai, o ten atatin
kamus dalykus dėstysią profe
soriai. Tačiau to fakulteto 
profesorių skaičium, pakviesta 
visai nauji! žmonių, nors buv. 
seni, profesorių savo mokslu 
naujai paklėstieji nepraneša. 
Tai pirmutinis vysk. Matulevi
čiaus išėjimo vaisius.

PRALĖKĖ
Rugsėjo 15 d. pakeliui į Va

karų Europą pro Kauną, visai 
nenusileisdami, praskrido du 
Japonų orlaiviai.

AE

GAVO DIVORSĄ 
ack,. N. Y. — J.

;elgime. Teismui truko vos 
G. 30 nrinutų pripažinti raudo- NAMUTIS KARAS

Teismas pripažino, kad ji 
Tarp socijalistų ir! vyrui nebuvo ištikima. Da- 

ji niekina kapitalistų 
Firma, kuri tą darbą iermyderių. Ji mat veikli bu-į teismą, kam leido skelbti 

laikraščiuose apie jos elgėsi, j

Rugsėjo 6 d čia kilo naminis 
karas, nelyginant Kinijoje. Pi
liečio Velbasio arkliai įėjo į 
kaimo dobilus, pasėtus kitiems- 

7" [metams. A’iso sodžiam jauni- 
- [mas susiginčijo ir šiek tiek ap-

I s i daužė, o po kokias 2 valandas 
įkoliojosi visokiais “necnatly- 

ŽUVO TRYS LAKŪNAI 1 vais" žodžiais. A’os moterys 
Mitcbel Field. N. A. —; subėgę nurimdo vyrus, gal bū- 

rvs karo lakūnai ant kari-i tų dar toliau m-ušęsi ir kolio.įę-

PAŠOVĖ PENKIS
Utica. N. Y. — Medžioji

mo sezonui prasidėjus per 
penkias pirmas dienas vie
nas žmogus mirtinai pašau
tas. o kitas visai nušautas. 
Lengvų sužeidimui buvo 
daug. Medėjai viens kitą 
palaikė už stirną ar kitą žvė
rį ir šovė į kits kitą. Del ši
tokiai atsitikimui daug medė
jų pasibaisėjo ir apleido miš
kus. Apylinkės gyventojai 
teipgi pasibaisėjo, nes tarp 
sužeistųjų yra ne medėjų. 
Žmonės reikalauja, kad bū
tų nauji medėjams patvar
kymai ir kad tokiu galvažu- 
dvsčių neatsitiktų.

mą pastatyti 230 gyvenamus ristas gavo divorsą nuo savo) 
namus Dubline. Airijos sos-'pačios.
tinėj. Tie namai atseis £119,- komunistų buvo dėl jos daug bar 
000.
ves yra Kossel Bros, iš Bre-;vo veikėja tarp raudonųjų,
meno. Ant kiek galima, tai,Kadangi dvi raudonos parti 
darbininkai ir medžiaga tu-į jos dėl jos ermvderių turėjo, 
rėš būt vartojami iš ten pat. tai nedvvai. kad šeimynoje 
Tik meistrai ir negaunamoji irei buvo triukšmų ir paga- 
Ai-rijoj medžiaga bus impor- lios baigėsi divorsu. T yrąs _ .
tuoti iš Vokietijos. m kaltino netikusiame pasi- oriu m lan io brno Liekę į pa

danges. Pasigadinus maši-, 
jUoms orlaivis krito žemėn ir 
pūsi lakūnai žuvo. T’isi lakū- i 
nai turėjo po skieti. Bet ne-Į 
laimė taip gontai juos užkili- i 

(po. kad skiečių nesuspėjo, 
panaudoti.

Sudegė laivas ant jūrės
SUDEGĖ LAIVAS

Jacksonville. Fla.—Clyde
Linijos laivas Comanche su-i
degė jūrėj netoli pakrantės, i kieti ja g
Sudegė kartu du žmonės, ki-; Tas atsitiko dėlto, kad vo
ti išsigelbėjo. Keletas buvo|kiečių biznieriai ėmė
sužeisti]. Laivas buvo paša-) paskolų Amerike.
žierinis. Iš ko kilo gaisras, muosius šių metų šesis mene-palyginus su prieškarine 
nėra žinios. Pasažierių ant i sius X okietijon is Amerikos (]<aina. Pragii’enimas dabar 
jo buvo 73. Kilus gaisrui, prekių įgabenta už 1,556,- brangesnis ant 156.5 nuoš., 
panikos tarp žmonių nebuvo. į600.000 auksinių markių. Gi 

---------L______  - ----- 1 -nmm oi Ymv> l o il'A'tm'7^1 1CF£J_

ir pasažieriai į jas nuleisti. I benta prekių tik už 797.000.- —

AMERIKOS PREKYBA SU 
VOKIETIJA

Amerikos prekyba su Vo
didėti DOLERIO VERTĖ

Neiv Haven. Ct. — Prof. 
gauti ijrving Fisbero aprokavimii 

Per pir-Įdabar doleris vertas tik 63.9

Valtys buvo greitai nuleistos > pernai per tą laikotarpį iga-
negu buvo prieš Didįjį Ką
rą.

Iš to gaisro nuostoliu pasi
darė apie $1.500,000.

NUŽUDĖ DU VAIKU IR 
PERSIPIOVĖ GERKLĘ 
Norivich, Ct. — Eugene J.

Berry. 31 m. amžiaus, nužu
dė du savo sūnų, 4 ir 6 metų 
Amžiaus, po to persipiovė 
gerklę ir pašaukė policiją. 
Policistams jis pasakė, kad 
vakar jis turėjo ginčą su pa
čia. Po ermyderio pati pali
kus namus, išėjo nežinia 
kur. Jisai likęs ant rytojaus 
užehloroformavęs vaikus nu
žudė juos, paskui sau gerk
lę persipiovė. Nelaimnga* 
sis nugabentas ligoninėn. Jo 
žaizda besanti ne perdidelė.

LATVIJA MALS RUSIJOS 
JAVUS

Latvijos malūninkai pada
rė kontraktą su Rusijos vy
riausybe pasižadėdami pirk
ti tik Rusijos rugius. Rusi
ja iš savo pusės pasižadėjo 
negabenti į Latviją miltu.

006 auksinių markių.
Iš Vokietijos į Ameriką 

• prekių per 6 mėnesius įga
benta už 259,600,000 markių. 
Bernai per pirmuosius šešis 
mėnesius įgabenta už 202,- 
006.000 markių.

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

IŠ MEILĖS
Daujočiai (šveda-sų vaisė-.). 

Rugpiūčio 30 d. jaunimo pasi
linksminime pasikorė Kuštu 
kaimo vaikinas Stepas Lau
čius. Pakaruoklis tapo greitai 
rastas, bet žmonėms, tokiuose 
atsitikimuose menkai nusima
nantiems. jis atgaivinti _ nepa
vyko. Kerimos! priežastis—ne
vykusį meilė.

APLEISTI KAPAI
Gyliškiai (Šakių ap.. Sintau

tų v.). Prie pat upelio dailio
je vietoje stovi kapai. Nedaug 
metu praslinko, kaip <-ia laido
jo žmones. .Ant tų kapų rimo 
išamre milžiniški medžiai, ku
rie primindavo kiekvienam 
oraeiviui senovės laikus. Ta

nios

i ATEITININKU ATSTOVU 
j MARŠRUTAS

• Pėtnvčioj. spalių 16 d., 7:30 v. Į/dau juos pardavė ir už
' į vak. Brocktone, Mass. pinigus inaneaptvPTt! kapus ir 

Nedėlioį. spalių 18 d.: įpastat}ti kTyžiu. ettmvim .u
po pamaldų - 
Mass, 7 vai. vakaro — 
wood, Mass.

Ketverge. 2'2 spalių ni. 7:30 v.
vak.—Providence R. J.

Pėtnvčioi. spalių 23 d.. 7:30 vai.
vak.—Nashua, N.’H.

Nedėliok spalių 25 d.: tuoj po 
paamldų — Lowell. Mass., 7 
vai. vakaro — Lawrence, 
Mass.

EIKIME visi Į šias prakalbas 
ir sulyg išgaliu paremkime 
Lietuvos katalikiška jauni
mą.

— Cambridffe, manymai nuėjo veltui. Sian- 
Nor- dieną pažvelgus į kapus ne vie- 

nam gaila, kad nebėra tų mil
žiniški] medžių. Gyvuliai va
saros metu mindžioja musų bo
čių kap is ir laifžo mažus mede
lius. Todėl reiktų tos apylin
kės žmonėms susirūpinti šiuo 
dalyku, būtent, aptverti kapus 
ir pastatyti kryžių.

“Darbi n i n kas” Dykai

KIEK ANGLIŲ IŠGABENO ;
Šiemet pirmu kartu po re

voliucijos imta išgabenti Į 
kitus kraštus anglių is Dono 
klonio. Šiemet išgabenta iš 
viso 200,000 tonų anglių. Tos 
anglys buvo išgabentos į Ita-

4 liją, Graikiją, Turkiją ir E-
Prie jo lovos pastatyta sar-lgiptą. Ten konkuravo su į- 

'gabenamomis angliftiis D. 
Britamjoąiy Vokietijoe. ,. y

gyba. J am pagijus, bus kal
tinamas žmogžudystėje.

Kcene. N. H. — Šešių (ri
mų garinis boileris sprogo i 
lentpiūvėj- '7įr vi^darbi
ninkas vietoj žuvo; o 3- su
žeisti.

PREKYBA PRASIDĖJO
Kanada 'prekvM ’šu už

sieniu pastaruoju laiku pa
didėjo. Per pereitą fiskalį 
pusmetį pasibaigusį rugsėjo 
30 <L užsienio prekyba .besan-

SVETIMU GERU NE8a'į r® 
SIKURSI S -f|

Salaminai (Kėdainių 
Žeimių vai.). Š;a vasarą "SS 
buvo toks atsitikmas. Ūkimą* 
jas Juozas P> išėjo laukan kyįg|į 
čių kirsti. Išsivedė ir kumeJ^- 
pasiganyti. Kumelei padavė 
ten pat buvusių svetimų dobj; 
lų. Pats pradėjo kviečių^ 
kirsti. Bet kumelė palįlcy 
kuokštą dobilų ir priėjo- pire, 
savo šeimninko kertamų kyfe? 
čių. Šeimininkas kumelę rifiž>' 
kviečių privedė prie kuokštoš 
dobilų. Kumelė tačiau, pantą? 
uis dobilus, vė] priėjo kviėtS^. 
ėsti. Šeimininkas supvkęs ėmė, 
kumelę mušt’ per snukį už.i!0į 
^klausymą. Kumelė. atstupSM. 
eidama. iižėio^ntA«etneje_.-^X 
mestos dalgės ir kola užmynė 
lankeli. Dalgė pakilo ir jliūdo. 
kumelei pilvam X usiganclę^ 
šeimininkas ištraukė dalgę, pa
sišaukė arti buvusį kaimyąą- 
Miką Čepsiu, ir abudu. paTBl- 
griovo kumelę, ėmė jai pilvą 
taisyti. Kumelė nasisoardė ir 
abiem įspyrė: 
non — danti
niu šonan — 
lė. Kumelė.
dy tojai 
lauku, 
'koiomi 
gaišo.

