
Čia parodoma St. Petersb urg miestas, 
baisiai apardytas, bet jame žm onią nežuvo.

I 1 t. 5. » . V »■ t «

Demokratai už
NUSKENDO PLAUKIKAS JOS

Tai miestas
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PIRMAS SNIEGAS
WHEELING, W. Va.-? 

Pirmas šio sezono sniegasi 
pasirodė, bet neilgai 
- - vos keletą minučių, j -

RYGA. — Lietuva ir Rusija pasirašė nepuolimo sutarti. Su
tartis pasirašyta Maskvoj. Nuo Lietuvos pasirašą Lietuvos pre
mjeras Sleževičius. Sutartis pasirašyta po dviejų valandų po 
Sleževičiaus pribuvimo Maskvon.

Sleževičius priminė, kad Vilnius yra Lietuvos teritorijoj, 
nors dabar lenkų pagrobtas. Sovietų valdžia tą pripažino ir sa
kė, kad Vilnija yra Lietuvosi teritorija.

Lietuvos premieras įteikė Sovietų vyriausybei notų, kurioj 
sakoma, kad pasirašymas nepuolimo sutarties tarp Lietuvos ir 
Rusijos neliečia Lietuvos lojalumo Tautų Sąjungai.

šita sutartimi Lietuva ir Rusija pasižada viena kitos ne
pulti ir veikti išvien. ’

t
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RUSIJA PRAMATO PUOLIMĄ
LFNINGRAD. -—- Rusijos laivyno sferose šnekama aš 

pie Europos valstybių suokalbį prieš Rusiją. Sakoma 
Francija dovanojanti Lenkijai 15 karinių laivų. To 
Lenkija gavusi iš Anglijos paramos didinti savo karinį įSi 
tą Gdyn. Tas uostas nėra Dancigas. Gdyn guli prįe į 
baltjūrio gale lenkų koridoriaus.

Tai esą ženklai Europos rengimosi prieš Rusi ją.
Toliau Latvija yra toje antirusiškoje sutartyje ir La® 

vija netrukus imsianti budavoti savo laivynui bazę. Fin^ 
landija neatsiliksianti. Finlandi ja imsianti budavoti kari.* 
nius dokus.

Vienas ispanas, Luis Po- 
driguez de Lara, bandė su
mušti visus rekordus plauki
mo per Anglijos kanalą. Vi
si plaukikai per kanalą yra 
lydimi valtyje, kad pritrūkus 
plaukikui jėgų būtų išimtas 
iš vandens į valtį. De Lara 
sumanė plaukti be palydovo. 
Ir išplaukė. Per keletą die
nų apie jį nebuvo girdėtis. 
Dabar jure jo lavoną išmetė 
ant Anglijos pakrantės.

1 Jis^’vienėk,- tikslo atsiekė, 
rekordą padarė. Mat jis pir
mas plaukė be palydovo ir 
pirmutinis nuskendo.

IŠ BERLINO Į PEKINĄ
Du Vokietijos orlaiviai lai

mingai atliko kelionę iš Bos
tono j Pekiną, Kynijos sosti
nę. Dabar yra vokiečių pie
nuojama įtaisyti pastovią ko
munikaciją orlaiviais tarp 
Berlino ir Pekino.

PAGELBA NUKENTĖJU- 
SIEMS

WASHINGTON. — Flo
ridos nuo audros nukentėju- 
siems žmonėms per Raudo
nąjį Kryžių įaų nudėta 
S50,000. Norima surinkti 
$5,000,000.
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UŽ PROHIBICIJOS ATŠAU
KIMĄ

Bostone istoriškoj salėj 
Faneuil Hali, Massachusetts 
valstijos demokratų partija 
laiko konferencija. Delega- 
tų yra apie 1,000. Buvusis 
senatorius David I. Walsh į- 
nešė sumanymą, kad demo- 
Lratų partija stotų už prohi-

REIKALAUS 13 MILIJONŲ 
DOLERIŲ

Suv. Valstijų Iždo De- 
partmentas prohibicijos vy- 
kinimo skyrius pareiškė, kad 
sekantiems fiskaliems me
tams prohibicijos vvkinimui 
reikėsią $13,000,000.

ANGLŲ DIPLOMATAS PAS 
MUSSOLINĮ

Anglijos užsienio reikalų 
'ministeris Sir Austin Cliam- 
berlain vyks Ryman. Ten 
spalio 4-6 dd. turės konferen
ciją su Italijos premieru 
Mussoliniu.

Girtybe Amerikoj 
didėja

Pranešama apie baisius 
politinių kalinių kankinimus 
lenkų kalėjimuose, kurie iš
kilo ryšy su nesenai patiek
tomis seime interpeliacijo
mis. Pav., vienam Polesės 
kalėjime gudas už neprisipa
žinimą esant komunistu buvo 
muštas ligi nebteko sąmonės. 
Iš galvos buvo ištraukti be
veik visi plaukai, o per nosį 
įpilta 5 bonkos vandens. Ka
linis buvo kankinamas ligi 
pasirašė jam pakištą proto
kolą. Interpeliacijose taip 
pat keliamas žvėriškas kali
nių kankinimas Balstogės ir 
Gardino kalėjimuose.

Tuoj policistų būrys buvo 
pasiųstas į tragedijos vietą.

Sužeistoji moteris turi tris 
vaikus. Ji yra.38 m. amžiaus, 
o jos vyras 49 m. amžiaus.

s -------------------------

WASHINGTON. — Taip 
vadinamoji M o d e r a t i o n 
League .skelbia savo tyrinėji
mus apie girtybės plėtojimą
si Suv. Valstijose nuo įvedi
mo prohibicijos.

Toji Lyga susitvėrė po 
prohibicijos įvedimo specia
liai tam, kad tyrinėjus, kaip 
tas įstatymas atsilieps į blai
vybę. Lyga savo tyri nė j imus 
darė 564 miestuose.

Lyga paskelbė savo tyrinė
jimų davinius iš 1924 ir 1925 
metų.

Lyga sau faktų ieškojo po
licijos ir ligoninių užrašuose.

Pasirodo, kad areštuotų 
už girtybę 1925 metais buvo 
ant 36,241 daugiau, negu jų 
buvo 1924. Girtybė ir netvar
ka ypač pasižymėjo Massa
chusetts valstija. Toji val
stija girtybe pasižymėjo la
biau už kitas valstijas. 
Massachusetts valstijoj dai
giausia buvo areštuota girtų 
draiverių. Jei pažiūrėti ir 
palyginti areštavimus girti?

draiverių Massachusetts val
stijoj 1919 m. ir 1925 metais, 
tai pamatysime milžinišką 
skirtumą — girtų draiverių, 
netekusių laisnių, padidėjo 
ant 740 nuoš. Reikia atsi
minti, kad 1919 m. buvo tai 
paskutiniai “šlapioji” me
tai.

Y7patingą apsireiškiu Ly
ga susekė tame, kad girtybė 
tarj) jauniklių baisiai padi
dėjo. Kuomet buvo įvedama 
prohibicija, tai buvo spėja
ma, kad seniai girtuokliai ne
ištvers, ieškos svaigalų ir 
gers. Bet buvo spėta, kad 
jaunikliai svaigalų negausią, 
prie jų nepriprasią ir todėl 
girtuoklių veislė išsiveisian- 
ti. Pasirodė visai kas kita. 
Girtybė tarp senųjų ir jau
nųjų dabar didesnė, negu 
buvo seniau.

Moderation League daro

TRAGEDIJA LENKŲ ŠEI
MYNOJ

FALL RIVER, Mass. - 
Lenkai turi naują didvyrį. 
Jan Kaminski pašovė vieną 
vyrą ir savo pačią. Pašauta
sis vyras gal skirsis su šiuo 
pasauliu, o moteris turbūt 
p-agys.

Jan Kaminski buvo krau
tu Viliukas. Jis buvo išvažia
vęs į Philadelphią ir sugrįžęs 
išgirdo nuo kaimynų nemalo
nių pletkų apie savo pačią ir 
apie vieną vyrą. Tai jis il
gai nelaukė ir pakvietęs pa
čią ir įtartąjį vyrą kambarin 
paleido vyrui dvi kulkas, o 
moterei vieną. Po to jis nu- 
špacieravo į policijos stoti, 
padėjo revolverį ant kapito
no deskos ir paprašė, kad jį 
areštuotų. Prie to jis papa- 

drąsią išvadą, kad blaivybė , šakojo savo istoriją. Kapi- 
šiandie geriau stovėtų,

sistatyti. Todėl Amerikos 
valdžia vis delsianti su pa
skelbimu, kad karo skolos y- 
ra žuvusios.

Bet yra teipgi sakoma, kad 
Amerika skolų neatsižada 
norėdama Europos tautas 
prilaikyti nuo ginklavimosi. 
Jei skolos būtų dovanotos, 
tai ten ginklavimasis būtų 
padidėjęs. Ypač tą būt da
riusi Francija ir Italija.

Dabar Francijos valdžia 
skelbia pasiryžus sumažinti 
armiją. Yra galimas daiktas, 
kad tą daro Amerikos spau
džiama. Francijos armija 
yra dabar didesnė, negu buvo 
prieš karą ir ji baisiai daug 
lėšavo. Jei ne didžiulė armi
ja ir ginklavimasis, tai Fran
cija būt įstengusi mokėti sko
las.

Amerikos liberališkieji 
sluogsniai teipgi nepritaria 
dovanoti skolas, jei Europos 
valstybės neliausis ginklavu
si osi s.

Francija žada paleisti a-

NUSISTATYMAS PRIEŠ 
AMERIKĄ DIDĖJĄS

NEW Y ORK. — Garsusis 
Amerikos žydų rabinas Wise 
dabar sugrįžo iš Europos. Jis, 
sako, kad ten anti-ameriko- 
niškas nusistatymas labai di
delis ir vis didėjąs. Rabinas 
sako, kad tas priešingas nu
sistatymas didėjąs vien dėl
to, kad Amerikos valdžia te- 
lx>tvirtina reikalavimą atmo
kėti karo skolas.

Jau nuo senai kaikurie 
ekonomistai tvirtino, kad A- 
merika skobi negaus dėlto, 
kad prie geriausių norų Eu
ropos tautos negalėsiančios 
jų atmokėti.

Yra sakoma, kad Ameri
kos valdžia esanti įsitikinus, 
kad skolą negaus, bet neno
rinti to žmonėms viešai paša- pie 40,000 kareivių ir apie 
kyti, nes tada žmonės galį la- 20,000 visokios rūšies kari
kai griežtai prieš valdžią nu- ninku.

delegatai iškėlė didžiausias 
ovacijas.

Prieš prohibicija kalbėjo 
ir daug kitų demokratų va
dų. Po diskusijų balsuojant, 
tik vienas tebalsavo už pali
kimą prohibicijos įstatymo. 
Bet ir tas gal tik juokais tą 
darė, nes visur rėmė 
piuosius“ kandidatus.

ka. Kaikurios dis

MAŽIAU TEGERIA
Škotijoj alaus, vyno ir ki

tokių svaigalų suvartoj 
žymiai sumažėjo. Ši 
Škotijoj miežiai užmeti 
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NORI AMERIKONĖS SU 
DIDELE PASOGA

Jugo-Slavijos sosto įpėdi
nis Borisas ketina atvykti A- 
merikon. Jis nori čia susi
rasti kokio nors milijonie
riaus dukterį apsivedimui. 
Nori gauti didelę pasegą, 
kad paskui pargabenus tuos 
pinigus į Jugoslaviją patai
syti jos finansus.

bravūrai jų-

užsidarė ir neatsidarys belai 
tu metu. aJ

----------- 1
SPANGUOLIŲ UŽDEReJL 

MAS
šiemet Suv. Valstijose ge* 

ra i užderėjo obuoliai įr,span-i 
gudės. Iš viso spanguolių: 
šiemet, bus 700,000 bačkų. 
Massachusetts valstija tų 
spanguolių duos 475,000 bač
kų. reiškia veik du trečdaliu, 
viso užderėjimo. Pernai 
Massachusetts valstijoj teuž| 
derėjo 377,000 bačkų span
guolių.

aBROCKTON. Mass.—So4 
pilie Zupka. 16 m. amžiaus ir J 
Julius Skvaikobski, 35 m., 
amžiaus, kurs su ta mergii 
draugavo, netikėtai kaž"kur 
dingo.

Viesulą Meksikoj j
ATVYKS AMERIKON

NEW YORK. — Is I 
bijos sugrįžo Aiexander 
Moore. Jis yra buvęs 
rikes ambasadorius I 
Jai. Dabar ten būdamas j 

apkvietė Ispanijos karalių 
karalienę atvykti Amerikc 
Karalius pareiškė, kad jj 
labai norėtų pamatyti Amą 
likę pirm negu jxrdaųg 
sės. Todėl karalius ketina A-

A T 

meriką aplankyti seka 
n eta i s.

Moore užsiminė apie 
tavąjį sukilimą. J 
kad tai buvo menkas ateiti 
mėlis ir sukilėliai 
skaudžiai nubausti.

NUOSTOLIŲ UŽ $2,500,000

Meksikos pakrantėse siau
tė viesulą ir palietė Vera 
Cruz miestą. Nuostolių pa
daryta už apie $2,500,000. 
Vera Cruz uoste daug laivų 
nuskambta. Ta viesulą bu
vo panaši į viesulą kuri siau
tė Floridos pakrantėse*.

• v

i REMKIME LIETUVOS PRAMONĘ
Lietuvą remiame < netik jai aukuodami skolindami, arba pi

nigą giminėms siųsdami, bet teipgi Lietuvą remiame jos pnu 
monės .paniuktus Vartodami

Vienas geniausią ir prieinamiausią Lietuvos pramonės pro
duktą yra Lietuvos saldainiai. Vartokime tik lietuviškus sal
dainius. Lietuvos saldainiai yra geresni ir pigesni, negu čio
nykščiai. —

Visokiuose atsitikimuose vartokime tik lietuviškus saldai
nius. Vestuvėse, krikštynose, fėruose, baliuose ir kituose rei
kaluose vartokime tik lietuviškus saldainius.

. KAINAS NUPIGINOME. Pirma dėšė, sverianti 2j svaru
jei į tonas priėmė lenku didvvrį'būvo-po$l-50, dabar su parsiuntimu atiduodame po $1.30. 

prohibicija nebūt buvus įves-1ant “burdo” ir paskyrė tam| V UETUVIŲ PREKYB08 BENDROVĖ
ta. tikrą kamaraitę. 366 W. BroadwUy South Boston, Mass.

UŽfiJO ANT SEKLUMOS
Pasažierinis laivas Mexico. 

plaukiojus tarp New Yorko. 
Havanos ir Vera Cmzos 
Meksikos pakrantėje užėjo 
ant uolos. Žibalinis laivas 
Republic atplaukė gelbėti. 
Bet jau buvo pervėlu. Lai
vas bangų buvo sudaužytas, o 
200 žmonių išgelbėti.

i *->
v».



f -DARfclNiNKAI ŽEMES 
E M f NEGAUNA 
|KRUOPIAI (Šiaulių ap.)

IJ&ia yra numatomas išparce- 
Klubu, ii’ jau parceliuojamas 
tRūdaurių dvaras. Aplinki- 
lĮiiai žniončs, ypač d'arbinin- 
| kai, bežemiai ir mažažemiai 
|laukia diena po dienos, kad 
fkaip nors gavus žemės s’kly- 
f pelį. Bet pasirodo štai kas. 
I kaid dvare paliekami du ceut- 
Liai, vienas ponui, antras po- 
į niai (visa apie 200 litr.) būk 
S tai ponas iš ponios pirkęs, tai 
Iišeina taip, kad naktį doku- 
[ mentus rašė, o gaiflykste 
p .tvirtino. Tai iš kur čia tokia 
| malonė, ar pono Žemės Tvar- 
r kytojo, ai- Žemės re formos 
LValdybos ? O gal naujas so- 
| cialdeniokratų įstatymas išv
ijo, kur prieš linkimus taip 
[ gyrėsi būsią teisingi, nes ža
idėjo žemės veltui duoti, ir 
- 'dar dvaro trobesius padalyti 
^ naujakuriams. Tai tau ir pa- 
• sirodė teisingumas. Bet nė- 
' ra ko padaryti, nes į valdiš

ką automobilį susėdę užmir- ? v so;

• I ■: c
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ponas profesiuinkas labai 
“narsus,” prisėjo išaukti iš 
miesto “karietą” i kurią pa
talpinus prof. sąjungos sek
retorių Vilnicką nugabeno ne 
į prof. ^jungos rūmus, bet 
į miesto kalėjimą rimtesniam 
apgalvojimui, ką turės toliau 
liuosuoti iš tarnysčių...

Kažin ar reaguos geležin
kelių administracija dėl to
kio prof. sąjungos sekreto
riaus Vilnickio “narsaus” 
pasielgimo su budėtojom ei
nančiu pareigas ir su polici
ninku, lies šis ponas-drau- 
gus. šaltojoje prasi miegojęs, 
vėl tarnauja, ’fik būk }>asi- 
liko dar teismas.

Tokius “didvyrius” su 
šluota reikėtų varyti iš gele
žinkelių ir todėl jeigu gele
žinkelių administracija yra 
dar neva profesinės, ne pa
veikta ir eina savo tarnybi
nis pareigas be spaudimo ne- 
praustburnio Plečkaičio, tu
ri atkreipti savo administra- 
tyvinę akį.

TAMSYBĖS APAŠTALAI
BYLĄ SU PRŪSAIS DĖL 

RUBEŽIAUS

SLABADAI (šakiu ap.). 
.-Vietos ūkininkai, smulkes- 
Miiuosius nori nuskriausti. 

Nesenai buvo dviejų, tokių 
. ūkininkų, jau trečia iš eilės 

tokia byla, dėl sukreivinto 
-rubežiaus. Ūkiu, ir kalvis b

.vokietys K. išarė, mažažemio
- B, ežią, tai šis jį patraukė 

lei§maii, bet anam pastačius 
Uaug liudininkų būk jis ežią.

- ištaisęs, nes jau buvus-ypiir- 
' mąjai bylai, pil. B. irgi by

las" pralaimėjo. taip ir šią 
bylą, žinoma : pil. B. pralošė.

Kad ir turi, bet dar nega
na, rodos tokiam mandram 
fabrikantui, būtų negražu 
bylinėtis dėl žemės vagos.

PfiOFESINĖS SĄJUNGOS 
“DIDVYRIAI”

ŽĮiĄIPeDA. Klaipėdos 
geležinkeliečių profesines są
jungos sekretorius Viliiickis 
vigną graži] vakarą išeinant 
iš Klaipėdos stoties keleivi- 

; idam traukiniui Kaunan ge
rokai įkaušęs Įėjės i stoties 
budėtojo kambarį ir pradėjo 

, skaitliuoti asmenis, ką “mū- 
‘ sų Valdžia” paliuosiios. Kvi
ečiamas trukšmą ir trulolyda 
Fmas dirbti budėtojui, klaidi- 
, no atsakomingą darbą, suriš- 
: tą-su judėjimu traukinių, 
r Pastarasis pasiūlijo Vibtic- 
L tiui išeiti kur kitur savo 
;“sprendimus” daryli, liet 
| Šis ponas-d ra ilgas tuojau.-' 
|pagrasino ir ITeidikiii už s.-v 
lito “asmens ua rbės įžeidimą ” 
y“per 3 dienas paliuo-m->ti iš 
I tarhystes.” ką Heidikas. ži ■ 
; Įjodamas kokią turis didelę 
i fatsakoTDvbę. kol- einąs sto- 
Ptieji budėtojo paręigas. ne 
b itufigando, ir darktirtą pa 
Į sirijjo profesininkiii Vilnim 

tuč tuojau, išeiti už ka 
esininkas Vilniekis iki

Būosavimo davė Heidikui 
4tisu |>er ausi, net būdėte 

jo^uidona kepurė nusirito, 
ilsiam stoties policiniu 

Kilil sVviėiui incidentą 
‘i — Vilnickas pasi

ūlo ir nudra-kė jam V\
Matant, kad šis

į

-AtŽ

' likfidu«d i — Vilnick; 
į pAiuu ’
K jtiefKryžių.

Rietavan šiemet atsikraus
tė. iš kažkur Biblistai, kitaip 
sakant, tamsybės apaštalai, 
kurie kaip beįmanydami ėmė 
skleisti mokslą. Neliko 
i.ė vienos grįčios. kurios ne
būtų aplankę ir nesiūlę pirk
ti savo literatūros, neatsi
žvelgdami, ar tai buvo kri
kščionis. ar žydas. Žinoma, 
neaplenkė ir manęs. Įėjęs 
kambarin, dar nesuskubo nė 
‘•‘gera diena” pasakyti, kaip 
įtėikč man storą knygą, ku
rios antgalvis buvo “Dievo 
Arpą.” Pavarčius puslapius, 
pamačius parašyta—“Tūks
tančiai mirė, milijonai dau
giau nebemirs.’ ’

Norėdamas įsitraukti į kal
bą paklausiau, ką tai reiš
kia; na, ir pradėjo aiškinti: 
“Mes visi žinome, kad Kris
tus gyveno žemėje, mirė ir į- 
*/.( ngė Į daugi]. O dabar ant- 
lą kartą nužengė ir gyvena 
žemėje, žemėje padarė dabar 
Rojų: jau nebėra kilo dan
gaus, nei pragaro, jau vis
kas panaikinta, žemėje bus 
dangus, žmones iieb(‘inirs. 
gvvciis amžinai ir bus lai
mingi.” Xa. sakau, gerai. 
;'Š paimsimšaiituvą, Tamstą 
peršausiu, ar T...............

Atsakė: “r'1 \ 
siu. kai mane peršausi. 
Tamsta nemirsi.'' “Aš 
i iirsiu .z— 
ko: — 
nemirs 
paimk, šautuvą peršauk ma
ne. ar 
“ne. Tamsta 
i r kalbėk su 
kad gudras.

Nabagas,

• •žii, aisjskleidė knyuą ir ėmė 
•'kaityti iŠ šv. Rašto ištrau
ka- \is;ii|> i-kreipdanias jų 
minl if kai i r tas negelbėjo, 
tiesiuosi lauk skusdamasis: 
“Mane išjuokdami, Krislu 
ji'jiiokiat. nes žengdamas į 
jdanuu pasakė, kadaašantrą 
; kartą sugrįšiu į šį pasaulį, 
ižiiionės nebepriims manės ir 
, r-jm>ks. tai i r jūs mane iš- 
i jiioki.ii/' uždare duris kvies- 
j damas atsilankyti pas žydą 
j t Jauną, kur buvo skelbiamas 
jiiaii.įasai tikėjimas, niekina- 
iini klinikai ir Bažnyčia. Bet 
| rietaviškiai vis gi šiek tiek

l'amsla neinir- 
’Taip aš mir- 

bet
ne- 

aklaiisiau jo. Sa- 
taip jaunoji karta 

Na, sakau, gerai.

-p;
* * t

as nemirsiu ' Sako: 
nemirsi.'’ Na. 
tokiu žmogumi.

susipratę,! ąjė vieypp katali
kas ‘nedavė vietos savo na
muose.

Rietave gyvena neturtin
gas nuomoninkas N. N. Žmo
gus jau vedęs ir turi dvi duk
terį : vieną dviejų, antrą sep
tynių metų. Nuomininkas 
nuėjo pasiklausyti naujųjų 
apaštalų kalbų. Visgi jam 
patiko, prisipirkęs siūlomų
jų raštų, bei knygų, grįžo 
namo. Žrpona pamačiusi glė
bį bedieviškų knygų, paklau
sė vyro, iš kur gavęs ? Vy 
ras sakėsi pirkęs iš naujųjų 
misijonorių ir prapirkęs vi' 
sus pinigus. Žmona ni'beiš- 
kentė, ėmė bartis sakydama: 
“Neturim ką valgyti, nė kuo- 
4ni nuomos užsimokėti, o tu 
išleidai pinigus tiems šlamš
tams.” Nuomininkas užpy
ko, kad žmona prikaišioja 
jam jo blogus darbus, pradė
jo keikti, bjauriais žodžiais 
ir puolė mušti savo žmoną. 
Mergaitės persigandusios, 
klykdamos, puolė prie moti
nos. Antrą dieną po šito at
sitikimo, mažoji mergaitė iš 
išgąsčio gavo ligą, ir trečią 
dieną mirė. O nuomininkas 
vis vien keikia savo žmoną ir 
ją kaltina, kad duktė perjos 
kaltę mirusi.

Tai tau “dabar milijonai 
nemirs!” Skelbia gyvybę, o 
neša mirtį.

SLAVIKAI. Prieš Ve
lykas pradėta tiesti nauja 
telefono linija Šakiai-Slavi- 
kai Rugpiūčio 27 d. darbas 
užbaigta. Telefono linija ei
na per Valakbūdžius (Šim
kūnus). Dar reikėtų paštas 
įsteigti, ypatingai dėl to, kad 
čia jau pri«š karą jis buvo. 
Dabar yra tik pašto .agentū
ra.

1>USKEL>URIAI (Ma- 
riampolės apskr.). Čia pir
ma vagysčių beveik nebuvo, 
bet dabar dieną pradėjo vog
ti. Montvilui dieną išnešė 
keletą drabužių ir auksinį 
laikrodį. Vagis, matyt, iš 
(laižo per langą įlindo į sek
lyčią ir čia nepastelM’tas apsi
dirbo. Vagis nesurastas.

KUR MŪSŲ MIŠKAS 
KELIAUJA

Per Lielupę‘iš Lietuvos 
nuplukdyta į Garozę (Latvi
joje) miško medžiagos po- 
Į'it-riui gaminti. Viso į Ga
rozę atgabenta 2<)(H) kubinių 
sieksnių. Žymioji tų medžių 
dalis jau išvežta i Ihdderaa, 
kame kraunama į garlaivius, 
šiais 
\ (>žta 
mai. t. y. 3 sykius daugiau, 
negu pereitais metais.