Atsitikimą man nanasakoję 
Salaniiranu arUmojo Ruciunti

šeimininkui būr- 
ĮŠmušė. kainiy- 
r gerokai suku
ri risi k račius gv- 
(Tė ir pasrleidd 
s išėjo, dar gal 

užinvnė. ir gyvulys nu-j

1!

1

■>'i

DEGTINĖS AUKA
Simnas (Alytaus apskr.). 

Rugsėjo 8 d., buvo Simne dide
li šv. Marijos Gimimo atlaidai, 

į T atlaidus suvažiavo iš apyhn- 
•kių daugybė žmonių. Nors visi 
• sako važiuoją į bažnyj^ą, bet 
j kai kam neteko joje nė būti. Ge
riau b-ivo pas Tekų ar klūbm

Kadangi ne visi išgali užsipremtmeruoti “Darbininką,’ (negu bažnyčioje. Važiuojant 
tad Ariministranija nutarė daryti palengvinimų, kad tuo būdu namo pro krumus vienam issi- 
“Darbiniiikas” pasiektą* kiekviena Hrtnyį. ;>LL-L -LYL 

administracija nutarė “DarbftjMSfty ‘ duc^-tokidmis sąly
gomis:. m. .c--. '

kiekvienas, kad>dr ne mūsti sąjungos narys, UŽ TRIS __.a rrrAM pavydi TAS 
NAIHTOS PRENUMERATORIUS ^KAITYTO JUS, KETVIR- i NETURI
WPEEinrMERAT  ̂GAUNA SAU DYKAI, tam laikui, ko - “ ?ATS NETURI

kianrbus užrašyta taėmsr trims skaitytojams;

s s kiekvienas mūsų Organizacijos narys, prirašęs toki pat 
naajįi skaitytoju skaičių t. y. 3 TRENUMERATAS—KET
VIRTĄ GAUNA DYKAI ir gali užrašyti savo giminėms Lie
tuvoje. A

To tikslo siekda- 'gėrusiam vyrukui, užpuolė jj 
©iVtoktoinis saly- “sėbrai" irgi girti ir lAbai su

pjaustė, Kaltininkai nežinomi.

pasinaudoti <er* proga. Del neaiikuinų

Fe

ČIURLIONIES 50 METŲ GI* 
MIMO SUKAKTUVĖM;:, 

Kaunas, 23. IX. (Elta). Rug- 
sėjo 28 d. iškilmingai atšvęstos 
M. K. Čiurlionies gimimo-^ 
metų sukaktuvės. Is ryto Vy
tauto bažnyčioj kan. Tumas at
laikė gedulingas pamaldas/-1-. 
kurias yrisirnko žmonių pilna 
bažnyčia. Dalyvavo civily;1F 
kariška vyriausybė, svetijnų 
valstybių atstovai ir meninlfil 
kai. Pamaldų metu gied^ 
Štarkos vedamas operos cbp£ 
ras. Kan. Tumas fasakė 
mokslą, apibiidndamas 
nies asmenį ir jo idealus. *, 
1iau Tallat-Kelpšos vedaTftB^ 
operos orkestras pagrojo 
oveno III simfoniją ir po

Dusetas (Ežerėnu apsk.) Pa
kerių kaimo laukuose yra ga
na didelės pelkės, kuriomis, 
kaipo ganyklomis, iš senovės 
naudojasi kartu su pakeriš- 
kiaiskiais Pakerių vienkiemių 
mažažemiai. Bet Šiais metais 
nakeriškiai neleido vienkiemie- 
riartfs naudotis tomis ganyklo
mis, liės jie sumanė ten šieną

Vėliau meno mokyklos- 
muos Įvyko
<lis, kuriam dalyvavo <WS 
aukštų svečių.
Žmuidzinavičius padarė pjĮĘĮĮ
Šimus apie Čiurlionies kūi 
Vėilau muzikas Dvarionas* 
skambino čiurlionies kortl' 
rijas. Po to atidaryta Čill 
nies galerėja — jai pastat 
labai gražiuos rūmuos.

Čiurlionies paveikslai 
4 galerejos kambarius, 
keli jų. dar nepakabinti.

Vakar? ValstvlJrnarn 
įvyko “žodžio ir 
ras” su labai ttfrthūn
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Iš Mylimo Krašto
POLITIKOS KLAUSIMAS šiandiena labai svarbus ir komplikuo- 

Jis, papratsai, eina dviem kryptim: vidujine ir užsienine. Po- 
libkfti, net ir politikieriukai, Į šitas kryptis, atskirai į kiekvieną, žiū- 

riįt-per atskiro akinius Kuomet eina vidujinės politikos klausimai, 
tai sroves, kaipo srovės pešasi kuosmarkiaiisiai tarpe savęs, konku
ruoja viena su kita, kritikuoja viena kitos programą ir nusistatymus, 
giria savo .prisižada žmonėms duoti kuodaugiausia. Bet taip pešan

tį, tfa, ■ anaiptol, jos nepina valstybės su partijos kromeliu—-nediskredi 
K?j>tUoja paties nepriklausomybės turinio.
ĮT "ttp; Gi kuomet eina užsieninė politika, tai tuomet visos partijos sten 

fflart, kad savo valstybei nepakenkti nė per nago juodumą.
pas mus, deja, tų dėsnių neprisilaikoma. Nežinia kodėl, ar iš 

• fiepolitiškumo (kaip kurie sako, iš liu-birškumo politikoje), ar iš prieš- 
■Šdstybiškumo, visomis keturiomis puolama valdančiosios partijos, ne- 
iittrint kur ir ką jos veikia. Valstybės autoritetas—valdžia visuomet 
drabstoma bjauriausiais. purvais. Tie žmonės, kurie stovi prie vy
riausybės vairo, piliečių ir užsieniniu politikierių akyse, žeminami ir 
pastatomi niekam nevertais.

Tuo būdu tamsesnėsės liaudies tarpe ir valstybės priešininkuose 
toks ūpas, kad Lietuva da nepriaugus savistoviai tvarkytis, 

neturi nė vieno žmogaus, kuris būtų tinkamas dribti valstybini dar
bą—valdyti ir ginti tautos ir valstybės interesus.
r .'- . Štai kad ir išeivystės arba ištartėjimo klausimas seka ne iš ko 
kito, kaip tik iš karštag-alvių “politikierių“ tautos ir valstybės iš
gamų.

Paimk by kuri vadinamą opozicijos laikraštį, arba paisklausyk 
tų partijų agentų kalbų, tai nieke daugiau nepamatysi ir neužgirsi, 
IttiD tik prieš valstybinius pu-vus ir nuolatini kartojimą apie Lietu- 
TOrpražūti.

Žmogus išsiskaitęs ar išsiklausęs tokiu iementacijų pradeda ma
nyti, kad Lietuva yra blogiausias taškas ant viso žemes kamuolio, kad 
jau blogiau niekur nėra ir būti negali. Tokiu būdu visi šiaudadū- 
šiai ir Lietuvos duobkasių ir graborių pasekėjai yra linkę mauti iš 
Lietuvos by kur: į Kubą, Meksiką, Argentiną, Prancūziją ir t. t. 
ir atsisakyti tautos ir valstybės.

Sudrausk toki žmogų nuo važiavimo, pasakyk jam, kad ir ki
tan? ne pyragai, kad tokioje Kuboje, Argentinoje, ar Prancūzijoje 
daug blogiau negu Lietuvoje—tai tuoj užgirsi paprastą giesmelę: "A1 
čia tik klerikalų, Vailokaičio pasakos, jiems gaila "darbininkams’ 
laimės, pavydi mums ir t. t," žodžiu tariant, dabartinė Lietuvos 
opozicija veisia tautos ir valstybės išgautas ir .ruošia dirvą kokiems 
fidrs Trockiams ar kitiems panašiems jų dievaičiams.

Tą griažiai Įrodė ir nesenai Įvykęs laktrus—KOPENHAGOS DE
RYBOS. Kuomet buvusioji vyriausybė saugodama Lietuvos vardą 
tarptautiniam gyvenime, žinodama padarytas sutartis ir suprasda 

'ma jų svarbą, teipgi jausdama spaudimą isgalingųjų valstybių ir prie 
■ to matydama tinkamą momentą—Lenkijos susilpnėjimą—pradėjo ves
ti su Lenkija ekonomines derybas, kurios išplaukia iš Klaipėdos kon 
yencijos, pasirašytos juridiniai prie Lietuvos prijungiant Klaipėdą.

Derybas pradėjus, tuoj rusai ir vokiečiai užsinorėjo derybų. Vy
riausybė su tuo nesutiko. Po dienos kitos, turbūt po susiuostymo 

į so rusais ir vokiečiais, opozicija pradėjo deinuoti kaip tik tokiu pat 
tonu, kokio bolševikai norėjo. Dainavo vrisaip, vyriausybės žmo
nes apdrabstė biauriausiais purvais, Vilmą ne kartą buvo "parda- 

ir Lietuvą Į Varšuvą nunešę. O tai vis vanduo ant lenkiško ir 
malūnų, bet ne ant savo.