Vadinasi, dabartinioji val
džia “taupo” miško mvdžia-

melais, iš’ Lietuvos at- 
viso 6701) kub. sieks-

v
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stibiu wnmuE
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Rugsėjo 3 d. 14 va|; sii 

streikavo fabriko utTnivefr- 
sal” darbinihkai. Reikalau
ja pakėlimo uždarbio ir k. 
Rugsėjo 3 d.’ turėjo derybos 
prasidėti. Neatvykus savi
ninkui, derybos neįvyko.

. I : . I Ii!'" •

Degtukiuipkų, streikas tę
siasi nuo rugpiūčio 23 d. ir 
kol kas jokių susįtpjimų dar 
nepasiekia. Darbininkų sar
gybos išstatytos prie fabrikų 
ir prie sandėlių, kad užkirs
ti prekių išvežimą Į miestą 
ir stotį. Policija kelis kar
tus darbininkų sargybas bu
vo pašalinusi bei pristačiusi i 
nuovadą. “Socialdemokra
to” redakcijos bute dežuruo- 
,]a apie 20 streikuojančių 
darbininkų, kad išvaikytas 
sargybas tuojau būtų galima 
pakeisti. Ūpas įtemptas.

Susirėmimas Jonavoje

Rugsėjo mėn. 1 d. Kauno 
apskrities policija gavo žinią 
iš Jonavos, kad degtukų fab
riko “Uran” darbininkai 
ya iešinasi ir neduoda 111‘t len
tų išvežti iš fabriko. Iš Kau
no į Jonavą nuvyko policijos 

vietinei policijai pa
galbon.

Bet Kauno apskr. polici
jos įtikinėjimai, kad darbi
ninkai skirstytųsi, nuėjo nie
kais. Tuomet policija darbi
ninkams griežtai įsakė išsi
skirstyti. Minioje kilo triukš
mas ir riksmas, bet po pus
valandžio darbininUai pa
klausė ir išsiskirstė.

Darbininku reikalavimai

Bendros Darb. Prof. S-gos 
Kauno II skyrius (lentpjū
vių ir. maięipų darbininkai) 
įteikė rėikaiaviinuš visiems 
Kauno malūnų ir lentpjūvių 
savininkams (Ožinskiui, 
Bcršteinui ir Levinui, “lu
ti iligatoriui,” “Šarobi,” Ra- 
(•limilcvičiui ir Fainbergui, 
Karberui, Šančių Levinui, 
Soloveičikui, Gelermanui ir 
Levinui). Reikalaujama: 1) 
dvi savaitės apmokamų ato
stogų. Atleistam darbinin
kui ir nesinaudojusiam ato
stogomis, išmokėti už kiek
vieną išdirbtą mėnesį po die
nos uždarbį, 2) panaikinti 
fiktyvi samdymą aprėžtam 
laikui; 8) duoti medicinos 
pagalbą darbininkų šeimy
noms. 4) Darbininkams, gau
nantiems mažiau 5 lt. 85 cnt. 
pakelti užmokesnį iki nor
mos Soloveičiko ir Ožinskio 
dirbtuvėse t. y. iki (> lt. 35 et. 
ir kt.

Dėl šių reikalavimų rugp. 
30 d. įvyko derybos pas Kau
no miesto darbo inspektorių. 
Darbdaviai atsisakė didinti 
savo išlaidas. Toms dery
boms nutrūkus, antros dery
bos paskirtos rugsėjo 2 d. 4

J .2. ±212-1• * - .

Čia parodoma pakrantė prie Miami’o miesto po baisiosios viesulos

vai. irgi pas darbo inspekto
rių.

Panašius reikalavimus į- 
teikė ir Bendros Darb. Prof. 
S-gos Kauno III skyrius 
(stalių) rugp. 31 d. baldų 
dirbtuvės “Universal” ad
ministracijai.

Odos Pramonės Darb. 
Prof. S-gos Kauno skyrius i- 
teikė aulų dirbimo koperaty- 
vui “Aulas” reikalavimus, 
kad jis atsisakytų nuo staty
mo aulų batų fabrikus savi
ninkui p. Kapulskiui, nes dėl 
šios priežasties p. Kapulskio 
fabrikas aidų darbininkams 
sumažinamas darbas iki tri
jų dienų savaitėje.

Metalo Pramonės Darb. 
Prof. S-ga veda derybas, kad 
būtų panaikinti fabrikuose 
viršvalandžiai ir igvvendinta 
8 vai. darbo diena, kad tuo 
būdu daugiau darbininkų 
gauti] darbo.

DARBININKUS VARGINA
VĖŽAIČIAI (^Gargždų v., 

Kretingos apsti’.). MūsiĮ 
dvarponis šiais metais labai 
vargina darbininkus. Už
dirbti yra daug lengviau, ne
kaip -gauti uždarbį. Meti
niams darbininkams nors 
samd. ir atst. įstatyme yra 
pažymėta, kad alga turi būt 
išmokėta kiekvieno mėnesio 
laikotarpy, ponas Volmeris 
moka 3-6 mėnesiams praslin
kus. Dieniniams jau antri 
metai kaip neišmoka sunkiai 
uždirbtus kelis litus. Švenčių 
įstatyme rods yra draudžia
ma šventą dieną darbinin
kams algas išmokėti, bet po
nas Volmeris visai to nepai
so: prie jo palovių kiekvieną 
šventą dieną darbininkai 
laukia kaip Velykinės išpa
žinties prie klausyklos. Di
delė laimė jei vienas antras 
kelis litus gauna, o kitiems 
pasako: ‘‘ateikit kitą šventą 
dieną.” Ir taip eina ir eina 
vargšai darbininkai neri
maudami ir neturėdami savo 
šeimynai maisto ir apdaro 
rupirkti, o jis kelis kartus 
sukvietęs savo draugus balia- 
voja.

Si

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ
KROSNA (Mariamp. ap.) 

Š. m. rugpiūčio mėli. 29 d. va
kare apie 9-tą vai. nužudy
tas nesenai grįžęs iš kariuo- 
įoeįies Ignas Tamulionis, Ro
lių k., Krosnos valsč. Nužu
dymas įvykdyta ant lauko, a- 
pie 50 mtr. nuo Taniulionio 
triobelės. Kūnas visas su
daužytas, galva suskaldyta, 
matomai su kirvio ir kirve- 
pentes pagalba, rankos nu- 
laužytą-išsukineta, o abi koji
i iii t. i f^t. ■■ ■— 

ŠIRVIN TAI, U k mergės 
aps. Širvintos ūpe kieldle- 
nais metais plukdoma daug 
Lietuvos miškų. Šiemet nuo 
be galo didelio plukdymo net 
upelio vanduo pasidarė sma
luotas. Paupio gyventojai 
pasipiktinę, nes jie iš šio li
pei i o vandenį geria.

t

padėta ant kelmo (mat prie 
gi rinkes). Žemė (smiltys) 
išardyta, tas parodo, kad už
muštas ne iš karto.

Nužudymas įvykdyta, kaip 
matos gyvai iš keršto. Veda
mas tardymas, sulaikyta nu
žudytojo žmonos sesuo ir jos 
“draugas.” Ar šiaip ar taip 
dėsi, bet po išleistojo naujos 
laidžios amnestijos įstatymo 
piktadariai pasidarė drąses
ni.

Savos iForganiza^ 
cijįi ŽENKLAI

I

Management, Circulation, etc., 
Reąuired by the Act of 
Gongress of August 24, 

1912,
Darbininkas published Semi-iveekly 
Boston, Mass., Oct. 1, 1026, Statė 

Vt JBfcėss,. Gouąįy ej ^otfoRc.
Before me, a Notary Public in 

and for me Statė ahcl country aforesaid, 
personally appeared J. Cervokas. who 
having been dūly sworn according to 
law, deposes and says tliat lie is the 
Manager of the Darbininkas :tn<l tliat 
tbe folloiving is, to the best of bis 
knowledge and belief. a true states- 
nu'nt <>f the ovvnership. įnnnageinent 
etc.. of the aforesaid publicutioii for 
the date shoevn in the above caplion. 
re<iuir«‘d by the Act of Augusi 24. r.il'J, 
rnibodied in section 443. l’osial Laivs 
and Regulations, printed <>n the reverse 
of ibis torui, to uit:

1. That tiie numes and addresscs of 
the publislters, editor, and business 
tnanagers are: l’ublisher St. Jos. l.ith. 
R. C. Ass’n of Labor, 366 Broiuhvay, 
So. Boston, Mass.; Editor Pranas Gu
das. 5 Thontas Park, So. Boston. Mass.; 
Business Manager, J. Cervokas, 256 
\V. 6-1 h St.. So. Boston. Mass. '

2. That tlie ouners are: Sa ii it Jos. 
Lith. II. C. Ass’n of Labor, 366 IJroad- 
way, So. Boston, Mass.

Juozas Trainaviėius -- Pre-iilenl. 175 
Alnos St.. Montello. Mass.

A. F. Kneižys -- Secretat'.v. 
Ninth Si.. So. ttosion. Mass.

Amanas Vaisiauskas - 'iTensiirer. 
:>71 Portland Si., Cambridge. Mass.

3. That the knoun liondholders; 
niortgagees. and other security holders 
ou ning or holding 1 j>er ceut or ntore 
of totai aniount of Imnds, inortgnges 
or other seeurities are: •/autos Fondas, 
Brookiyn. N. Y.

./. ė, Business Manager.
S\v<>rn i<> and subscrilHMl liefme Ine 

Jūs 2Stll daj of Seplember. 1926.
Su.trrmie l’uixh< u-Slin'lini

• Notary Piildic 
( My rointnissimi c\pires (h-i. 23. i'.'.’tit'

H
of 
at

30S •

NUO PRASTO MIEGOJIMO 
IR JAUTIMO NUVARGU

SIU Iš RYTO
štai yru gyduolė kuri:) viirtnja inkš, 

.'ančiai ’iuntiiii su dideliu pasisekimu. 
Nedaro skirtumo kiek :-ki ri ingi) .tjdllo- 
liu jus t'siiu' vartoje !«■ Jokio ;>:isi'<--<;- 
iro. šios \ ienos :y<|ilolės iiu'-teliiu- iii 
mis. .los mri \eikti ir imu- tai nieko 
nekainuos. l‘:il>.iu<l\kitę iii* keleli) dfe- 
in ir lųs 'itisistebė-ite. kaip treitni Ją* 

inmlėsite iali'li' geresni* ir .leike'llis 
Jo inidii \ <> ia raudoni) kruni:). itipiiu* 
iiiiolnt iniit' neruts ir .uteik'n iiim- im- 
|.|<-i|:). |>e|>. imtiiii ir nergtį:i. te, |>ra- 
: nlinn skniiilėiimrj iš mumem).
: I nmlėlimi). ii'shėiii-į liežuvį. 'u'.'"i-ą 
l itruos Kvap'iij ir užkletėjimi) vidu.'ią. 
Jos y' n imil.i.is nuo nevirškinime :r 
ri>ic.rėjimo iw> v.lgio ir .uteikin gciii na-

Iby it»itikitintose Įni'lės nesieikmną 
ir nuoliitInto : I įpinlmosi.

Jei ji)* ie'i Jaučiate gerai jų* i'Ctte 
: nu -kolingus, kini ptibiindžius -in* :) • 
duotos. Jos .mlitutsl Nugn Tone. Eiki 
i< pus cno .:|>;fekorią ir Itil sllie.-l ite 
vieni) hmelj. V m-lokite keleli) ilteii’i ir 
jeigu lųs nebn»he iržgnnė'l Intas ir ueiit 
rėsite |«a*ekmhj. nuneškite likn'in- m 
l.i-lv kur jus pirkote Ir g.-mkiie 'lito al
ingus ilgui. Išiilrltėjai \itg>i Tone nori 
vl'it' t a i lot., ;•(' užganėdinti. Todėl jie 
;;ii raut uola Xnga Tone Ir isako :|<iieko 
rinni' ka<l Ite rrųžintų ht'i) pinigus. 
Jei jos nepngelbsti, kaip Jus I įkėlei -' 

liekonicnilitojanuKs, garantuojamos ir 
l'itnlnv Inėjanio* pns vl*n* antiekorlus.

P

• --T

. -..i-.-iJ. -..A . ______ l I
tai iifh-nj Spetfalylie It Uqrt) iiiotn pi. 
įiktt. Darbas artistiškas. Kainos žemo 

M. A. NORKl N.\S
1C Dleasant St., L;twreiK-e, Mass.

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadnay, So. Boston. Mns^ 
Vico-I’irmininkns — Povilas Ruka,

1)5 C Street, So. Boston. Mass. 
Prof. Rašt. — Antanas Macejunas.

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
I-iii. Rast. -- Juozapas Vinkevičitis.

•15<> E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Knsįerius — Andriejus Zalieckas.

611 E.»Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka’ — Kazimieras Mikalionfs,

906 E. Bro.-nhvay, So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keisi ličio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmu 
netiėhlienj kiekvieno mėnesio. į>o nu
meriu 691 IVashington St.. Boston, 
M a ss. 1 :30 vai. jio pietų. Atei<lan».‘ 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
dauginti naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,

98 O Street. So. Boston, Mass. 
Tel. South Itoston 4474-M.

Vice-Pir®. — Zofija Kėšienė, 
59 Gatės st.. So. Boston. Mastu

Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė. 
443 E. 7th St.. So. Boston. Masa. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė— Bronislavu Ciunlend, 
29 Goulii St.. W. Roshury, Mass.

Iždininkė •— Ona Staniuliutė,
105 IV. 6th St.. So. Boston. Mass, 

iVarkd.irė — Ona Mizgirotenė,
1512 ("olumbia Ibi.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kaa 
nnvry ntarnink!) kiekvienų mėnesi 

Visais tlr-jos reikalais kreipkitės | pro
tokolų raštininke laišku ar telefonu. 
f :3d vakari', pobnžpytlnėj svetainėj, 
Fifth St.. So. Boston, Mass,

SV. JONO EV. BL. PASELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
1'lrmfnlnkns — M. Zlobtt,

539 K Sevonth St., So, Boston, Mjsn. 
Telephone South Boston 3552 R.

Vlce-Pimtinlnkns — J. Petrauskas,
17 Vale St.. South Boston. Mus*. 

Pn»t. Raštininkas — J. ORneckls,
5 Thontn* Pk„ South Boston, Mus*. 

Fin. Raštininkas — M. Seiki*.
40 Marine Romi. So, Ibvton, Mm 

Kasicrltis — A. Naudžiūnas.
8S5 E, Brendu ay. So. Boston. Mana. 

Tvn r kdart s — J. Zuiki*.
T tVlnfiehl St.. So. Boston. Mass. 

Draugija laiko susirinkimu* kas tre^lt) 
nedAldlenj kiekvieno mėnesio. 2-r< va
landą po piety, parapijos snh'J. 4S*2 R. 
Seventb St„ So. Boaton, Mana.
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Išį POPIEŽIAUS PIJAUS XI 

ENCIKLIKOS
Minėj ant Šv. Pranciškaus 

Asižiečio 700 m. nuo jo mir
ties sukaktuves, Šventasis 
Tėvas Popiežius Pijus XI š. 
m. 30 Balandžio išleido tikin- 

Tiesiems Encikliką arba Laiš
ką. Jame nepaprastai gra
žiai apibudintas Serafiškasis 
Patriarkas ir liūdni laikai, 
kuriais Šv. Pranciškus gyve
no ir dirbo. Taip gi prime
na, kad ir “Šiais laikais dau
gelis, užsikrėtę laicizmo li
ga, mėgsta, mūsų didvyrių 
šventumo spindėsi ir garbę 
nuplėšiant, pripažįstant 
jiems tik kaž-koki natūralu 
kilnumą ir padarant kažko
kio tuščio religingumo išpa
žinėjais, garbinti ir aukštin
ti juos kaipo pasitarnavusius 
mokslo bei meno pažangai, o 
taip pat savosios tėvynės ir 
visos žmonių giminės gero
vei. Ir niekada nesiliausime 
stebėjęsis ir klausę, kurios 
naudos turi tie naujųjų lai
kų, taip sakant, pusėtinojo 

_ ir sudarkytiyįo JJjanciškąus 
gerbėjai, kurių visi troški
ntai nukreipti į turtus ir pra
mogas, kurie išsipuošę ir iš
sidabinę slankioja miestų 
gatvėmis, po teatrus ir šokių 
vakarus arba tiesiog maudo
si ištvirkimo purvuose, o 
Kristaus Bažnyčios mokslo 
ir nežino ir nepripažįsta. 
Šioje vietoje naudinga prisi
minti žodžiai: “Kas gėrisi 
kurio nors šventojo nuopel
nais, tas turi lygiai gėrėtis ir 

‘□dievui tarnavimo pareigos 
wl ik ynu, - Todėl -a rba- girda

is turi eiti jo pėdomis ar- 
a, jei to daryti nenori, ne

turi girti, taigi, kas stebisi 
šventųjų nuopelnais,, tas te
pasireiškia savo gyvenimo 
šventumu.” (Brev. Rom. d. 
7 Nov. leet. IV).

“O tikra ir patvari nauda 
tiktai tada tėra galima, kai 
žmonės stengiasi pasidaryti 
panašūs į tą, kurio nepapras
tomis dorvbčmis stebisi, ir 
kai eidami jo pėdomis sten
giasi būti geresni.” (Enc. 
Auspicato 17 Sept. 1882). 
Gal kai kas pasakys jog šių 
dienų krikščionių visuome
nei pataisyti, reikailnga, kad 
atsirastų žemėje kitas Pran
ciškus. Tačiau tik reikia pa
dalyti, kad žmonės anąjį 
Pranciškų pasirinktų dory
bių ir šventumo mokytoju, 
kad jie visi eitų pėdomis to, 
kurs buvo “dorybių veidro
dis, tiesos kelias ir doro gy
venimo įstatas,” ir argi tada 
neužteks jėgos ir priemonių 
šių laikų nuodėmingumui gy- 
(lyti ir naikinti?”

/• -----------------------
✓

šv. Bonaventūra, kalbėda
mas apie šv. Pranciškų Asi- 
žietį yra pasakęs: “Niekas 
taip netrokšta aukso, kai]) 
jis neturto ir niekas taip ne
sirūpina saugoti turtą, kai]) 
jis rūpinasi saugoti šį evan- 
geliškąjį perlą.” “Jis visas 
atrodė tartum koki tai dieviš
ka meilė žėrinti žarija.”

j e meilėje, didžiausiame nu
sižeminime, širdies paklus
nume, angeliškoje išvaizdo
je! Saldus apsiėjimuose, 
būdo ramume, malonus kal
boje, labai kuklus perspėji
muose, ištikimiausias jam 
pavestuose dalykuose, išmin
tingas patarimuose, uolus 
darbe, malonus visame: švie
saus proto, saldus siela, blai
vus dvasia, kontemplacijoje 
susiturįs, patvarus maldoje 
ir visur uolus; ištvermingas 
pasiryžimuose, dorybėje pa
stovus, ištikimas malonėje ir 
t. t.; greitas atleisti, negrei
tas užsirūstinti, laisvas pro
te. šviesus atmintyje, išse- 
nliautis diskusijose, atsargus 
išsirinkime ir visame kame 
paprastas; sau aštrus, ki
tiems palankus, mandagus 
visame.”

MIŠIOS UŽ LIGONIUS

Pereitais metais Holandi- 
joj pradėta laikyti šv. Mišias 
už ligonius jiems esant baž-

v •

•• •• • . . 
“Per kančias sielų yra išgel 
bėjama daug daugiau negu 
iškalbingiausiais pamoks
lais.” Nuo šio apsireiškimo 
mergelė galėjus atsisėsti ir 
yėlesniai vaikščioti.

Pereitą gavėnią Teresė vėl 
atgulė ant ligos patalo ir per 
jos akis pradėjo veržtis krau- 
jas. Didžiajame Penktadie
nyje buvo paskendusi bai
siuose sopuliuose. Mačiusi? 
Kristų kenčiantį ir pati jau-Į 
tusi skausmą rankose ir ko-1 
jose. Dabar jos rankose ir ko
jose esančios apskritos žaiz
dos, kurios atsiveria penk
tadieniais ir pasriuva krau
jais. Prieš Velykas atsivėręs 
prie širdies šonas ir laiks nuo 
laiko bėgąs kraujas, šešta
dieniais jaučiantis tiek tvir
ta, kad galinti eiti į bažnv-
čia. Gydytojai nesupranta 
ir negali išaiškinti apie atsi
radimu, žaizdų.

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI
Katalikų Bažnyčios prie

šai vartoja įvairias priemo
nes naikinimui tikėjimo ir 
doros žmonių širdyse. Nie-

Dažnai girdime nusiskun- 
džiant, kad šių laikų žmonės 
daug kuomi skiriasi nuo se
novės. Vaikai kitokie, nes ir 
tėvelių nameliuose neberan
dame Nazareto šeimynos 
dvasios. Pirmiaus žmonės 
dirbo ne turtų įgijimui, bet 
gyvybės palaiktniui. Kūną 
pridengdavo ‘ paprastais rū
bais; namelius* papuošdavo 
Nukryžiuotojo bei Šventųjų 
paveikslais. O dabar? Kū
nelis vos pusiau bepridengia- 
mas, gi kambarių sienas ter
šia šlykštūs kalendoriai! Tik
rai pusimainė laikai ir su 
jais gražūs papročiai. Da
bar biznis visus kinko į dar
bą. Darbo gi vaisiai stumia 
žmones prie nusismaginimų. 
Šie apsvaigina. Tada nekal
tybė ir šeimynos šventumas 
dažnai minamas po kojų. Pa
piktinimai 
žingsnio, 
viens kito,
pinko nėra.
Bet kas daryti ? 
nepermainysi ?

Mainykime
Grįžkime prie maldingumo

ant kiekvieno 
Skundžiamasi ant 

Kaltė yra, kalti- 
Tikrai bloga. 

Juk laikus

papročius.
uyčiojiL. _ _ PirmiausiaL JBloz. ./Edęs.Uėi T—- s - -

.................. didžiuma, Tn<1,ne prie šaltinio stipryemendale, paskiaus Amster
dame ir Nyrmvegene bažny
čia buvo paversta nelyginai 
ligonbučiu per tris dienas. 
Čia sėdynėse bei patale palie
gėliai dalyvavo nekruvinoj 
šv. Mišių Aukoj, klausė 
jiems pritaikinto pamokslo, 
saldino savo gyvenimo dienas 
jiems pritaikintu giedojimu 
ir susivienijo su savo Vieš
pačiu Švenčiausi ame Sakra
mente. Įspūdžiai bei džiaugs
mas neapsakomi.
-- Šiais metais
miestai: Berlinas, Hanove
ris, Birkesdorf pasekė Ro
landuos paprotį suruošti sy
kį į metus bažnyčioje palie
gėliams triduumą.

dalis jei jau ne 
kintamųjų paveikslų yra 
Medingi. Čikagos Universi
teto sociologijos profesorius 
E. W. Burgess, kada 1919 m. 
jam 237 mokytojai pridavė 
raportus iškvotė 100,000 vai
kų iš ketvirto, šešto, aštunto 
skyrių ir vidurinių mokyklų, 
yra pasakęs, kad krutamieji 
paveikslai daugiau veikia į 
vaikus negu bažnyčia. Tėvų, 
tad, yra šventa pareiga sulai
kyti vaikus nuo netikusių

bes nors svki i mėnesi. Tuo-
• *. *■ v

mi šaltiniu yra Švenčiausias 
Sakramentas. Pridengkim 
kūną priderančiais rūbais. 
Savo šlubelių sienas pada- 
binkim Atpirkėjo ir Jo Mo
tinos paveikslais. Padary
kim Jėzaus Širdies introni- 
zaciją, visiškai atiduodant 
save Viešpačiui Jėzui vieš
patauti. Tuomet užliepsnos 
Jėzaus meilės ugnis mumyse 
ir atsinaujins žerdės veidas.

- Vokietijos -paveikslų. 0 ką bekalbėti a-

MERGELĖ TURI KRISTAUS 
KANČIOS ŽENKLUS

pie gadinimą vaidentuvės ir 
proto ?

Dr. F. Z. Zapfe, neurolo- 
gistas sako, -kad vaikai, ei
nantieji daugiau kaip sykį į 
savaitę ir pasilieka ilgiau kai 
juisantros valandos, sugadi
na savo nervus, pasidaro at
kaklūs, šiurkštus, žiaurus. 
O koks ten oras ? I tokias sa- A 
les dažniausiai niekad neįei
na saulės spindulys. Nors 
stengiamasi išvėdinti, bet li
gų perams veistis patogios 
sąlygos. Čia jaunuoliai ir 
vaikučiai praleidžia daug 
brangaus laiko, čia išmoks
ta nepadoraus elgesio, vagys
tės, žmogžudystės, girtuok
lystės ir visokių suktybių. 
Bažnyčia nuo to viso drau 
džia. Už tat pradeda šalin
tis nuo bažnyčios, kad meke
no netrukdomas galėtų sau 
liuosai gyventi.

Gal 
kad ne 
blogi, 
kelintas nuošimtis? 
by kurį laikraštį su pagarsi
nimais. Paklausinėk mėgė
jų. Vargiai rasi penktą nuo
šimtį gerų paveikslų. Ar 
protinga leisti savo vaiku
čius į tas lindynes, kur nai
kinama tikėjimas ir dora, ė- 
dama sveikata ir naikinama 
cvilizacija? Ir už tai da ati
duodamas sunkiai uždirbtas 
skatikas!!! Pagalvok 
tai!