Derybos, kaip jau žinoma, buvo vien tik techniškais klausimais 
lietuviai nesutiko ir privertė lenkus nusileisti ir sutikti, kad Lie- 

lėBĮams duoti tik tiek, kiek Klaipėdos konvencija laiduoja ir ne per 
Šito savo nusistatymo griežtai laikėsi: lenkai rei- 

kad būtų leista jų darbininkams varyti medžius iki Klaipė- 
J^jplBkdymo medžių Nemunu. Lietuvos vyriausybė buvo nusistačius 

teritorijoje plukdymo darbą atliks Lietuvos darbininkai, o jiems 
turės užmokėti. Toliau lenkai reikalavo suteikti atplukdytai 

?SK®dfi.*gai tam tikrą plotą Klaipėdos uoste; ir žra lietuviai nesutiko, 
ė lenkus nusileisti. Pagaliaus lietuviai išreikalavo, kad len- 

^ttl.-preleistų per jos valdomą žemę atplukdyti iš Rusijos Lietuvos 
sąlygomis, kokias lietuviai sutinka duoti lenkams

£ susitarta apie telefonus ir telegrafus. Bet kuomet prieita prie 
ūkelių ir konsulaririki klausimo, tuomet jau lenkai panorėjo pel- 
e taip jau ekonominiai, kaip politiniai; Čia mūsų delegacijai pri

- Vyriausybės klausti papildomų instmlčcijų, nes Lenkijos dele- 
it matydama, kad lietuviai nenusileidžia pradėjo prašyti derybas 

raukt trims ar keturioms savaitėms Lietuvos vyriausybė nesu- 
įiderybas pertraukti ilgiau vienos savaitės; jeigu ilgiau—tai nu- 

visai. Bet iš priežasties vieno valdininko instimkeijos buvo 
ir tokiu būdu delegacija nesuliukus laiku įsakymo pasi- 

>S&dmą pertraukti derybas trims savaitėms.
^^^Ęldangi tas buvo prieš valdžios nusistatymą ir suteikė lenkams 

įiNiyaičių laiką meluoti pasauliui, kai Lietuva artinasi su Len- 
vyriausybė parodydama savo griežtą nusistatymą prieš Len- 

ftodama visomis pajėgomis už —atsistatydino.
atsista*7uinima8 buvo labši dliolė nosis opozicijai, kuri 

riki, kad valdžia važiuoja į V valdžia parduoda Vil- 
irt. p. O šita “baisioji” va! kad ne-tilĮne-

VilniaUs ir Lietuvos, betirni n*mwenėiiUis hm.

JUMgiASLJ

Skriaudžiamosios Vilnijos 
tautinės mažumos randa ga
limybės bendrai susitarti ir 
kovoti su savo engėjais len
kais.

Lietuvos laikraščiai pra
neša : 

t

“Paskutiniuoju laiku tarp 
Vilniaus lietuvių, gudų ir žy
dų atstovų Įvyko keletas pa
sitarimų dėl švietimo minis
terijos reikalavimo vis. isto
riją ir vis. geografiją dėsty
ti lenkų klaba. Viename to
kių pasitarimų nutarta pa
siųsti švietimo ministeriui 
kolektyvini motyvuotą pra
šymą pakeisti ministerijos 
parėdymą arba nors sulaiky
ti jo vykdymą ligi ta byla 
bii> išspręsta vyriausiajame 
administraciniame tribunole, 
kur tautinės mažumos yra 
padavusios skundą. Kalba
mąjį prašymą ministeriui y- 
ra pasirašiusios: Gudų Mo
kyklos D-ja. Lietuvių “Ry
to" Svirt. D-ja. Centralinis

Jų •'Tarbut’b' D-ja.”

Juo labiau tautinės mažu
mos persekiojamos, tuo dau
giau jos kovoja prieš žiaurią 
lenkų reakciją Vilniuje.

ERGELIAI...
(’levelando sandariečių sa

vai t lunkas “Dirva” pyksta 
dėl Bostono sandariečių ne-

K-X PauTaūikąs.
j- ’^Po praėjusio Sandūros 
šeinio šis yra antras ‘ krizis’ 
— pirmas buvo kai erzigna- 
vo seimo išrinktas redakto
rius V. S. Jokubynas.

“So. Bostone eina kokie 
tai ergeliai ir pertvarkymai 
be nariti žinios. Reiktų dau
giau rimtumo, nes tai orga
nizacijos, ne pavienių biz
nis.”
“Bfeikėtų daugiau rimtu

mo” — sako “Dirva.” Ma
tyt, kad ii- patys sandarie
čiai savo “Sandaros” kiltu 
“rimtumu” nebepatenkinti.

‘•Sandaros centras pergy
veno irgi šiokį tokį ‘krizį: 
kai)) organas ‘Sandara’ pra
neša. rezignavo Centro sek- 
retorius-administratorius \ . 
M. Čekanauskas, reikalus 
vesti liko buvęs sekretorius !

“TĖVAI KALTI”
Indiana Harbor, Ind. lie

tuvių kolonijos korespon- 
‘dentas Senas Senelis “Nau
jienose” rašo:

“Jaunas lietuvis, Petras 
Jankauskas liko nuteistas 
nužudymui elektros kedėje 
už užmušimą kito jaunuolio, 
Andre* Hritzu. Mirties 
bausmę jam paskyrė Lake 
pavieto kriminalia teismas 
mieste Crown Point. Jo by
la buvo nagrinėjama prieš 
teisėją Smitli.

••Jaunas Ąndrey, Hritzu, 
20 m., buvo padorus vaiki
nas. utrėjo savo automobi
liu, būdavo gražiai pasirė
dęs ir turėdavo pinigu. Tad 
Jankauskas su savo draugu 
Jack \Vatson sumanė Hritzu 
apiplėšti, kada tasis važia
vo automobiliu i garažių prie 
savo namij 3825 Hemlock St. 
Bet Hritzu pasipriešino ir 
todėl tapo nušautas.

“ Abu užmušėjai už kelių 
dienų tapo suimti AVhitinge 
ir tuojaus abu prisipažino 
prie žmogžudystės. Vėliau 
Jankauskas atsiėmė savo 
prisipažinimą ir stojo prieš

SVEČIUOSE
(Iš vasaros atostogų)

•Jau tračia diena viešiu, pas brolio uošviu.- Lin
kimų s-m Gerai, kaip daug giminių yra. nors ir bro
lio uošviai vis jau giminės, ne svetimi.

Senukai toki geri vaišina mane kaip Įmanyda
mi. abudu toki linksmi, šeimyna jų nedidelė, jie 
dvie-e ir du samdiniai. Gyvenamoji vieta labai pui
ki. vienkiemis prie pat miško.

Nor.- abudu senukai jau seni (arti šešiasdešimt 
metu vienam ir kitam), bet dar tik treji metai, kaip 
vedę. Senutes pirmasai vyras mirė karo laiku, liko 
viena be šeimynos, tai ir ištekėjo už antro vyro. Tu
rėjo dar dvi dukteris; viena išėjo i Ameriką ir ten 
ištekėjo, antra buvo pasilikus prie tėvų, kuriai žen
tą priėmė, bet nė metų neišgyveno su vyru ir mirė, 
o žentą kare užmušė. Pasilikus senutė viena už ant
ro vyro ištekėjo.

Senukai labai gražiai sugyvena, abudu toki 
linksmi, ypač senis. Nors jau senio plaukai balti, 
bet iš veido nvišrodo dar senas, toks gražus, links
mam būdo, vis tik šneka ir šneka, juokus pasakoja, 
kai)) koks balandėlis savo pačiutę linksmina.

Sėdim visi trys pirkioj ir kalbamės: senio pasa
kojimu klausomės ir juokiamės.

Ji.- pasakoja, kad čia esą surikus laukaij jam 
-unku dirbt t^neva skundžiasi senutei, išmetinėja jai, 
kad jinai jį prisiviliojo prigavo.

— Bobute, kad aš būčiau žinojęs, kad pas tave 
toki laukai, taip sunkiai reikės dirbti, tai būčiau 
nėjęs čia. nesiženijęs su tavim, tik dėl šito vieno 
kalno gale pirkios. Gerai, kad aš turiu dar tokią 
protingą kumele, o kad kokis arklys, tai jau ir ma
ne būtų užmušęs.

— Dieduli, kad. tu būtai manęs nemylėjęs, tai 
būtai čia nėjęs, bet kaip pasdabojąi, tai nei tu šito 
kalno matei, nei šitų laukų, kad sunkūs dirbt, — 
juokiasi senutė erzindama'4enį.

Juokiasi ir senis.
— Tu turbūt kokių žolynėlių turėjai apčėravo- 

jai mane ar ką/aš nė pats nežinau, Tcadman ir (lu- 
dakieniu buvo gerai. Ne jau. tu čia tokia graži rfei 
ką, ir dantų j b u mažai turi, o dargi jaunamartė, no
rėtų pasirodyt,' pasmandraut ’— tik treji metai kaip 
ženoti. Aš va ir kumelį auginu, sakau, pavažinėsiu, 
pamandrausiin, bet žiftrau - 
nemandraunykė. t J

Erzina šfcfftis seilut^-co juiatjadkiasį, fięįykMAĮ

tad bus Tautų Sąjungos iš s 
sprendžiamas.

Saugumo pakto sutartis ir 
arbitražo konvencijos saugo
sią Europos taiką. Jeigu iki 
karo ir po karo Europa buvo 
suskaldyta į dvi priešingas 
stovyklas, tai šiandien tos 
stovyklos išnyksią iš Euro
pos kontinento. Net ir žodis 
“santarvininkai” išdylsiąs 
iš diplomatinio leksikono.

Jau kalbama apie visų 
tautui suartėjimą. Manoma

nepaskyrė jabi biusmės.
‘ 1 Kadju suimta^ Jankaus! 

Hąs; už;; savo nupuolimą la
biausia kaltino savo tėvus, 
kad jie jo neprižiūrėjo ir ne
davė tinkamo išauklėjimo.]. Muzika ir džiaugsmas pą- 
Petras Jankauskas dar yra sitiko taikos žinią. Amžinie- 
jaunas, apie 20 m. amžiaus; ji priešai: prancūzai ir vo- 
jis yra niažas atvežtas iš Lie- kiečiai padavė viens kitam 
tuvos ir jo tėvai dar ir da- ranįQw Prancūzai ir belgai 

-sveikino vokiečius, gi šie 
anuos. Taika tampanti re
alybe. pagrįsta patvares
niais ir gumaniškesniais ak
tais. nei Versalio traktatas.'sudaryti tautų federatyvį su- 

Europa įsitikinusi kad su gyvenimą. Šis obalsis, kita- 
saugumo pakto pasirašymu dos atrodęs nesąmone, šian-

lis pokylis ir manifestacijos. 
AĮinios šaukė: “Taikos per
galė!”

bar tebegyvena ' Indiana 
Harbor. Tur būt tai yra 
pirmas lietuvis Indiana val
stijoj, susilaukęs mirties 
bausmės. Jo tėvai yra tam
sūs, o kaipo tokie gyvena 
nesantaikoj, vienas kitą tan
kiai aerštuodavę, mėgdavo 
gerti. Todėl vaikai buvo ne
prižiūrimi, augo gatvėje ir 
elgėsi kaip jie norėjo, anks
ti pradėjo piktadariauti, nes 
nebuvo kas juos pamokytų. 
O užaugusius jau sunku pa
mokinti, sunku juos suval
dyti. Todėl tai dar pačioj 
jaunystėj, nespėjęs geriau 
pažinti gyvenimą, nespėjęs 
net subręsti. Petras turės 
mirti elektros kėdėj, kaipo 
auka netikusio auklėjimo.