čib.” Pamaųyk broliuk, tb 
jie išmintingai elgiasi? Jįįh 
Jie įvi'da į savo kišenę’ pin 
gų džiovą, jie kankina bad 
savo šeimas, jie nusided 
Dievui ir tėvynei. Šiandie 
mokslininkų pripažinta, ka- 
alkoholis neduoda šilimo 
žmogaus organizmui, o tii 
atima ją iš žmogaus organiz 
mo. Gerbiamasai manau ta 
yra aišku, kad alkoholis ne 
gali šildyti žmogaus organiz 
mo, kadangi alkoholyje yr. 
\ os mažas nuošimtis maistin 
gų dalių, bet labai mažas či; 
turime prisiminti, kad til 

šimtus dole- j maistingos medžiagos degda 
---------- ----- : mos mūsų kūną šildo. Jeigi 

taip nėra tad dėlto girtuok 
liai sušąlą nors būna gerai į 
sigėrę. Šį dalyką manau su 
prantate kiekvienas. Taip y 
ra paj)rotys išsiplatinęs var 
toti alkoholį kaipo vaistus 
Šios nuomonės pirmiau lai 
kėši gydytojai. Bet keli rne 
tai atgal, kada buvo visų gy 
dytojų suvažiavimas, kuria 
me pasmerkė tą nuomom 
kaipo neteisingą. Dabar jau 
gydytojai mažai vartoja al
koholį vaistams, tik retiems 
atsitikimams. Taigi brole
liai, seseles. lietuviai, —stokim - - 
kovokim su girtybe, nes gir
tybė žudo mus žudė ir mūsų 
tėvus, o jeigu nekovosim su 
ja pražudys mus ir mūsų vai
kus.

Žinome, kad žmogus susi
deda iš dviejų esminiai skir
tingu daliu: sielos ir kūno. 
Tos dvi dalys (siela ir kū
nas) taip yra tampriai suriš
tos, kad praktikos žvilgsniu 
negalima jų atskirti. Kaip 
siela, tai]) ir kūnas, lyg an
gelas vandens, trokšta mais
to. Sielos maistas yra dvasi
nis, o kūno — materialinis. 
Ne kiekvienas maistas žmo
gaus kūnui yra naudingas: 
j ra tokio maisto, kurs yra 
net kenksmingas. Tokio ne
derančio maisto tarpe yra al
koholis. Jis tai]) veikia į 
žmogų, kad jo kenksmingu
mą jaučia ne tik kūnas, bet ir 
dvasia. Tuo yra alkoholis 
baisus žmonijos priešas. kad 
pakerta žmogaus dvasines ir 
fizines pajėgas. Tačiau rei
kia labai stebėtis, kad žmo
gus kaipo tobulas Dievo tva
rinys, tai]) neprotingai el
giasi, vartodamas alkoholi.

Juk gyvuliai ar augalai 
vengia alkoholio ir visa to 
kas gali pakenkti jų gyvybių, 
šiuo atveju gyvulys yra žmo
gui pavyzdžiu. Bet driko 
žmogus taip nesąmoningai 
elgiasi ? Dėl to, kad alkoho
lio vartojimas yra jau “ma
dos” papročio dalykas, žmo
gus alkoholi vartoja (lėliai 
savo stiprios valios; žmogus 
Jei tos'silpnos savo valios ne
gali susilaikvti nuo alkoho- 
lio: žmogus vartoja alkoholį 
manydamas, kad jis šildo jo 
organizmą ir. kad alkoholis 
yra vaistai.. .

Dabar panagrinėkime čia 
patiektąsias priežastis, kurių 
dėliai žmogus vartoja alko
holį. Ar jų kuri nors yra pa
teisinama? O! ne. Tenka

pripažinti, kad alkoholio 
vartojimas yra giliai įlindęs 
į žmonių Įiapročius: be jo ne
apsieina nei per laidotuves, 
nei per krikštynas, nei j>er 
varduves, nei per kitas pa
našias sueigas. Ar mes lietu
viai darbininkai negeriau pa
darytume jeigu mestume gė
rę alkoholinius gėrimus. O 
vieton jų imtume skaityti 
knygas ir tuos pinigus paau
kotume patys sau sutaupyda
mi per metus po kelias de
šimtis ar kelis š’ 
rių. O ką geriame per suei
gas alkoholinius gėrimus pa- 
verstume juos naminėmis gi
lelius, midumi ir 1.1.

Jei kas ir sako, kad nėra 
tikslo kovoti prieš žmonių 
papročius, tas labai klysta, 
atminkime, kad yra tokių ša
lių, kur mažų kūdikių žudy
mas ir panašūs kiti, mūsų 
akimis žiūrint nusikaltimai 
yra įėję į žmonių papročius. 
O ar čia galima žiūrėti į visa 
tai pro pirštus. Žinoma kad 
— ne. Tai]) yra ir su alko
holiu. Dabar reika tarti ke
letu žodžių^apie .valią. ..ATu 
lia svarbią rolę vaidina žmo
gaus gyvenime; kuo ji yra 
stipresnė, tuo ir žmogus yra 
laimingesnis. Tad lietuviai 
darbininkai nesilpninkim sa
vo valios alkoholiu, bet stip
rinkime ja savo nusistatvmu, •Ja *7

kad žūt būt, kovot su alko
holizmu yra patarlė, kad “al
koholis nelabųjų nelabasis.”

Gal ne vienam teko girdė
ti, kaip darbininkas darbi
ninką vadina į smuklę išsi
traukti baltosios “ant šal-

V. Stanį-e vi eitu

“Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin
tis geru Bažnyčios vaiku!” 
(Vyskupas Kettler)

Nėra kilnesnės misijos 
laikraštininko misiją. Lain^ 
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

BOSTONO ARKIVYSKUPI
JOJE

yra 325 bažnyčios; kunigų 
954; Seserų-Vienuolių (su 
■mujukėmis ir postulautko
mis) 3,12<S: parapijinėse mo
kyklose mokinasi 39,050 vai
kų ir 46,907 mergaičių. Pri
dėjus įstaigas viso katalikų 
mokyklose vien Bostono Ar
kivyskupijoj' mokinas 92.960. 
Katalikų čia esama virš de- 
vvniu šimtu tūkstančiu.■ t l t.

Į LIETUVĄ
CUNARD

sumažinta gugrąžtlnią

| K ATGAL
BERENGARIAir 
MAUKETANIA............ $211
AQUITANIA..................$215
l LIEPOJĄ IR ATGAL KAIS

LAIVAIS — $18$.
Iš Bostono:

Samaria_____ Spalio 3—31
Laconia Spalio 17, Lapk. 14
Į Lietuva greitu laiku. Išplaukimu 
kas seredą. Keleiviai neplliečiai t 
le žsmjį Visi 9

nbaHįa. Ne-
PuJJttsnųŪ- 

vietos agenh)

• • • ♦ PARANKIAUSIAS 
kelias

Čeko-Slovakijos ir Bava
rijos laikraščiai daug rašo a- 
pie Teresę Neumann, 28 me
tu mergelę. Tūkstantinės 
žmonių minios lanko Kon- 
nersreuth miestelį kad pama
tyti kenčiančią mergelę. Sa
ko, jog Teresė, panašiai Šv. 
Pranciškui Asižieeiui, nešio
ja Viešpaties Jėzaus kančios 
ženklus.

Aukšto mokslo ir didelės 
pagarbos Konnersreutho kle
bonas kun. J. Naberis paduo
da daug-maž tokias apie nu
žemintąją mergelę žinias. Ji 
esanti vyriausioji dievotų tė
velių duktė. Tul<ą laiką dir- 
lx> viešbutyje. 1918 m. pava- 
saryj ten iškilęs gaisras pa
veikė į jos sveikatą. Kūnas 
dalimis liko suparaližuotas. 
Pagal i aus 1919 m. mergelė 
visiškai apakusi ir pasilikusi 
neregė iki balandžio 29 d. 
1923 m. Ji turėjusi nepa
prastą maldingumą į Mažąją 
Jėzaus Gėlelę Teresę. Die
noje priskaitymo jos prie pa
laimintųjų, akloji staiga 
praregėjo, bet pasikelti nuo 
patalo negalėjo.

Gegužio 17d., 1925 m. mer
gelė turėjusi nepaprastą re
gėjimą ir girdėjusi malonų 
klausimą ar jinai norinti pa
sveikti. Kada Teresė pareiš
kė, jog pasirįžusi pildyti 
Dievo valią, jai pasakyta: ra ispanai ir vienas austras.

skaitytojas pasakys, 
visi paveikslai yra 
Tiesa, yra gerų^bet 

Paimk

esi. nes negirdi pasauli- 
armonijos, nežavi tavęs 
dangaus žvaigždelės nei 
žemės gėlelės.

NELAIMINGAS esi
Jei nesupranti savo gyve

nimo tikslo ir nori save įtik- 
rint jog viskas baigiasi mir
timi. nelaimingas esi, nes 
negali pasiekti tos laimės, 
kurios kiekvienas žmogus iš 
prigimties trokšta.

Jei ant tiek aklas esi, jog 
nematai milžiniško pasaulio 
su tokia daugylie stebėtinų 
daiktų, kur viskas supos- 
muota ir sutvarkyta neapi
mama Išmintimi, nelaimin
gas 
nes 
nei 
ant

.Jei nenori tarnauti Dievui, 
kuris tave sutvėrė ir paliko, 
nelaimingas esi. nes nedėkin
gas ir neištikimas tarnas 
vien bausmės tegali tikėtis 
nuo savo Viešpaties ir Val
dovo.

Jei Katalikų Bažnyčios, 
kuri globoja, mokina ir nuo 
viso blogo gina Dievo vaike
lius, nenori pripažinti ją sau 
už Motiną, nelaimingas esi. 
nes kas neskaito Bažnyčios 
sau už Mot iną, tas negali lai
kyti Dievo savo Tėvu.

ŠVENTAISIAIS METAIS
Popiežius Pins XI beatijika- 
vo bei kanonizavo 131 asme
nį. Tautybė skirstoma se
kančiai :

ITolandijos
Ispanijos 
Italijos 
P ra n c i jos
Korėjos kankiniai irgi 
priskiriami Pranei jos 
nuopelnams.

1
1
O• >

50
7(>

etas.
ar i _
CDNARD LINE

LIETUVON IR IS
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Mnstj 3 varyklhj garlaiviais 
AI. BERT BAIXIX, HAMBUTO 

BESOLVTJį MOLIANCT 
DEVTSHLAND 

ir |>opulinriaki vieno knbin 
laivai.

etmtr.ajsd, kkstpbaua 
tbvbinoia 

Savaitiniai Įplaukimai IS 
New York’o—garlalvale 

Tauatnaia a Wkstphai.ia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europines keUooės

Baltijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

“EST0NIA” Lapkr. 2 dieną 
“LITUANIA” Spalio 12 dieną
Važiuokit visu keliu vandeniu I [Mičiij

KLAIPĖDĄ
per laisvąjį Danzijro portę. Iš ten tiktai 

vienos nakties kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-ėin kHnsa -----

Užsimokant abipus tiktai $181 
1‘opuliariškn turistinė :reėin kllnsa Ūk
iai $1<) branginu vienpus, $15 abifHis.

Taksai atskirtum
Žiniom kreipkitės J vietos agentus arba 

j l>endrvvę:

Baltic America Line, Ine.
10 BRIIMIE STREET NE\V YORK

Daugiausiai žydų gyvena 
Amerikoj. Sulig vokiečio- 
žydo Dovydo Trietscli pa
duota statistika, pasaulyj 
esama 18,080.000 žydų. A- 
merikoj yra 4.400,000. kurių 
2.000,000 gyvena Ne\v Yorke. 
Lenkijoj esama 4.000,000, 
Rusijoj 3,(>00,000.

Kolumbo Vyčiai užsidėjo 
sau pareigą surinkti milijo
ną dolerių kovai prieš bolše- 
xizmą Meksikoj-?? Kaip ku
rie skyriai surir^fo jau dau
giau negu rcikalAuja jų kvo
ta. Manoma, jog trumpu 
laiku bus pripildytas fondas 
su kaupu.

CHORO REPERTUARAS,
MtaMtnin Metiko* 
t«nra $2.00.
Rtončlam Ir Lietu 
LIS, 421 6tb St, 8.

dlny* Me-
VI t*ipeftą kalną

A. BAČIŪ-

Išplaukia kuiną savaite 
SufrįMutni ir Mt*

Hamburg-Americtn 
Line

Ontcral
131 Stata SU Boston. M

$203
UNBWY0BK0} 

Kauna ir Atgal 
(Karta taksai ekstra)

rim-

Fr. Tomas (’claniet is šiaip 
aprašo Serafiškąjį vyrą: “O 
kaip gražus, kaip blizgąs, 
kaip garbingas pasirodė gy- 
\enimo nekaltybėje, žodžių 
paprastume, širdies giynu- 

Dievo meilėje, broliško-

KANONIZUOS
Spalių-10 d. įvyks 8 Pran

ciškonų ordeno narių Da
masko kankinių kanonizaci
ja. Septyni tų kankinių, mi
rusių už tikėjimą 18(50 m. y-

Tarptautinės Katalikių 
Alunmių Federacijos pirmi
ninke liko išrinkta jMinia 
Marijona B. Finam Federa
cija surenka didelę sumą pi
nigų. kurių stambią dalį ski
ria seserims, siekiančioms 
augėlesniojo mokslo.
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BADfT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A8SOOIATION OF LABOS
‘Eotered as second-dass matter Sept 12,1915 at the post otfice at Boston, Mass. 

g >*y onder the Act «f Mareh B, 1879"
?Aceeptance for malllng at special rate of postage prorMed for ln Seetton 1108

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918”

t t SUBSCRIPTION RATĘS;
Teari? ..................................................$4.50

■ Bočiau and suburbs.....................$4.50
Foteign countries yearly.............$5.50

“DARBININKAS”566 West Broadvvay South Boston, Mass.
£ i Telephone South Boston 0620

—. 1

Neaplankė sukilėlių kapų

PRENUMERATOS KAINA
Metams ................................................ $4.50
Bosten’e ir apylinkėse ..................$4.50
Užsieny................................................. $5450

' Lietuvos Respublikos Prezidentas atidaręs Šiauliuose par- 
rodą, nuvyko aplankytų Klaipėdos miesto ir Klaipėdos Kraš
to. Yra gražus daiktas, kad Valstybės galva aplanko provin- 

b ciją ir žymesnius centrus. Ypač gera buvo aplankyti Klaipė
dos Kraštą. Lietuvos visuomenė neužmirš Prezidento Griniaus 
kelionės Klaipėdon. Neužmirš ne dėl to, ką jis Klaipėdos Kraš
te te aplankė, bet dėlto, ko jis nesiteikė aplankyti.