“Ne veltui Petras, išgir
dęs teismo nuosprendi, pa
smerkiantį ji mirčiai, pasa
kęs:

“ ‘Aš mirsiu todėl, kad 
mano motina nemokino būti 
geru. Aš nekaltas, bet ma
no tėvai kalti.’ ”
Tai baisus ir liūdnas mūsų 

gyvenimo prietikis. Jaunuo
lis. netekdamas savo gyvy
bes. prakeikia savo tėvus — 
“Tėvai kalti, nes nemokino 
būti geru.” Daug tokių šei
mynų turime, kui‘ nieko ge
ro angas kūdikis nemato. Tė
vai nusiskundžia vaikais, bet igirtavimų reikia 
patys kalti jų neklusnume. į geni

Kada kūdikis auga ir ka- skaitymu. Kur apšvieta. ten (atgalėję už''savo nuodėmes, 
da jis visur palenkiamas,’tai ir dorovė. įkalba apie “amžinąją” tai-

ji įžengė į draugingumo ir 
nuoširdumo vėžes, kurios 
veda prie kultūringo pasau
lio pažangos ir karu panai
kinimo. Tad-gi, nuo Lokar- 
no konferencijos užbaigos, 
karo paskelbimas bus laiko
ma kirminaliu prasižengimu,

dien rodosi labai realiu ir į- 
vykdomu. Vadinasi, važiuo
jame i taiką. Dieve padėk!

Norėtųsi džiaugtis, bet kaž 
kodėl nesinori labai tikėti, 
kad sakytoji “taikos perga
lė” atėjo iš nuoširdžių tautų 
troškimų. Rodytųsi, kad ne. 
Greičiau tai prievartos Dak
tas. Mes žinome, kad karai 
gimdo taiką. Tai-gi, grei
čiausia, Europa pavargusi ir 
nudriskusi nuo Didžiojo Ka
ro pasekmių, nebesi j ausda
ma galinti dar ir ilgiau peš
tis, ėmė ir iškepė taikos do
kumentus.

Tų taikos blynų autoriai, 
tai senai pasauliui žinomi ir 
gerai pažįstami žmonės ■. 
Brianas, Liuteris, Čamberle-

jam duodama pilna laisve, o 
toji laisvė tai “mūvės,” gat
vių draugai, peštynės, gir
ti “mūnšainierių” veidai ir 
visoki netikę auklėjimo “žie
dai.” Taip laisvai augda
mas, kad ir kaip tiesus me
delis, vėjo blaškomas, ga
liausiai išauga kreivu. Taip 
ir su vaikais. Tėvai turi dau
giau susirūpinti jų auklėji
mu ir priežiūra. Šeimynoje
turi būti santaika ir gražūs nas. Musolinį, Venderveldė 
gyvenimo pavyzdžiai, o tą ir kiti valstybės vyrai, ku- 
tegalime rasti tik ten. kur rie nesenai buvo pasaulinio 
dora ir tikyba pagerbiama, j karo gaisro kurstytojais. 
Tad vietoje visokių barnių ir .Dar-gi ir šiandien Brianas

- užsiimti j skerdžia Morokieeius ir Si- 
knygų ir laikraščiu riiječius. Ir štai šiandien,

1 ta. — kreipėsi Į mane. — pamatytai, kas iš manęs bu- 
į tų. Obo! . .
I — O kad ir aš dar jauna būtam tai kažin ar į 
į tave dabotam — erzina senutė senį, bet jis. rodos, nė 
j negirdi. į mane kalba.

— Tamista dabar nuskalbink kokią penkioliką j 
merginų ir viliok visas, o kaip reikės kada ženytis, Į 
išsirink geriausią už visas ir ženykis. į

— () kaipgi su kitoms? — paklausiau aš — jos j 
gali keršinti man. kaip aš suviliosiu.

— Vai ką jos tau padarys! . . Mergas viliok 
kaip nori, paskui pamesk, ir joms vistiek. Rytoj 
bus atlaidai mūsų parapijoj, važiuokim kartu, ot 
pasdabok kur gražiausią ir kalbink. O jūs ir mer
gas kalbint geriau mokat, nė kaip mes — mokyti, 
visokias knygas, laikraščius skaitot, visko jūs ten 
priskaitot, o nei jau ten būna teisybė parašyta, nei 

.ką. ot bile kas parašyti.
— Betgi meluoti, tėvuk, nuodėmė.
— Dar jau nuodėmė bus. kad mergai meluosi, 

aš netikiu, joms kalbėk kaip nori ir vis bus gerai, — 
tvirtina senis.

Vaikščioju su seniu po laukus, jis man pasako
ja. giriasi, kad viskas gerai užderėjo.

— Žiūrėk, tamista, koki geri rugiai, bobulė pa
ti sako, k'ad dar niekad toki geri nebuvo, kaip jiems 
ir šitoji kolionija teko. Laukas, rodos, ne kokis, 
bet reikia žinoti, kaip išdirbti, kada sėti ir kaip sėti. 
Kaip atėjau, tai viskas buvo apleist^, narnai ir lau
kai, nemažai aš čia sveikatos1 padėju. Parvažiuos 
kada žentas ir duktė, tai viską ras tvarkoj, viską 
jiems atiduosiu. Kam gi aš čia taip rūpintam?, kad 
ne jiems. Nors ir netikri mano vaikai, bet aš jų 
laukiu, kad tik greičiau parvažiuotų, tai gal nors 
pasilsėtum tada ’. . . anūkėlius beaugindami. Juk 
ir jinai jau mažos 'sveikatos, aš vis balnosi, kad 
nedirbtų tai sunkiai, tižteks inums kiek yra, bet ji 
vis: '“dukrelei, danteliui, anūkėliams,” o kažin ar 
mes jų sulauksinię kada ar ne .. .

. Žmonės man sako, kad kaip parvažiuos kada^ 
žentas su dukterim iš Amerikos, tai man čia vietos 
nebus — išvarys ... Tegul sau ir išvarytų, juk tu
riu savo tėviškę; ubagauti neisiu.

Nustojo senis^ kalbėjęs, nesigiria nei gerais ru
giais : — susimąst^.| mintyse pjskendo. Stovi gale 
ragių lauko ir žiūri kažin km toli, veidas apsiniau
kęs — ateities nuotikiuose paskendęs. Aš raminu?

— mano jaunamartė jau neklausytų žmonių kalbų. Žmonės visada savo
1 piktais liežuviais,’ npri šiikriaiitĮ tsittijrbę, pasiftke- 

jįmą ir iidrthi j^aęH-^pykąnt^,

šneko senis, — kad tik viską gerai nuo lauko paim
tum, užteks duonos.

Vėl pradėjo blaivinti* apsiniaukęs veidas, tam
sūs rūkai išnyko, 'dingo kažin kur, vėl giedra. ■

Pievoje ganosi dvejetas arklių, senis vedasi ma
ne prie jų ir šypsodamasis pasakoja:

— Žiūrėk, tamista, kokį aš kumelį užsiauginau, 
dar tik dviejij žiemų, o jau su kumele lygus, suval
dyti negaliu. Bet tegul aš pradėsiu arti, tai taip 
as jį Įkinkysiu Į akėčias, tai jis bus kitokis, nusira
mins tada oi nusiramins.

Nutvėriau kumeliuką už pavadžio* ir išlaikyti 
negaliu, toks neramus, o senis stovėdamas juokia
si, kad aš kumeliuko nesuvaldau.

— Ot kad, tamista, namie parvažiavęs tokį ku
melį rastai, tai nors pridabotai gerai, ir linksma bū
tų, aš kai užpyksta, tai ir su pagaliu apkuliu. Ne
važiuok namo, būk pas mus per vasarą, aš daug dar
bo neduosiu, 
koka truputį.

— Kad aš nė šienauti nemoku, tau tik dalgę pa
gadinsiu.

— Nieko, aš pamokysiu, su dalge jau greičiau 
išmoksi nė kaip su plunksna. Tiktai keltis reikės 
truputį anksčiau, mat, su rasa geriau šienauti. — 
juokiasi senis prikandęs lūpą.

Rengiuosi jau namo važiuoti.
Senutė prašo, kad parašyčiau broliui laišką į 

Ameriką ir, kad viską surašyčiau, ką tik mačiau ir 
girdėjau.

— Parašyk, sūneli, kaip žinai, tavo laiškas bus 
teisingiausias, kaip mes patys rašom, tai gal jie nė 
netiki, kad čia pas mus taip yra. Tegul parvažiuo
ja, ar-gi dar maža jie ten prisbuvo, gal jie mūs nie
kad nė nepasilgsta . ..

Ir rieda gailios ašaros per senutės skruostus, 
dar kartą nupasakoja savo pergyventus vargus, ne
laimes. Stebis pati savim, kaip ji ir iškentėjo tiek 
daug nelaimių.

— Kad Dievulis duotų sulaukti, nors prieš mir
siant mylimųjų vaikelių, tai, rodos, viską užmirš- • 
čiau, ką pergyvenau, gal ir mirti būtų lengviau .. .

Liūdna man buvo skirtis su senukais, rodos, kad 
uš su jais jau senai pasipažįstu, toki jie man artimi , 
pasidarė. Senutė net apsiverkė skirdamosi, prašė, 
kad vėl kada užvažiudčiau.
J • Įvažiuodamas į mišką dar kartą atsigrįžau, abu- . / 
du senukai stovėjo prie tvoros atsirėmę, lydėjo 
savo akimis. Išsįkandęs baltą skarelę pradėjau mo* J 
juoti, jįersrikų riiostelęjimu mari atsakė.

nenaut man tik padėsi, vienam sun- 
Aš va ir (Iri dalges turiu.

šI
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Kaune,*r<i 3ėj 26 i vaka
re, Šab^'Sąjung^sufuošta

I Nsenai, prieš kokįmėnesį,| ją jąuyra vietoje ir dirba.
atsirado Katine biuras1 dar-;kaikurife atrašo ir laiškius.