Ištiesų kiekvienas lietuvis negalės atsistebėti ir nusimini- 
i man turės pulti iš tokio Lietuvos Prezidento pasielgimo. Kaip 

Kauno ‘ ‘Darbininkas” praneša Grinius neaplankė žuvusių Klai
pėdą atvadavusių sukilėlių kapų. Dėl šio dalyko Kauno ‘ ‘Dar
bininkas” rašo:

“Nei vienas lietuvis atvykęs Klaipėdon, nei viena ekskur
sija šių kapų neapleido — o apleidžia Respublikos galva. Skau- 

-—Resp.- Prezidentas lankėsi pas keletą privačių asmenų ir vi-~ 
suomenės veikėjų, bet nėatsilankė pas tautinės minties žadin
toją, tautos veteraną, ^Gelbėjimo Komiteto pirmininką, gerbia- 

I mąjį M. Jankų.”
Šitaip, kaip Prezidentas Grinius kad elgėsi Klaipėdos Kraš

te, elgtųsi Klaipėdoj tik Hindenburgas, Vokietijos Prezidentas, 
arba Francijos koks augštas valdininkas. Tik Vokietijos ir 
Francijos diplomatams nepatiko Klaipėdiečių sukilimas ir jų 

į. pasisekimas. Bet kad sukilėlių kapus ir lietuvių atgimimo ve
teraną paniekina Lietuvos Prezidentas, tai nusiminti yra del- 
ko ir tą atsitikimą reikia atsiminti, čia, žinoma, ne vien apie 
Lietuvos Prezidentą einasi, o apie tai, kurią jis partiją at- 

ovauja. Jis Klaipėdoj taip elgėsi, kaip liaudininkų vadai 
-n programą sudarė. Liaudininkai pasikvietė tautines mažu
os talkon valdžiai sudaryti ir jie Klaipėdos Krašte ne su lie 

-ĄViais rokuojasi, o su vokiečiais.

NAUJA RETENYBĖ 
AMERIKON

Amerika turi pinigų, bet 
jai trūksta istorišką) dailės 
retenybių. Tai yra nemažai 
Amerikoj žmonių, kurie pir
kinėją tokias retenybes Eu
ropoj. Perka paveikslus, 
mygąs ir k. Kai Europoj 
dabar tebėra pinigų stoka, 
ai tų brangenybių daugiau 

gaunama. Pastaruoju laiku 
vienas amerikietis pirko taip 
vadinamą Jono Gutenbergo 
Bibliją. Užmokėjo už ją 
$275,000.

Jonas Gutenbergas, kaip 
dekvienas žino, yra spaudos 
išradėjas. Tą išradęs jis pir
miausia Bibliją atspauzdino 
ir tos laidos Bibliją mažai te
liko ir todėl yra viena iš di
džiausių retenybių.

Darbininkų atstovai iš užsienio
Amerikos Darbo Federacija turės savo suvažiavimą Det

roite, spalių mėnesyje. Tame suvažiavime visada būna dele
gatų nuo darbininkiškų organizacijų iš užsienio. Bet niekac 
nėra buvę tiek svečių iš užsienio, kiek jų bus šių metų Fede
racijos suvažiavime.

Šiemet Federacijos suvažiavime Šveicarijos darbininkus 
atstovaus Conrad lig, Anglijos darbininkus atstovaus J. T. 
Brownie, Vokietijos — Robert Dissman ir Henri Labe — Fran
cijos.

Be to šie darbininkų atstovai iš užsienio lankysis po di
džiuosius Amerikos centrus. Jie tyrinės darbininkų padėtį, jų 
organizacijas, tyrinės Amerikos pramonę ir prekybą.

Nelaimes

ĮDVEJOPAS JUBILIEJUS |
Dr. Basanavičius, vienas 

iš didžiųjų lietuvių tautos at
gimimo patriarkų šiemet mi
nės dvejopą, jubiliejų—auk
sinį jubiliejų nuo pradėjimo 
veikti ant tautiškos lietuvių 
dirvos ir 75 metų amžiaus su
kaktuves. Vilniečiai rengia
si garbingą veikėją pagerbti

.» >
(Dėl žemės mokesčių sumažinimo)

KAIRIOSIOS LIETUVOS 
VALDŽIOS APARATAI “ 

“DIRBA”
Visose ministerijose daro

ma permainos ii* paliuosuo- 
jami didžiausio užsitarnavi- 
mo verti viršininkai. Jų 
vietose pastatomi neprityrę 
nauji valdininkai. Net ir me
nininkų tarpe rado nepa- 
<enčiamų asmenų. Pašalin
tas p. K. Glinskis, daugiau
sia Lietuvos teatrui pasidar
bavęs, vienintelis ligšiol Lie
tuvoje tikrai rimtas dramos 
režisierius. Be jo pašalinta 
žymiausia dramatinė jėga — 
visu žinoma ir mvlima art.* v

p-lė O. Rymaitė.
Vietoj pašalintų lietuvių] 

menininku pastato kitatau-\ 
čia s.

Štai ką paduoda Lietuvos 
“Ūkininkas:”

“Švietimo ministerija per
tvarkydama valstybino mu
zikos mokyklą, vadaujasi o- 
balsiu — ‘šdlin lietuvių me
nas!’ Jau kartą rašėme, kad 

. . iš muzikas mokyklos alsiai y-1 
tas p. Al. Rutkauskas. Da
bar paaiškėjo, kad be jo dar 
atleista iš tarnybos artistės 
VI. Grigaitienė, Bytautienė 
ir Kieželytė. Vieton šių lie
tuvių pakviesti iš svetur ru
sai — p. Ružickas, p. Čerkas- 
ka.ja ir dar vienas kitas iš 
Maskvos.

“l)el tų pačių priežasčių iš 
muzikos mokyklos, operos 
klasės palmosuojamas žino
mas mūsų muzikas p. Tallat- 
Kelpša. Permainų tikslas — 
demokra&nti lietuvių meną 
rusų menu.”

Nejaugi dabartinė valdžia 
neturi darbų apart pašalini
mo užsitarnavusių viršinin
kų, paleidimo iš kalėjimų 
raudoninusiu bolševiku-plė- 
šiku ir išgamų lenkų ir kurs
tymo darbininkų prieš darb
davius. Laikas valstiečiams 
liaudininkams ir socialdemo
kratams pradėti vykinti gy
venimai! duotus prieš rinki
nius žmonėms pažadėjimus. 
Žmonės laukia žemės mokes
nio sumažinimo ir darbinin
kų būvio pagerinimo, o ne 
kiršinimo vienų prieš kitus.

ruošė žemės mokesnio suma
žinimo įstatymo sumanymą.

Bet sumanymas patekęs 
Seimo Ekonominūn Komisi- 
jon taip ir žuvo. Mūsų frak
cijai reikalaujant jį greičiau 
svarstyti, valstiečiai liaudi
ninkai ir socialdemokratai 
teisinosi, kad Finansų minis- 
teris dar su juo nesusipaži
no ir panašiai. Bet visgi dar 
buvo vilties, kad jis bus kada 
nors svarstytas, o gal ir pri
imtas. Ir mūsų Darbo Fe- 
deracijos frakcija džiaugėsi 
galėsianti padaryti mažaže
miams palengvinimus. Bet 
štai Finansų Ministeris p. 
Rimka, vienas iš valstiečių 
liaudininką šulų, rugp. 31 d. 
pasikvietęs spaudos atstovus 
be ko kito pareiškė, kad že
mės mokesnio valdžia nema
nanti mažinti, lies jis, girdi, 
ne pcididelis.

Štai tau, Jurgeli, ir kuni
gėlis.

Tūkstančiuose knygelių, 
šimtuose mitingų valstiečiai 
liaudininkai garsino, mažin
sią žemės mokesnį, smerkė 
dabar esamą ; o dabar paėmę 
valdžią į savo rankas nė ne
mano savo pasižadėjimo iš
pildyti.

Girdi, mokesnis neperdi- 
delis. O kodėl prieš pusę, me
tų jūs visoise kertėse šaukėte, 
kad žemės mokesnis dabar i- 
mamas perdidelis?

Ar tai nepasityčiojimas iŠ 
Lietuvos visuomenes, ar tai 
ne biaurus Lietuvos mažaže
mių ir ūkininkų prigavimas | 

Iy -eiokiosr
' laiko mūsą krašto likimą . 

vo nešvariose rankose ?

Sunkios Lietuvos dienos.

(Kauno “Darbininkas”)

Valstiečiai liaudininkai sa- : 
vo išleistoje prieš III Seimo i 
rinkimus knygelėje pavadin
toje “Valstybės pajamos ir 
išlaidos,” be ko kito, skun
džia visuomenei krikščioniš
kąsias frakcijas, kad jos ant- 
Įiame Seime palaikė didelius 
žemei mokesnius, o jie “val
stiečiai liaudininkai” reika
lavę, kad pats žemės mokes
nis būtų sumažintas (1 ha I 
rūš. 6 lit., II — 4, III — 2, 
IV — 1) “todėl siūlė šiais 
metais nuo ūkininkų tepaini- 
ti vietoje 18 tik 10 milijonų. ” 
Tą pat kartojo ir kitose savo 

I išleistose rinkimams knyge
lėse. Tuo būdu valstiečiai 
liaudininkai norėjo pasiro
dyti mūsų visuomenei, kad 
jie geresni negu krikščionys; 
jie, valstiečiai liaudininkai, 
jei tik pateks daugumoje Sei
man, būtinai žemės mokesnį 
sumažins.

Bet štai praėjo rinkiniai. 
Ačiū neišpasakytai akiplėšiš
kai valstiečių agitacijai 
jiems pasį&eka su socialde
mokratais sudaryti Seimo 
daugumą. Žmonės laukia 
pažadų išpildymo. Laukia 
žemės mokesnio sumažinimo. 
Perėjo vienas mėnuo, antras 
ir trečias, o vąlstiečiai liau
dininkai apie žemės mokes
nio sumažinimą nė neprasi
žiojo. Jie pasiskubino pa
leisti iš kalėjimų prasikaltė
lius, pasiskubino atstatyti ei
le pasidarbavusių kraštui 
valdininkų, bet apie savo pa
sižadėjimus ir kalbėti neno- 

Irėjo, ........................... .
I Darbo Federacijai prisiėjo 
jiems tai priminti. Ir pa-

“Naujienos” užsigavo, kad 
“Darbininkas” prilygino 
laisvamanius prie caro po
pierinių rublių. Laisvama
nius pažystame iš darbų. Jie 
moka girtis, kalbėti, sumany
mus kelti, bet prie darbo pri
sispausti jie nemoka ir nepa
jėgia. Ligšiol mūsų laisva
maniai dar nėra padarę nė 
vieno naudingo darbo be ka
talikų paramos.

Tiesa, jie moka pasisavin- 
iti ir pasigirti katalikų nu
veiktais darbais. Štai kaip 
“Naujienos” rašo:

“Visokių kultūros organi
zacijų — susišelpimo draugi
jų, apšvietos draugijų, kliu- 
bų ir svetainių pažangioji vi
suomene yra įsteigusi dau
ginus, negu bažnytiniai žmo
nės. ’ ’

SANDARIETIS IŠPLEPĖJO
Ligšiol sandaricčiai sielo

josi ir pūtėsi it toji varlė, kad 
“mes galingi, paskui mus se
ka plačioji visuomenė” ir 1.1. 
“Sandaroje” tūlas sandarie- 
fis Ūme ir išplepejoYipie’san'-‘ 
dariečių “galingumą.” Aiš
kiai prisipažino, kad kol pla
čioji visuomene susipažins su 
jų organizacijos darbais, tai 
priseis dar sunkiai pasidar
buoti ir papliovoti. Veltui 
prakaituosite, nes plačioji 
visuomenė labai gerai yra 
apsipažinus su jūsų darbais. 
Nieko negelbės nė Kalėdinės 
dovanos, jeigu jau atėjo lai
kas pakratyti kojas.