Mokykla Mtoe Ateitis
Kiek vargo ir bėdos mūs liečiu neužtenka. Taigi, kad 

; v - -tauta turej o. kovo j e už lietu- Ja taip didelę lietuvaičių mo^ 
mo Vyzivyir viry : tiviską .mokyklą arija bent už 

lietuviij kalbą, poterius, lai
kuose, kuomet rusų prie
spauda slėgė mūsų brangią 
tėvynę Lietuvą. Lietuvai ne
priklausoma valstybe tapus, 
nežiūrint visti trūkumų, ku
rie sutinkami kuriant nepri
klausomos valstybės apara
tą, mokykla ten pastatyta 
pirmoje vietoje reiika tik 
pasidžiaugt tuo dideliu visos 
tautos troškimu būti apšar- 
votais. kad tą šimtmečių ru
sų priespaudos ir tamsybės 
laiką kuogreičiau išdildžius, 
kad pasivyti kitas laisvąsias 
tautas ir kultūringąjį pa
saulį.

Džiugina ir tas faktas, kad Į 
tas šviesos troškimas ne vienI 
Lietuvoje matomas, bet ir j 
toli nuo tėvynės likimo at-| 
skirta tautos dalis, taipgi su
sirūpinusi savo vaikučių au
klėjimu ir švietimu. Pasidė- 
kojant Seserims Kazimierie- 
tems, padaryta pradžia tik
rai lietuviškai mokyklai ne 
vien pradinei, bet ir aukštes
niajai mergaičių kolegijai 
Chicagoje. Bet. kad užga
nėdinti visas lietuvių išeivi
jos kolonijas, toli gražu, da
bar esamų Seserų. Kazimie-

ką. Visa tai labai gražu, jei
gu tikrai, bet ne veidmai
ningai daroma.

--------- Praeitis puikiai parodo, 
kaip buvo pildomi visokie 
pasižadėjimai ir sutarimai. 
Tad, ar pasirašytasis Lokar- 
no saugumo paktas, kuris 
garantuoja Europos ramybę, 
nebus tos vertės, kokią turi 
kiekvienas paprasto šparga- 
lo gabalas? Belgijos neut
raliteto aktas, taip pat tai
kos dokumentas, bet buvo 
sudraskytas ir išmestas į 
krepšį.

Jeigu pasižadėjimai ir su
tartis pasirašiusiųjų šalių 
pildoma, tai kam šiandien 
didnama kariuomenės, sta
tuma nauji karo laivai ir di
dinama orO laivynas

Agi, tiesa, kalbama apie 
nusiginklavimą, bet labiau
sia to nusiginklavimo bijosi 
tie, kurie daugiau apie taiką 
kalba. įeina taip: viena 
ranka pasirašoma taikos do
kumentai, o kita tobulina
ma karo mašinos, kad pato
giai progai ištikus būtų ga
lima užklupti silpnesnį kai
myną. Tą puikiai supranta 
pasaulio diplomatai.

Visiem žinoma, kad ir be 
jokių taikos dokumentų su
naikinta Europa nebegali 
kariauti neužgy džius Di
džiojo Karo žaizdų ir todėl 
Lokamo saugumo paktas 
nieko naujo tuo atžvilgiu ne
duoda. Tud dokumentu tik 
nuraminama abejojanti dėl 
taikos žmonija ir atskiriama 
nuo Europos vakarų aziatiš- 
kos tvarkos Sovietija. Štai, 
čia yra visas jos nuopelnas.

Amžina taika priklauso ne 
nuo sutarčių bei diplomatų 

> parašų. Amžinoji taika tik 
y. tuomet galima, kai savo liuo-l 
(į su noru visos tautos nusigin- 

Įduos,atsisakys nuo kainiškų 
f ?? brolių žudynių ir kai kardus 

^ Tierittls Larklūa^

LDKS.REIKALA1!
kytojų stoką papildžius, su
siorganizavo ir jau keletą 
mokyklų aprūpino Šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolynas, 
kurios savo buveinę ir. moti
nišką namą įsikūrė Pitts- 
burgh’e, Pa. Bet kaip kiek

vieno didesnio darbo pradžia 
yra sunki ir reikalinga daug 
lėšų, taip ir Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolynas reika
lauja daug išlaidų, kuriant 
naują motinišką namą, ku
riame bus rengiamos lietu
viškos mokyklos seserys mo
kytojos. Dabar Seseys Pran- 
ciškietės daro savo Vienuo
lyno išlaidoms apmokėti va- 

Įjų. todėl kiekvieno lietuvio 
į yra pareiga joms pagelbėti 
j ir su savo doleriu prie to dar- 

I bo prisidėti. Nes ko geriau
bus aprūpintas Seserų moti
niškas namas, tuo daugiau 
galės primti kandidačių į se
seris mokytojas, tuo greičiau 
bus aprūpintos lietuvių pa
rapinės mokyklos lietuvaitė
mis seserimis mokytojomis, 
tuo sparčiau augs pas čia au
gantį lietuvių jaunimą tau
tinis lietuvių susipratimas, 
kas pakirs kelią ištautėji- 
mui. Todėl, kur tiktai atsi
lankys Seserų Praneiškiečių 
kapelionas, gerb.. kun. V. 
Matulaitis, visi Jo šventą 
misiją paremkime ir su savo 
doleriu prisidėkime, nes tik
tai per lietuvišką katalikišką 
mokyklą pasieksime 
jaunučių vaikelių širdis, 
sklepindami meilę savo tėvų 
ir jų kalbą pamylėti. Šelp
kime Šv. Pram 
rų Vienuolyną '"amindami iu<vl 
mūsų mokvkloms :etuvaites na .

/• _ i . • 'ta ir važiuoja,seseris mokytojas, nes mo- ‘ f
kvkla —tautos ateitis. ... T ,

vmcijų. is sodžiaus. Lig šiol 
K. J. Krušinskas, išvažiavo jau dvi partijos po 

Fed. Sekret. 600 žmonių. Pirmoji parti-

Liniukams verbuoti PTaūčū- 
zijon. Visur jis paskleidė 
savo skelbimus, kuriais kvie
tė vyrus ir moteris važiuoti 
Prancūzijon laukų _ darbų 
dirbti. Žmoneliai sujudo, 
sukruto. Nebuvo nuo to lai- 
kb, bent Kaune, pas darbi
ninkus kitos kalbos, kaip tik 
apie Prancūziją. Minėtas 
biuras skelbė, kad darbinin
kai gaus pilną užlaikymą: 
butą, valgį ir drabužius ir 
dar 150 frankų į mėnesį. Ka
dangi retai galima atrasti 
šalį, kur žmonės, darbinin
kai būtų patenkinti savo gy
venimu — visi mano, kad ki
tur geriau, tai ir Lietuvoje 
tas pat yra. Jie prie didelių 
pažadų pridėjo dar savo iš
galvotų gerybm ir išėjo pu
sė rojaus. Buvo taip kalba
ma: ten duos puikų butą, 2 
eiles rūbų — išeiginius, kas
dienius ir specialiai darbui, 
pinigų, girdi, nors nedaug 
(1 fr.=47 liet, centams), bet 
už tai ten viskas pigu — pui
kūs batai kainuoją 15-20 f r., 
geras kostiumas 50-60 fr.. ir 
1.1. Pagaliau, sako, jei ne
patiks, po 3 mėnesių bus ga
lima sugrįžti atgal Lietuvon.

Na ir važiavo. Biurui 
pradėjus surašinėti, paskir- 
mis dienomis, šimtai žmonių 
stovi prie “Coįripanie Trans- 
atlantiaue” buto Kaune. Už-savo i . „ 1 • . .

. įsirašyti skuba ne tik tie, ku- 1“ »

Bet tie laiškai kaž kodėl dar 
nieko nepasako, nes dažniau
sia trumpi. Bent man nete
ko nei matyti, nei girdėti, 
kad kuris nors būtų plačiau 
aprašęs savo gyvenimu bet 
dažniausia rašo, kad yra 
syeikas dar, dirba ten ir ten 
ir viskas. Manau tokie laiš
kai yra dėl to, kad darbinin
kai tik naujai atvažiavę ne
suspėjo visiškai pažinti tik
rąjį savo gyvenimą. Vėliau 
duos, tur būt, tikrų ir pla
tesnių žinių. Ir atrašo, tur 
būt, tie tik, kurie pakliuvo į 
pakenčiamesnes gyvenimo 
sąlygas, o kiti gal dar netu
rėjo galimybės ir parašyti. 
Kaip praneša laikraščiai, tų 
darbininkų padėjimas yra 
nepaprastai sunkus. Elta 
jau senokai buvo pranešusi 
“Lietuvoje,” kad daugelis 
darbininkų nepakęsdami 
darbo sąlygų sulaužė pada
rytus kontraktus ir pabėgo. 
T tokias trumpas žinutes, 
spaudoj pasirodžiusias kele
tą kaitų, darbininkai neat
kreipė domės ir kaip ir ank
ščiau plaukė paskirtomis 
dienomis užsirašyti į minėtą
jį biurą. Tik spalių 2 d. 
“Lietuvoje” pasirodė p. J. 
Gabrio ilgokas' straipsnis a- 
pie tų darbininkų padėti ir 
valgus. Šis štraipsnis'gal'iT 
paveiks kiek darbininkams, 
nes p. J. Gabrys rašo faktus,

rie darbo visai neturi arba j kuriuos pats girdėjo nuo tų 
'turi nenuolatinį, bet ir tie, pačių išvažiavusių daibinin- 

k^1" j kurie turi net ne blogą dar- kų Prancūzijon ir net pa-
^eSe; jbą. Kiti net parduoda savo duoda keletą pavardžių. Del 

-amin ami |namus? tu^ ip ^aip įm._ vaizdumo paduosiu čia vieną
Važiuoja ne darbininkų pareiškimą 

vien iš Kauno, bet ir iš pro-" Lietuvos atstovybei Pary-

ŠOKIAI
■-------- Rengia---------

Lietuvių Darbininku Kooperatyvės Są-gos 8-ta kuopa

Bus Subatoj

Spalio-Oct. 24-tą d., 1925 
MALL HALL

40 PROSPECT STREET CAMBRIDGE, MASS
Pradžia 7:30 vai. vakare

Gerbiamieji-sios Lietuviai ir Lietuvaitės kaip seni taip ir 
jauni, kaip vietiniai taip ir iš apielinkės, visi esate kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, kur galėsite linksmai laiką praleisti, 
nes muzikantai yra paimti vieni iš geriausių, kurie grieš .viso
kius lietuviškus šokius. Taip-gi bus suddžių gėrimą ir gpr^žją 
užkandžiu. Todėl nepraleiskite nei vienas šios ptogos o> atsi
lankykite visi. Užtikriname r kad atitilankiu’rieft būkite pilnai 
užganėdinti, nes įžanga visai pigi: rytams 40c., motėtiins 35c.

TEMYMITl
SIUXCIAME4»IX1GVS I LIETUVĄ ir kltua gąlls Litais Ir bolerhils, 
pagili žemiau*) dieninį Jcihkq, siunčiame pinigas jun huo.pėrvlHJO 
mėty ir dur .nei vieno pinigai neprapuolė. Hašyjtttjygausit 
formaciją Kasllnk aiįmtimo pinigą,per.

žiu j e, kaip jį paduoda p. J. 
Gabrys:

“Laikau nesulaužęs kon
trakto, sako toks darbinin
kas, kadangi jame parašy
ta, kad darbininkai bus tal
pinami į atskirus kambarius 
po kelis žmones. Mane pa
guldė arklydėje. Jei būčiau 
ilgiau pagyvenęs, būtų pa
razitai suėdę, ir būčiau 
džiovą gavęs nuo smarvės, 
nuo mėšlo, nuo arklip pra
kaito. Netikiu, kad prancū
zų sanitarinės taisyklės leis
tų darbininkus taip užlaiky
ti. Su tokiu valgiu negali
ma gyventi prie taip sun
kaus darbo —nuo tamsos iki 
tamsos. Rytą šaltas valgis 
ir suvis mažai, šeštadienį 
iš ryto mėsa visai smirdėjo. 
Patys prancūzai darbininkai 
pauostę raukėsi. (Tnr būt, 
prancūzai darbininkai atski
rai valgo, o tą mėsą pauos
tė tik lietuvių pašaukti. A. 
Š.) Tokiomis sąlygomis ne
sutinku toliau dirbti. Važia
vau norėdamas, atsiimti ir 
žmoną pas save, bet pama
čiau,, kad tai visiškai nega
lima, , Jei kalbėti apie nuos
tolius, . tai man padarė dar 
didesnių nuostolių; mano 
sveikata Ūhsilpnejo imto 
men^o valgio, ir dakr dar 

v krūtinę tebesopą. Esu tik
ras,^ kpd visi atvažiavę pa
bėgs. Gėriau buvau užlaiko* 
ina^/vokiečių nelaisvėje/.’
P. J. Gabrys paduria’ daf 

3 panašius parbižkiriilis to
kių pabėgįeiiik. bet dėl trum
pumo jyčianeeituosii

tuvostdviejų mėtų laisvo gy
vavimo ir atidengimo pa
minklo už laisvę žuvusiems.

Apie pusę aštuntos uni
formuoti Kauno šauliai ir 
būrys civilių kauniečių pra
deda . rinktis stotin. Susi
renka virš šimto. Trauki
niui atėjus pripildo vienų 
vagoną Kauno ekskursan
tais. Truputį po astuonių 
traukinys pradeda judėti, 
ekskursantai fortisimu už
traukia “Šėriau žirgelį...” 
ir mosakuodami skepetaitė
mis tolygioje pozicijoj pasi
likusiai miniai, apleidžia 
Kauno stoti.

Iš karto traukinys lyg nė-, 
noromis rąžosi, lyg norėtų 
Kauno padangėje pasilikti, 
vjenok greit pabunda, išsi
tiesia ir švilpia visu smarku
mu pirmyn. Ekskursantuo
se ūpas nepaprastai geras, 
dainų nestinga, patri j etišku
mas vulkanais vtrčiasi: žo
džiuose ir mintyse Vilniaus 
atvadavimo dvasia karščiau
siai ir ryškiausiai figūruoja. 
Šauliai nė kiek nedvejoju, 
kad Vilnius nebūtų mūsų; 
jie pasiryžę by momentu eiti 
ant Vilniaus ir išvaikyti iš 
ten lenkiškas siurbėles.

Maudantis tokioje nepa
prastoje atmosferoje, kuri 
pripildė pilną ir su kaupu 
širdį Tėvynės meilės, neju
čiomis atėjo vidurnaktis ir 
traukinys—atpiškėjo į Šiau
lius, kur prilipė daugiau eks
kursantų važiuojančių pasi
džiaugti savo brolių klaipė
diečių laisve. Susijungė 
dviejų miestų jauna jėga, 
pasidarė tvirtesnė spėka ko
voti by kokį priešą — versti 
kalnus, laužti medžius ir va
ryti lenkus iš Vilniaus teri
torijos į pipirų žemę.

Apie antrą trečią valandą 
ryte, Mažeikius pravažiavus, 
susilaukus gražų būrį brolių 
žemaitėlių, visi ekskursantai 
pradėjo eiti poilsin: prigulė 
visur, nuo apačios iki viršui. 
Gulėjo neilgai, nedaugiau 
trijų valandų, apie penktą 
šeštą jau pradėta sveikintis 
su latviais, važiuojant jų te
ritorija (tiesaus kelio Klai- 
pėdon da nėra, reikia įsukti 
Latvijon). Truputėlį išau
šus atsinaujino vėl dainų ir 
visokio linksmutno procedū
ra, kuri tęsėsi iki pabaigai 
keliones^

Besigėrint Klaipėdos Kla
sto kultūra: trobesiais, ūkio 
išdirbyste, keliais ir kitais 
moderniškurnais, pusė po as
tuonių įdundama Klaipėdos 
miestelin, dainuojant gy
viausias patrijotines dainas, 
k tiri ii kiads suliūliuja Klai- 
pėdos padangę ir atsiduria 
Baltijos jūron, Traukiniui 
stojant ir ekskursantams li
pant laukan, Klaipėdos Sau
liai šti orchestra pasitinka 
svėčilis ir širdingai sveikina.

Sųsisyęikinus ir susipaži
nus einamai rėti Klaipė
dos miesto ir pfcbaltjūrfo.

Apie Klaipėdą, pąriidą ir 
kitifŠ įšpūdŽiu^ kitaift nume- 
ryJ t- jų

- ......
P.2>.
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t Įluo rugsėjo mėnesio pra
džios iki šiai dienai prie mūsų 
šeimynos prisidėjo -dar visas 
tuzinas naujų narių.

Dar tik rudens pradžia, o 
jau tūlos kuopos ima krutėti it 
dirbti, o kai ateis žiema, tai 
mes ir kalnus nugriausime! 
Mūsų eilės stiprėja, nes mūsų 
organizacijos pamatai tvirti. 
Mes tikimės, kad visa eilė bro
lių ir sesių paseks naujai įsto
jusius ir eis su mumis į bendrą 
darbą ir kovą prieš tautos ir 
tikybos engėjus.

Na, tadi eikime susipažinti 
su naujais mūsų šeimynos na
riais. Štai jie:

19 kuopa (Chester, Pa.) su
silaukė plačiai žinomo ir veik
laus nario gerb. kun. Tarno Ži
linsko asmeny. Chesteriečiai 
džiaugiasi ir tikisi, kad kun. 
Žilinsko padedami savo kuopą 
sustiprins ir išaugins iki tokio 
skaičiaus, kokį šiandien turi 
Montello ir Cleveląndas.

72 kuopa (Detroit, Mieli.) sa
vo tarpan priėmė darbščius ir 
energingus brolius: Vladą Ba- 
varskį ir Praną kirvaitį, kurie 
žadą dar keletą naujų draugų 
prikalbinti prisirašyti. Detroi- 
tiečiai pereitame narių vajuje > 
vos-vos nesupliekė CIevelando. 
Reikia laukti, kad jie spės tą, 
padaryti kituose vajuose.

91 kuopa (Shenandoahjri.) 
Pa.) pasiryžo augti. Pirmai' 
pradžiai prirašė du nauju na
riu Kazį Žalionį ir Petrą Piku
lį, bet sako, kad tai toli gražu 
iki to skaičiaus, kokį mano pa
siekti. . Broliai Žalioms ir Pi
kulis turi daug gerų draugų, 
kuriems taip pat pravartu bū
tų juos pasekti. Tikimės, kad 
mūsų naujieji nariai Savo 
draugus prikalbins.

103 kuopa (Phila.. Pa.) sako: 
geriau vieną, kai nieko! Tai
gi prie philadelphiečių prisidė
jo brolis Stasys Baltaduonis. Iš 
šio nario senieji nariai jau ir 
dabar daug tikisi, nes esąs su
manus ir darbštus vyrukas.

93 kuopa (Grand Rapids. 
Mieh.) užsispyrė žūt-hūt, bet 
Montelliečius nugalėt. Jei kas 
pirma apie tai abejojo, tai da
bar jau pradeda tikėti. Grand 
Rapids ir šiuo kartu paėmė vir
šų ant visų kuopų. Štai iš 12 
naujų narių — 6 narius prirašė 
93 kuopa.

Pažinkime: Ona Meščianai 
tienė, Juozas Akamavičius,

Jonas Kalkauskas, F 
Kasąrskis, iBenediktas 
UviMus ir Alekas Skerbutis. W

Grand Rapids kuopa rasote!
“Mūsų kuopa auga. Taijgg| 
dėka gerb. kun. Verbickui. 
pastebėjom centro paraginimą1^ 
dėl organo pagerinimo. Meįj^|||| 
džiam turėti kantrybės, mes iOJIl 
kimės rasti progos ir finanšis^^S 
kai pagelbėti mūsų myl iman^ 
organu ‘ ‘ Darbininkui ’ ” ?