“VISA TVARKOJE”
Rugsėjo 11 d, š, m. einant 

didelei raseiniečių profesijai 
į Šilavos atlaidus ir per Du
bysos tiltą ties Kušeliškiais 
įgriuvo tiltas. Du kunigu ir 
dalis minios krito upėn. Vie
nas kunigas lengvai sužeis
tas. Iš minios teisylx“ niekas 
neužsimušė, bet keletas žmo
nių mirtinai sužeista.

J nelaimes vietą atvyko 
teismo tardytojai. Yra sa
koma, kad bedieviai tyčia pa- 
p j auste tilto balkius. Tyri
nėjimai gal suseks kaltybę. 
Bet faktas yra, kad tiltas jau 
buvo nužiūrėtas ir valdžios 
dėmesys buvo atkreiptas. 
Kelių ir plentų komisija til
tą apžiūrėjo ir pareiškė, kad 
“visa tvarkoje ir jokio pavo
jaus nėra.”

1 r štai po koletus dienų 
baisi katastrofa. Tai tau 
“demokratiškos” valdžios 
ekspertai.

ITALIJAI NEREIKĖS 
ANGLIŲ

Italija neturi anglių ka
syklų, neturi nei daug miš
ku. Anglių igabenimasbrau- 
gini atseina. Bet Italija til- 
įi nemažai upių, kurias gali 
užkinkyti darban, 
ir darė, 
darbą, 
e’ekt ra.
premjeras paskelbė, kad po 
kelelos meti) Italijai jau ne
teikęs anglių. Vanduo Itali
jai gamins elektros užtekti
nai, kad sukti fabrikų teki
nius, apšviesti miestus ir 
miestelius ir apšildyti na
mus.

Ant Italijos fašistų val
džios visoko prirašyta, visko 
jai prikaišiota. Bet vienas 
didžiųjų fašistu paminklu 
bus tai suelektrizavimas Ita
lijos.

I

New York’o Reconstruction Hospital skelbia žinių apie tai, 
- kiek Suv. Valstijose žmonių žūva ir esti sužeista per nelaimin 
į- gus atsitikimus. Nurodoma, kad piniginiu žvilgsniu tos nelai- 
U- mes šaliai atseina $5,000,000 kasmet.

Aprokuojama, kad vienas iš kas devynių žmonių kasmet 
sutinka kurią nors nelaimę. Toliau susenkama, kad viena iš 

i kas 10 mirčių atsitinka per nelaiminguosius atsitikimus. Iš- 
I eina, kad dešimtas nuošimtis visų mirčių yra nelaimingi atsi- 
| tikimai.

Iš viso mažų ir didelių nelaimingų atsitikimų Suv. Valsti- 
L jose per metus būna 12,000,000.

Kasmet 100,000 žmonių netenka rankų, kojų dėl nelaimin- 
| gų atsitikimų.

Dirbtuvėse ir kasyklose nelaimingų atsitikimų yra tik 
F penkta dalis visų nelaimių. Didžiuma kitų nelaimių atsitinka 

per automobilių, traukinių, laivų ir tam panašias katastrofas.

Tą italai
Ėmė kinkyti upes į 

Upės ėmė gaminti
Mussolini, Italijos 

" ’, kad po

M

“Veltui statysite bažnyčių, darysite misiją, steigsite 
mokyklų, visi jūsų geri darbai bus sugriauti, visos pastan
gos bus perniek, jei jus nesuprasite greitu laiku paimti j 
Savo rankas.2 užpuolimo ir atsiginimo ginklą, krikščioniš
kų spaudą.” (Dr. I. Eberler)

“Demokratiškoj valstybėj spauda yra aukščiausia ga
lybė; ji formuoja visuomenes nuomonę. O visuomenės 
nuomonę-vta ‘volonte gėnerale’ (visuotinė valia), apie 
kurią kalba demokratijos didžiausias ideologas .1. J. Rous- 
seau, kaip apie esmingą apsprendžiamąjį demokratijos ele- 
inentą.” (Dr. J. Purickis).

f t

Tas “cičilišfų” laikraštu
kas užsimerkdamas meluoja 
ir gana. Visokios organiza
cijos, kuriomis šiandieną di
džiuojasi mūsų laisvamaniai, 
yra įsteigtos katalikų, visos 
svetainės yra pastatytos ka
talikų pinigais ir darbu, o 
nakališki laisvamaniai išplė
šė tą visą iš ramių žmonių 
rankų. Argi gražu girtis sve
timu turtu ir svetimais pini
gais.

KIEK Iš LIETUVOS IŠVA
ŽIUOJA

Į Ameriką iš Lietuvos gali 
pagal kvotą atvykti 341 žmo
gus. Bet yra spėjama, kad iš 
Lietuvos kasmet išvažiuoja 
pasaulin laimūs ieškoti 3,000 
žmonių.

■V •

PO 5 LITUS DIENOJ
Lietuvoj bedarbiams pa

gelbėti ruošiami viešieji dar
bai. Kaune Žaliasis Kalnas 
sausinamas, Panevėžyje gat
ves grindimus, Tauragėj ir 
Ukmergėj miestas sausina
mas.' Prie tokių darbų dar
bininkams mokama po 5 litus 
dienoj.

“ Bešališkas” laikrašt is 
“Sandara” nuolatos būbnija 
apie klerikališkus ir kri
kščioniškus “vagius,” o apie 
savuosius nė gu-gu. Būtų ge
rai, kad “Sandara” savo 
skaitytojus supažindintų su 
A nd rieja viskio (K petingos 
Apskr.) garsiais valstiečiais 
liaudininkais K. Šakiniu ir 
K. Lušpiniu. Vienas iš jų 
buvo valsčiaus iždininkas ir 
darant reviziją pas jį atsira
do rankovėje litų ir jis juos 
imetė i sknnia. Gal “San-• i ♦ c

dara” paaiškintų, kaip tie 
pinigai atsirado rankovėje, 
ris sandariečių kolega liau
dininkas pakinis taip sumi
šo, kad negalėjo nieko atsa
kyti į paklausi mur.

f

IŠ KUR TA DRĄSA TAIP 
MELUOTI?

“Sandaros” redaktorius 
turbūt iš patyrimo žino, kad 
jų skaitytojai neatskiria me
lo nuo teisybės. Tūlas san- 
darietis “Sandaroje” mulki
na savo skaitytojus be jokios! 
gėdos sakydamas, kad sanda- 
riečiai sudėjo desėtkus ir 
šimtus tūkstančius dolerių 
kovai už igvvendinima Lie- 
tuvoje demokratinės laisvės. 
Kur ir kada sandaricčiai su
dėjo tokias sumas pinigų? 
Jeigu sandaricčiai tokie 
“duosnūs” Lietuvai, tai }>a 
sigailėkite ir numeskite keič
ią dolerių “Sandaros” fon
dai! “atraišiojimui” mašinų, 
kad nereikti) spausdinti 
“Sandaros” “Keleivy” 
kiti su lenkiška “kurą.”

šventė skleidimui laisvama- 
nybės ir pikčiausiai šmeižė ir 
tebešmeižia katalikus.

Lietuvos piliečiams atėjo 
jau laikas rimtai pasižiūrėti, 
kokių žmonių Lietuva yra 
valdoma ir prie ko gali pri- 

I vesti mūsų brangiai iškovotą 
nepriklausomybę.

SOCIALDEMOKRATUS 
VARO LAUK!

sy-

Sandaricčiai ir socialistai 
savo seime Philadelphijoje 
mitale organizuoti Amerikoj 
augusį jaunimą. Geras su
manymas. Gal tada apsiva
lytų gatvės nuo sandarietiš- 
ko ir socialistiško jaunimo, 
kuris savo storžieviškumu ir 
[pliovonėmis šventadieniais 
[praeinantiems į bažnyčią 
taip įkiro jo, kad net gėda ir 
prisipažinti jog tai mūsų 
jaunimas. Reikia ką nors 
daryti: ar perkelti socialistų 
ir sandariečių įstaigas kur į 
pašali nes gatves arba suor
ganizavus tą jaunimą nuvež- 
1 i juos kur ant salos.

Doras katalikiškas jauni
mas yra susispietęs po Vyčių 
vėliava ir jam naujos organi
zacijos nereikia.

VIESULĄ ANT SAULES
Harvardo universiteto ob

servatorijos astronomai sa
ko, kad dabar ant saulės ei
nanti baisi audra. Tik ji ap
ima kur kas didesnį plotą, 
negu Floridos audra. Dabar 
siaučianti ant saulės audra, 
kaip astronomai sako, api- 
Įmauti 100,000 ketv. mailių 

Bet pagelba tereika- 
ne sau-

Kairioji Lietuvos valdžia 
vie toje sumažinti mokesčius 
ūkininkams, vietoje paleng
vinti darbininkams, mėto pi
nigus skirdama pensijas ne
užsitarnavusiems asmenims. I 
Paskyrimas pensijos Dr. Jo
nui Šliupui yra pasityčioji
mas iš Lietuvos Respublikos. 
Dr. Jonas Šliupas gyvenda
mas Amerikoje dirbo žalingą 
darbą mūsų tautai. Jeigu 
mes šiandiena turime Ameri
koje raudoniaUsius lx>lševi- 
kus parsidavusius Maskvai, 
tai Dr. Šliu|M> darbo vaisiai. 1 plotą. 
Tai jo vaikai. Beveik visą llinga floridiečiams, 
savo gyvenimo laiką jis pa- Mečiams.

X
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Mes jau ankščiau rašėme, 
kad socialdemokratai savo 
begaline demagogija linkimų 
laiku paruošė komunistams 
puikią dirvą savo darbuotei 
išvystyti. Minėjome, kad 
profesinėse sąjungose vis la
biau ir labiau įsistiprina ko
munistai. Socialdemokratai 
gi pilni puikybes gyrėsi, kad 
Jie “profesines” “apvaly
sią” nuosavo priešų. Dabar 
gyvenimo faktai pilnai pare
mia mūsų tvirtinimą. Komu
nistai be jokių ceremonijų 
“valo” “profesines” nuo so
cialdemokratų. visai nepai
sydami. kad jie valdančioji 
•partija. Taip Kauno meta
listų profesinės sąjungos su
sirinkimas rugį), mėn. 8 d. 
išmetė ne kokius nors eilinius 

'esdekų agitatorius, lx*t pa
čius Seimo narius Markelį ir 
Paplauską, Tenka girdėti ir 
apie griežtesni apsiėjimą su 
paprastais csdekiškais “in
struktoriais.” Taip virsta 
“profesinės” palengva “ja- 
čeikoniis.’ Kominterno agen
tai jose uoliai darbuojasi. 
Kai kuriose kalbama apie 
ginklų įsigijimo būdus. — 
Kam ? Girdi, kovai su len
kais. 1ši ikru jų nepaprastas 
patriotizmo ūpas staiga pa
pūtė “profesinėse*.’* Oi. ga
li karčiai atsirūgti valstybei 

■ tas “profesininkų’ patriotiz
mas.



Metę kova - bendiadarbiaitkime
Kaip platus ir ilgas yra 

pasaulis, taip jis visur pil
nas yra tlievo dovanų, viso
kio turto ir gėrybių. Čia ir 
’dideliausi miestai su bažny
čiomis ir kitokiais trobesiais, 
kurių bokštai į padebesius iš
kilę, ten dideliausi fabrikai 
iš daugybės kaminų kaip iš 
pragaro nasrų kamuoliais 
juodus dūmus versdami orą 
teršia; čia įvairiausi gelžke- 
liai, automobiliai, aeropla
nai, ūžia, žvanga, dunda, 
keleivius ir prekes į visus 
šalies kraštus nešiodami; čia 
garlaiviai milžinai, kaip sa
los plačiausiuose vandeny
nuose plaukiodami minias 
žmonių iš vieno pasaulio 
krašto į kitų nešioja, visur 
svietelis juda, kruta, skuba, 
pluša, ir vis su reikalais, su 
būtinais reikalais, su neati
dėtinais reikalais... O svar
bių svarbiausia tai tam, kad... 
vis... daugiau ir daugiau 
pelnyt...

Ir mes broliai ir seselės į 
Ameriką i laisvės ir dolerių 
šalį, didžiumoj važiavome ne 
ko kito, kaip tik to, kad lai
mingiau, laisviau pagyventi, 
kad daugiau pinigų užsidirb
ti. Na ir kas-gi mums tai 
galėtų paskaityti už blogą? 
— Niekas.

Pasaulyje siekiant bent 
kokio tikslo, visuomet neiš- 
vengtinai, taip kiekvienam 
žmogui asmeniniai, taip vie
loms žmonių grupėms, tau
toms, valstybėms, luomams, 
drauge seka du baisiausiu 
žmonijos priešu, būtent: PA
VYDAS ir KERŠTAS.

Pavydas- su kerštuAlenda. 
per kareivių ginkluotas sar
gybas, per tvirtovių storas 
akmenines sienas, per tur
tuolių sargų eiles, įlenda i 
žmonių širdis ir sielos gelmes 
ir tenai iš nekalto Dievo an
gelo padaro baisiausią vel
nią, ciciliką, kraujagerį, 
žmogžudį... išgamą...