Kad taip visos kuopos išsį-J 
judintų, kai ši kuopa, tai mes-’ 
galėtume milžiniškus darbus 
nuveiktu

Visos kitos kuopos, tuoni: 
tarpu prirašė . . . NIEKO! ' 1

Eina girdas, kad 12 kuopoje 
(Brooklyn, N. Y.) prasideda? 
smarkus bruzdėjimas, bet kol' 
kas tam sunku patikėti, nės' 
Brooklynas tiek įmigo, kad- 
sunku jį išjudinti. O gailai 
ten labai plati dirva. - •

Tad naujus narius pasveikini 
darni ir geros kloties ji^ms pa< 
linkėdami, lauksime kitų kuo
pų išbundant. į y

SekretoriaUs

'SU

o

MONTELLO, MASS.
Čia judėjimas atsinaujino su . /|||| 

sezono pradžia. Priešakiu stki- 
jo LDKS. 2 kp. Jai priklauso 
veikliausieji šios apylinkės lie- 
tuviai. 1|||

Pastarajame LDKS. kuopos , 
susirinkime dalyvavo veik visi' 
kuopos nariai. Ūpas buvo pa- 
kilus. Kuopa gavus iš Centro 
dovaną nemano apsileisti ir ant 
liaurų gulėti. Bet veiks toliau. 
Kuopa nutarė Centrui pagselbė-\' 
ti išleisti kalendorių. Išrinkta VJsl 
komisija skelbimų parinkti;--^ 
Nutarta toliau platinti “Darbi- %|| 
ninką,” kad. nei vieno Monte- 
lloj lietuvio neliktų be “Darbi- --||| 
ninko.” Iš Centro pareikalau- 'O- 
ta. kad Centras daugiau duotų 3 
nurodymų kuopoms, ką turi 
daryti. ,

W. S

PRANEŠIMAS J
L. D. K. S. New York’o ir New 3 

Jersey apskričio kuopoms *
N. Y. ir N. J. valstijų apsk'ri- 

•ties suvažiavimas įvyks lapkri- “ 
čio 15 d., 1925 m., 1-mą vai. po 
pietų, parapijos salėj. 27 Daris--..į^ 
St., TIarrison, N. J.

Rašt. J. Sereika, 
204 Jefferson. St..
Newark, N. J.

ramiai ir a 
uai 
era*



KAMA DVIEJU AKTU SU D

KAS GIRDĖTI LETUYHI lOtGNUDSL
am

WATERBURY, CONN.

4

>

Bažnytiidi Choras 

192 ^Pradžia 7. OOvalvak. 
SYEYABI&, Penkta įiiit South Besit*, Mass.

II 'W

fBOf

vert*# šrato gyduolių.’’

Nesenai “Darbininke” buvo 
jįašyta kad Šv. Juozapo lietuvių 

^■Jįiu»p. naujos mokyklos bei 
^'Įgretainės iškilmingas pašventi- 

ir atidarymas atsibus spa- 
' 25 d. Dabar šiuomi prane- 

jpiirme vietinei ir apielinkės 
visuomenei, kad tarpe 

&3pontraktoriaus ir darbininkų 
[Musių nesusipratimij delei, ši 
rBBrilmė atidedama tolimesniam 
> laikui.

JUOZAS M. VERVEIM
- (VKIUCKA)
LIETUVIS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE
_____ OFISUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broądvay

Tel. S. B. 0048

BROCKTON MASS.:
6S4 No. Main Street 

T«L Brockton 7180
RESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-\V

lių dienų vėliaus aš gavau pa
kvietimą į Voreesterį aut to« 
pačios dienos. Tai ką dabar 
daryti. Aš pareikalavau to
kios mokestines, kokią aš turė
jau gauti tą dieną Waterbury- 
je. Bet man nenorėjo mokėti, 
dvejojo apie mane, gal aš tiek 
neverta. Todėl aš įsižeidžiau 
ir atsakiau kad nedalyvausiu 
koncerte. Kada aš atsakiau 
Worcesteriui, tai sužinojau, 
kad tą dieną Waierburyje yra 
40 valandų atlaidai. Jausdff- 
mosi kad katalikei nepridera 
koncertuoti per atlaidus, atsa
kiau waterburiečiams nepaisy
dama ir užmokesčio. Kada at
sakiau vaterburiečiams, tai 
nėjau siūlytis voroesterie- 
čiams. Tad likausi tą dieną 
Hartforde.

P. Buvęs prikiša man katali
kystę, chorą ir 1.1. Mane hart- 
fordiečiai pažįsta kad esu ka
talikė, su tuom manęs nepaže
minsi. O choras teipgi mane 
gerai žino, aš chorą gerbiu ir 
jis mane gerbia. Jeigu aš dai- 

Visi gra- nuoju kada, kad ir ne katali-

Reporteris

sėkmių gantu 
ijlinų ė*okyk-

- j -—--------v ZStrE-*.’Fį"-' DMlV
i įtinami kūdikiai tnĮj^įiraaėjb taisyti* 

mrte'Ęaide Ptertb t valgį Nekarlė 
augu du syk neg* f*0*nrtai. gi. 
Trupė "javo vtdiitlaiiUtąl w :aeptyohis 
svnn* daugiau |MgB'kūdikiai penėti 
paprAstu iš bonkuėių jš*cu... O nuo 
to kalke mokytojui peg^bėjo, kad ku 
dlklut netik sveitarfĄjį tr vikrume 
ugėjo. bet ir sptrftM Mokintis ėmė.

ny,6vah vak.

P^otvarkSię? naujos kros
nies' (boilerio) priėmimas ir

si nariai būtinai atsilankykite.

. Skattįfk JitvM kgt surai
tė ir pasidėk ateičiai.

. SUSIRINKIMAS
Lietuvos Vyčių 17-tos kuo

pos mėnesinis susirinkimas į-STRAIPSNIS 142 _______
Kondensuotas pienas turi tisus kuupuNKEPYKLA (bakery) *u kratė vy*ks spalio 25 d., nedėlioj, 4:30 

.“lim. hN.kJ6 lTuve ir vl«’* ^neriju, tm-; Val. po pietų savuose kamba-

* TEL. So. Boston 0606—W.
? LIETUVYS DANTISTAS

U L. KAPOČIUS
į 251 Broadvay, So. Boston
z ("Keleivio” name)
> Ofiso Vaiaitoos: nue 9 iki 12, d*d
> 1:38 M 6 Ir n* 8 rfJO iki 9 vakarą 
£ Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
/SUbatoml* nuo 9 iki 6 vak. Ned4 
/ įlomis nno 9 iki 12 (pagal sutarti'

Visi nepurisekiinai organi- 
zuot&m darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

Ilsius ir masinius vitanytnus. 
gilima atsidėti dėl vienodos kiekybės. 
Tis tiesa, tik kalbant apie geresnių j* 
ruAj Kaip ir su kitais maistais, yru 
visokių rūšių. Motinos turėtų varto
ti toki pieną, kurio firma yra: pripažin
ta. Didžiuma pasirenka Borden’s 
Eagle Brand, dėlto, kad ji geresnė už 
kitas rūšis. Patartina vartoti tą pįi- 
ėi? rnšį visados. Suprantama, kūdikis 
tori teisę gauti geriausią, o niekais nėra, 
taip svarbu, kaip maistas, ypatingai šil
tame ore.

Kūdikio Dantys
Sveikam kūdikiui dantys turi prasi

kalti tarp šešių ir septynių mėnesiu. 
Pirmieji dantys vadinami “pieniniai,"’ 
Ji; pasirodymo laikas labai įvairuoja. 
Priežiūra tų dantų yra labai svarbi. 
Juos reikia du syk į dienų nuvalyti 
Švelniai trinant boyelnos ar. vatos, gu
mulėliu, kurį reikia pašlapinti Į Kori
nės rūgšties tirpinį, padarytų iš pusės 
Šaukštuko atmiežto viena pakitę ver-1 
įlanėio vandens. Vaikui augant, rei
kia ji pramokinti vartoti šepetukų. An
trųjų dantų sveikumas ir stiprumas 
daug priklauso nno priežiūros reikia
mos pieniniams dantims.
Antrieji arba amžinieji, dantys pa

prastai pasirodo, apie šeštus-septintus 
merus. Jų yra 32. laibai svarbu juos 
•inkamai prižiūrėti.

- wiin^rija. tn*-.vai. po pietų savuose kamba-
492 K- Seventh St., So.<ltiug metų; teipgi 8 šeimynų damas ei-1 ’ ’

nn sykiu, gera įplauka ir gera, tirštai Boston e.
apgyventa lietuvių, apielinkė. PrekėST. GLAIR, PA.

T Spalio 10 d. Šv. Kaz. Lietu
sių parapijos choras bažnyti-1 
nėj svetainėj buvo surengęs pa- 
eilinksminiino vakarėlį, į kurį 
buvo pakviestas lietuviii cho
ras iš Tamaųua, Pa.

Atvykę Tamaųuaiečiai išpil
dė programą savo gražiomis 
dainelėmis, kurios publikai la- ’ 
bai patiko.

Po dainų padaryta pertrau
ka ‘‘pasidrūtinti.” 
žiai susėdę, prie stalų padabin
tu gyvomis gėlėmis linksmai 
šnekučiavosi. Duota užkan
džių, sodės. šaltakošės, saldai
nių ir t. t.

Po pertraukos buvo šokiai ir 
tęsėsi ligi 11 vai. vakaro. Pa
sibaigus šokiams Tamaųuaės 
varg. P. A. Dulkė prabilo kele
tą žodžių vardu viso choro dė
kodamas St. Clairiečiamš už 
pakvietimą i toki smagų ir 
linksmą vakarėli ir už gražų 
draugiška pavaišinimą. O jo 
kalbą atsakė vietinis varg. J. 
Sanuškevičius dėkodamas Ta- 
naaąuaiečiams už atsilankymą, 
pž palinksminimą mūsų savo 
'gražiomis dainelėmis ir pareiš
kė nuomonę kad ir ateityje 
Stengtūmėsi palaikyti drautriš- 
kus ryšius. Peikia paž\unėti 
kad šios kolonijos nors jaunas 
Hidras, bet visi gerai nžsilai- ( 
ko, tari savo draugiją Į kurią 
moka mėnesines duokles, rim-

i vargo- Į 
nurinką užtad ir viskas tvar-1 

f kįai eina, tik gaila, kad dėl ’ 
<• angliakasių streiko koletas vy- ■ 

Tų apleido mūsų ohorą išva- 
į Žinodami kitur ieškoti darbu.1 
y bet užsibaiums stroikni fra1 vėl , 
e sugrįš.

t' H valdybą, energingą 
Tnmnkn nztnd ir visk n

y

Meldžiame visų narių ateiti
$2^,.xw. $7,'JOO įnešti ir lengvos išiygun, ■na^kirtu laiku nes turim daiifit PRIE COLUMBTA ROAD kumpinis WKnes I JTim QdUg
Jl -šeimynų 13 kamtartų namas, vieta -Svarbių reikalų aptarti, 
dėl garadžių, gražiausia aplelinkė City 
Pointe, $6,500 Ir ttk ^500 Įnešti.

lithuAntan Agency
361 \V. Broailvray, j -So. Boston, Mass.

kams, tai aš tą nelaikau už 
nuodėmę, nes man pragyveni
mas reikia pasidaryti ir dar-gi 
stengtis lavintis toliau, nes 
man niekas lekcijų už dyką ne
duoda, reikia užsimokėti. To
dėl man šito neišmetinėkite.

Jeigu mylite savuosius, tai 
turite remti juos, atlyginti už 
patarnavimą, o ne šmeižti, tik
rai dalyko nesužinoję. Visuo
met katalikams pasižadėjus 
pirmenybę, jeigu tik man bus 
atlyginama tinkamai.

Ona Katkauskiutė

REIKALAUMI AGENTO
PILVO IR NEMUNO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir xv»lgim«s galvos paei
na iš vldnrių, kraujo' neėystumo ir sllp- 
Buma. . Paeina. 8EJb*4t€urią. Einlk 
InTusldn, išgydys *j -S—savaite8. Pre-’ 
kė 75c., baksas (pusė tuzino) už $4; 

i dėl tousilų ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
Modtj, prekė 81, $1.75 Ir $3.00. Gali
te gauti kožnoj aptlekųj arba pas Išra
dėja Z. EINTK CO., City H01, St. 

[ Union City, Conn. (L.-28)

Ateidami atsiveskite nors po 
vieną naują narį. Tuomi padi
dės mūsų būrys.

Kviečia Vaidyba

Korespondentas

f 500 DOLERIŲ ĮNEŠANT 
Igalifria. pirkti 15 kmftharitj namų. Reji- 
Idos 00 dolerių. įtaisymai. 177 Rroiul-

Daugeli ilgų. vr»y, So. Boston! S. B. 265g

$1000 TIK Už 60 CENTĮJi
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais. bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000, 
jei jis sveikatos neturėtų! Būtu 
visai tuŽėias daiktas tokiam žmo 
guL Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, -dusulį, patrūįcimą, 
skausmas po krūtinei^ nervų suge
dimus, ir tt. Atsiusk^lOfc., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITlS
K GStet Rd.. Sbenceroort, N. Y.

TeL So. Bofcian 0823 i 
LIETUVIS DANTISTAS I 

OR. M. Y. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

436 Broadway( Bdatfe Bosiąs 
Ofūo vula»do9:

nuo 9 iki 12:00 ryt* Ir nuv 1 JJO 
Uri 6 ir nuo 6:00 Iki 8 raL vakare. 
Oftea* uždaryta* eub**o* vakarais 
ir uedėldienials, taip-gi seredornis 
nuo 12 <Heuą uždarytas.

! T»L So. Boston 270

J. MAGOONELL, M. D.
GoHmm nMcaMU ir lietuvilkai

f >un*o valakim*: Rytai* Iki 9 vai.
> . Po pietų nuo 1—1
I Vakarais nuo6—b
' 036 1. Broadirsy, 8o. BoitonBOSTON’G DRAUGUy 

VAtDYBy ADRESAI
ŠV, JONO E V BL. PAŠEU 

DRAUGUOS VALDYBOS 
ANTRAJAI.

Pirmininkas — M. Zoba,
539 E. Seventh St., So. Boston, Ma*

Vice-Pirmįninkąs — J. Petrauskas,
250 Gold St.. So. Boston. Alnas, 

Prot. Raštininkas •— J. Glineckis.
5 Tliomas Pk.. South Boston. Jlass. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis.
40 Marine Road. So. Bostou. Ma* 

Knsierins — A. Naudžiūnas.
885 E. Broadvray, So. Boston. Mas.

Tvarkdarys — T. Z.ifkLs.
7 VFtnfleM St., So. Boston. Maaa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člg nedfeldlenj kiekvieno mėnesio. 2 n 
valandą ?e parapijos 49'. 
■F. Reventh SL. So. Bost^:.

* ■ 
j Naujas Lietuvis Deutistas I

DR.ST.A.GALVARISKlį
1 520 B, Broadway, S, Boston g 

-■ Ofisas atdaras nuo 9 va,, ryto iki S 
i 12 va) tr nuo 1 ;30 vai. po pietų S
4 iki 5:3fl vai. vaU. ir r.a< 7 .k: !) g 
Į vai. vak. šventę-iHrhij UUkl-B 
j tarimą. Te!. S. Boston 2300 g

T*L Brockton 5112—W.

1AKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

$

Ręst (teorija Averrae

riMino r. k. dejos

PlrMataka* — J.

Prot. Rėžt.
406 Third St-

DARBO ŽMOGAU, atmink, jog I 
“DARBININKAS” yra tavo prie-1 
teks.

Staniuliutė.
St.. So. Boston, Ma*
— O. Mizgi rdienė.
St. So. Boston. Man. .

š

i PO GLOBA MOTINOS šVč 
SOUTH BOSTON, MASS.

VALDYBA

>*, BmU CM>t* Ir Public Notare*.
208 W. Broadway

I Reaid«icijo« Telepbonaa: 0779-M.
I Ofiso Telefonas ~ “ n 4689-\V

Mes Duodam ir Išmiinom
LEGAL STAMPS

MILLER’S
DRY GOODS

OR. A. J. GORMAN
(GUDAUSKAS) 

700 I&in St , Montello, Km 
(Kampas Broad Street 1

r

Mui*

Į£U0MET notaa tari laimes sulaukti kfidb 
itio, ji turi supranti, jog jos kūdikis gimė 

su įgimta teise gauti geriausią globą ir geriau* 
* sį galimą maistą. ,Vienok, yra tūkstančiai mo

tino, kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakantį maitinimą, reikafingą jų pil 
nam yystymuisi,

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DARBININKE”

ŽINOTINA SO. BOS 
TONO LIETUVIAMS!

Tom* motinom* 
daktarai rekomendavo 
ir išrašė Borden's Ea
gle Pieną per virš 65 
metų, kaipo vienatinį 
saugų ir išbandytą pa 
vaduotoją mot i n o s 
pieno.

( HARTFORD, CONN i į 
I “Darbininke" No. 110 ko- J £ 
pį raspondeneijoj iš AVore^ster.' 
K Mass., T. Buvęs aprašo koncer- § 
I tą buvusi 27 d. rugsėjo šv. Ka- 
fe;' vimiero salėje ir mane šmeižia 
k ctedyko gerai neištvręs. Sakai. 
f1 kad tamistai klebonas paaiški- 
1 no. Galėjo Tamistai klebonas 
L 'aiškinti, bot kažin ar klebonas 
į--' ištikrųjų žino, kad man hedie- 
| viai meilesni. Gal klysta. Štai 
r kaip buvo.
g. Aš gavau pakvietimą j Wa- 
p- terburį pirmiau negu į Worces- 
|y' lerį. Todėl aš nieko nežinoda- 
K’ na sutikau ant išlygų ir pasi- 

ladėjan jiems dainuoti. Už ke-
Kjt ny**-*- ; . ■ __f

i

Mes siūlom Tamstoms pir
mos rūšies prekes taip pi- 
giai kaip Bile kuri krautu
vė ant Broadway, o gal ir 
pigiau. Atminkite tai, kad 
pirkdami čionais, Tamstos 
prekiaujate krautuvėj, ku
ri per 19 metų ant Broad- 
way visuomet turėjo grrj 
vardą. Visiškai teisingai 
patenkina ir patarnauja 
savo kostumeriams.

paradų vyrams, mote
rims ir vaikams <

261 W. BR0ADWAY J
So. Boston, Mass.

P. F. O'NEIL
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS 

Norwood, Mass. Phone 711-R,
PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMUOSE 

j Kaino* pritaikintos visokiuose attifikimuone

Ui patarnavimus kituose miestuose neimama viršaus
Kreipkitės Aleną ar naktį

*£ Mes Esame Tain Arti Jūsų Kaip Jūsų Telefonas _ 
į , Saukite man kaip nuliudtnlaa jurų namus aplankys

.• -t

Kadangi
JEagte Pienas yra len-( 
igvai ir greitai suvirš
kinamas ir patiekia 
kūdikiui maištingą

Jutą kūdiki*
dėl pafadkymo at«u

b* je, jrair kfi

i Pirm. — Z. Zlčkleoė,
j Ci Story St.. So. BostoSL M.iss.
i Vice-Pinn. — A. J.-inušoi.,e-Į.
t 1426 Columbla Rd.. So. B»>;<>n. Ma» 
d’rot. Rašt. — O. Slitnriehė.

443 E. 7-th St., So. Boston, Maaa 
Fin. Rašt. — J. Keys,

115 G Street, So. Boston, Ma* 
Ižd. — O.

106 8-tb 
Tvarkdarė

164 «-th
Draugijos reikalais kreipkitės visados 

protokolų rattiniokc. Draugija laik< 
savo susiriakimBS kas antra utamln 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare 
parapijos svetainėj ant Penktos ga<

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO> 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zallecka*.
. 114. K- Broądw*y, So. JSostoa, Ma*. 

VK3S-FIRM. — JMvflas Raks,
06 C Street So. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Antanas Mara J— 
460 E. Seventh St. So. Boston. Masr 

FIN. RACT. — Juozapas Vlnkevlfiaa 
006 E. Broatfaray, So. Boston. Ma» 

JCASTRRrUS — Andr. Zatleekaa, 
€11 E Flftb St. So. Boston. Ma» 

MARŠALKA—Kazimieras MUuillonla 
•06 E BroaOvray, 80. Boaton. Ma» 
B. L. K. KMatafla Dranclja įnikę m 

ve ačMSlatva sutriaklaras ku pina* 
nedAdieaj kiekvieno Dtoeaio, po 

WaMHngton St., Boston, Maso 
i -JO vai. po pietą. AfHitaail ant seM 
rinkt su atatvaskito sn aaviaa dao^ait

j LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užslsenė- 
p jusias Ilgas vyrų, moterų Ir valkų. 
; pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
’ ultra-doletiniais spinduliais. kwartz 
j; žiburiu, thermo tberepa. Ir kitais
• : eielctro medikai iškals budais. Egza- 
ll minuoju kraujt). šlapumų. Ir opiau- 
. dulus savo laboratorijoje. Nutrau-
• klu X-Ray paveikslus. T*lpgi sn- 
i; teikiu patarimas laiškais.

Ofito valanda* 
nno 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Becton, Mase

i (Antw* Tūbos)
Telefono*------------------- 8. B. 4000

OffM 1VL Jtėa. TH.
TTnivralty ttn Proapect 0415-M

D. A. ZALHSKAS
Graborras ir Batamnotejas
9tt Oaabridre St, OmMn

BAU. S. STONE 
asm ĮTtHITTl^f.