Visit mūsų akivaizdoje 
praūžė kaip viesulą didysis 
pasaulinis karas, kurs tiek 
milijonų turto sunaikino, 
tiek milijonu žmonių išžudė, 
tiek kentėjimų, ašarų ir 
skurdo žmonijai pridarė, nuo 
kurio žalingų pasekmių, pa
saulis nei per šimtą metų 
tinkamai i savi* neatsieis, o 
kasgi tą visą padarė, kas bu
vo to viso priežastimi ? Nie
kas daugiau kaip tik PAVY
DAS ir KĖKŠTAS.

Kas iš tokios didelės tur
tingos šalies — Rusijos -pa
darė dabartinę žydų pamtap- 
lynę ? — Bolševikai. O kas 
tie bolševikai ? —■ Sužvėrėję 
Žiūonės, kuriuos socializmo 
mokslas išmokino KERŠTO. 
Kuriems keršto dvasia Įaugo 
j kaulą smegenis, Į mėsą ir 
kiekvieną jų kraujo lašą, ku
riui širdvse via liktai PA
VYDAS ir* KERŠTAS... 
.Jie vien KERŠTO ir PA
NA'D U gyvendami keršyda- 
mimi viską naikina, <» pavy
dėdami kitiems, viską iš vi
su atimdami Į savo kišenes 
kemšasi, ir ką tik kaip pri
griebia. gali ir pajėgia, taip 
išnaudoja, neatsižvelgdami Į 
mekeno ašaras, skausmus, 
kraują, prakeikimą, ir dar 
tolinus jie savo keršte eina, 
nes rauja iŠ žmonių širdžių 
t ikėjimą, dorą, ir jeigu Vieš
pats Dievas y pat ingu būdu 
ant Rusu tautos nestisimvlės

ir dar bolševikai ten keletą 
metų kaip kerštauja pakerš- 
taus, tai Rusų tauta iš pa
saulio žemėlapio pranyks, 
nes jos tikėjimą ir dorą su
naikinus, jau dabar didžiu
ma Petrogrado ir Maskvos 
apylinkėse užkrėsti baisiau
sio sifilio liga, kad net pa
tiems bolševikams darosi bai
su. O kas iš to bus toliau ? !..

Taip KERŠTO ir PAVY
DO dvasia veikia kitur, taip 
yra ir pas mus. Ar mažai 
via lietuvių tarpe tokių, ku
rie sekdami Markso materia
listinių kovos teorijų, kur su 
ypatingu pamėgimu nuolatos 
kartojama ir pabriežiama, 
kad pasaulyje daugiau nieko 
neesą, kaip tik KOVA, kad 
visa civilizacija esanti tik ko
va, kad tik tas pasaulyje iš
gyvens kas kovos, kas ko- 
žiauriausiai kovos, kad dar
bininkai jokių bendradarbia
vimų su kitais luomais netu
rėtų tik kovotų, ir kovotų tol, 
kol jie vieni liksią pasaulio 
pergalėtojais ir pasaulio' 
viešpačiais, o tuomet tai jau 
iš pasaulio pranyksianti 
skriauda ir išnaudojimas ir 
užviešpatausiąs gerbūvis, ly
gybė, laisvė ir laimė.. . kaip 
rusų bolševikijoje!. . Lauk, 
šuneli, kol padvės kumelė.. . 
o dabar pats žiaurėk, kitus 
smaugk, jų ašaras ir kraują 
liek ir ryk... taip priseina 
sutrumpintai pasakyti apie 
visą socializmo kovos vienpu
sišką teoriją...

Bet gal ne vienas pasaky
site: “Marksas nebuvo kvai
las, ir socialistų tarpe yra 
gaidrių — Leninas, Trockis, 
Grigaitis, Priiseika, Lauri
naitis.. . Negalimas daiktas, 
kad jie visi taip aklai, be kri
tikos, būtų į tą kovos teoriją 
įtikėję ir ją skelbtų, turbūt 
jinai ištikrųjų yra.

Žinoma, kad pasaulyje ko
va buvo, yra ir bus, ir tame 
jie neklysta, bet* jie tame, 
klysta, kad jie tą kovos prin
cipą be saiko išpučia ir. viską 
vien ant jo remia.

Kova yra vabalėliu, gyvu
liu, paukščių, žuvų ir žmo
nių tarpe, tai yra bendras 
dėsnys, bet apart kovos yra 
t*;ip pat bendras dėsnys toly-

Į gyvenimą įtakingesnis, o 
tas dėsnys tai yra BEN- 
DRADAR BiAViMAS.

Kovos dėsnys yra pasaulio 
naikinimo, griovimo dėsnys, 
o bendradarbiavimo dėsnys, 
yra tai pasaulio palaikymo, 
pasaulio kūrimo dėsnys.

Bendradarbiavimo dėsnys 
gamtoje* taip pat lygiai pla
čiai apsireiškia kai Į) ir kovos 
dėsnys. .Jis kovos dėsnį m* 
tik ką atsveria, bet net žy
miai viršija. Bendradarbiau
ja žmones, bendradarbiauja 
gyvuliai, paukščiai ir kitoki 
gyvūnai.

Nekartą tamstoms teko 
pa-tebėli. kaip viena kokia 
paukštutė, pamačiusi vanagą 
ar katę sučirškia kokiu tai 
k( isfesniii balsu ir tuojaus 
visi paukščiai toki ir kitoki 
sujunda.. . vieni iš ją persto
ją giedoję, kiti pasislepia 
medžią tankumynuose o dar 
Lili bendromis pajėgomis su
kibę. tiek groboniiii įkirėja. 
I ad jis turi prasišalinti. Kas 
gi čia ivvko? - BENDRA
DARBIAVIMAS.

Taip pat ne vienas matėt, 
kaip skruzdėlė nepavelka di
delį šapą. Tuojau subėga ke
lios ir bendromis pastango
mis tuojaus tą šapą skruzdė- 
lynan nuvelka.

Kregždės į jų lizdą įsilin- 
dusį ir norintį įsigyventi 
žvirblį, sukibusios visu bū
riu, kaip bematant užlipina 
— užmūrija jį.

Daugumas gana rodos 
silpnų ir nepergudriaūsių 
paukščių gyvena būriais ir 
bendradarbiauja save nuo 
pavojaus apsisaugojimui: 
avys bendrai bėga priešo už
puolamos, kiaulės bendrai 
ginasi nuo vilko, jauniklius 
laikydamos apstojusios vidu
pyje.

Gyvūnų, juo kurios veislės 
ar rūšis labiau bendradar
biauja, būriuojasi, juo tos 
lūšys labiau išsiplatinusios, 
pavyzdžiui, kad ir ančių veis
lė. Antys pripildo visus pa
saulio vandenis, o kastai pa
darė ? — Jų BENDRADAR
BIAVIMAS. Jos vienos po 
vandenį pliurnijasi o kitos 
sergsti nuo pavojaus, o tie 
kurie medžioja žino kaip 
sunku yra prie jų joms ne
pajutus prislinkti.

O’tie žvėrys ir paukščiai, 
kurie nors ir gudriausi ir 
stipriausi, kai}) liūtai, tigrai, 
ereliai, sakalai, kad ne ben
dradarbiauja, tai ne tik ką 
neperdaugiausia jų yra, bet 
kaskart mažta ir net kaip ku
rios rūšys, kai]) sakalų ir e- 
lelių skaitoma išnykstančio
mis arba jau ir išnykusiomis.

Iš žmonių tautų, tai tur
būt bendradarbiavimas la
biausia yra išsiplėtojęs Žydų 
tautoje.'- Žydas įeinavienas 
už visus, visi už vieną. Žy
das kapitalistas, socialistas, 
komunistas — visvien yra žy
das ir vienas prieš kitą neko
voja, jie BENDRADAR
BIAUJA ir žydams tas išei
na ant sveikatos.

Ir mes, broliai ir seselės 
lietuviai, imkime pavyzdį iš 
žydą, nesipeškime, nesierge- 
1 iuokime tarp savęs, vieni ki
timus nepavydėkime, o la
biausia. tai nekerštaukimo, 
tiktai nuoširdžiai stengkimės 
bendradarbiaut, o kad ir iš- 
iengvo, pamažėle, bet nuola
tos žengsime pirmyn kultū
ros. progreso, gerbūvio keliu 
i i* kasdien tapsime geresniais 
ir tobulesniais žmonėmis, bus 
ir mums patiems malonu ir 
kitiems dailu į mūsų darbus 
ir santaiką žiūrėtai* gėrėtis.

Teauga, plėtojasi, keroja 
ir bujoja lietuvių bendradar
biavimas ir vienybė su tikra 
artymo meile o pavydo dva
sia iš mūsų tarpo, kaip vel
nias nuo šv. vandens šlaksty
mo, tenešdinasi ant visados 
ir tegul niekuomet nei vieną 
sau pasekėją lietuviu tarpe 
ik suranda. Tebūna mūsų 
pirmuoju obalsiu ne kovos, 
bet bendradarbiavimo prin
cipas.

P. Vilnims

ALBUMAS
Retoj lietuvių 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 laikus save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumu.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

866 Broadway, 8o. Boston, Man

Ąr Branginame Brangius
s f. 1

1

Tautiečius? I
“Darbininko” No. 74 til- 

jx) editorialas “Ar brangina
me brangius tautiečius?”, 
kuriame pakelia gana svar
bų klausimą. Tame straips
nely yra nemažai teisybės ir 
mes turėtume jį plačiau pa
nagrinėti, jeigu jame būtų 
išlaikyta lygsvara. Bet da
bar daugiausia kalbama apie 
besilankančias po Naująją 
Angliją artistes p-les Jozevs- 
kaitę ir Sipavičiūtę.

Kaltinami mūsų visuome
nės vadai. Kame jų kaltė? 
Ar tame, kad sandariečiai 
jas prisiviliojo ir jom rengia 
visą eilę koncertų.

Sako: “Bet štai turime ta
lentingas jau-augščiąusio iš
silavinimo pasiekusias artis- 
tes-dainininkes ir jų pride
ramai nesunaiidojome. Ar 
nekeista ?”

Gerb. artisčių-dainininkių 
talentingumą palieku spręsti 
specialistams ir visuomenei; 
o apie sunaudojimą, tai san
dariečiai jas pasigavo ir nau
doja palaikymui savo krome- 
lio. Ištikrųjų keista, kad 
gerb. artistės panorėjo su
jungti dailę su politika ir su
tiko koncertuoti laisvama
ni ų-sonda riečia politiškos or
ganizacijos labui. Jos turėjo 
žinoti, kad sandariečių gru
pelė maža ir kad prisidėji
mas prie jų atstums paramą 
plačiosios visuomenes. Bet 
čia yra laisvės šalis ir kam 
Kur patinka, ten ir eina.

Plačioji visuomenė, žino
dama sandariečių griežtą 
prieš ją nusistukymą, nepa- 
kęsdama jų purvinos politi
kos, negali atviromis širdi
mis remti gerb. artisčių pa
skelbtą koncertų maršrutą 
dėlto, kad dalis, o gal ir vi
sas pelnas eis sandariečių or
ganui, kuris nesuklysiu pa- 
sakęsyra purviiųausias iš vi
są Amerikoje einančių laik
raščiu.

?\Iūsų visuomenė mato, kad 
po priedanga gerb. artisčių 
sandariečiai varys purviną 
politiką. Kad už surinktus 
dolerius gerb. artisčių kon
certuose, savo šlamštely jie 
dar smarkiau ir uoliau galės 
šmeižti katalikus ir jų vadus, 
d aigi, jei sandariečiai ren
gia, tai jie patys lai ir remia; 
o mums katalikams tilo tar
ini nepakeliui.

l)č(lę A.

KASLINKDAILININKU 
RĖMIMO

“Darbininko” 74 numery
je pati redakcija savo straip
snyje po antgalviu: “Ar 
Branginame Brangius Tau
tiečius'” išreiškia mintį, jog 
mūsų lietuvių visuomenė ne
mokanti apiprekiuoti esamų 
mūsų tarpe talentingų žmo
nių, j ii neremi'aūti, ir per tai 
uekurie esą priversti ieškoti 
sau užsiėmimo tarpe*svctim- 
taučių. Pamini net nekuriu 
dailininkų, muziką vardus 
ir stato klausimą: “O kaip 
plačioji visuomenė Į jas at
sineša/ Taip, lyg jos never- 
t < >s būt mūsą domės.”

šiame atvejyje mvinorėtą 
pilimi su “D-ko” redakcijos 
išreikšta minčia sutikt, .lei- 
gū. kaip pareiškė“Darbinin- 
l.as,” vargonininkas .Justas

Kudirka yra be vietos, jeigu 
p. Pocius dirba svetimtau
čiams, tai pirm nęgu kaltin
ti už tai visuomenę, reiktų 
patirti, ar tie mūsų gerbiami 
muzikai, dailininkai turi tik
ro noro dirbti mūsų visuo
menei. Gal jie kaipo gabūs 
muzikai nori sulig savo gabu
mu ir tinkamo atlyginimo, ko 
mūsų visuomenė, kaipo susi
dedanti iš neturtingų darbo 
žmonių negali duoti. Juk v- 
la ir tokiu žmonių, kurie be
velija gerinus būti be darbo, 
jeigu negauna už savo darbą 
tiek atlyginimo, kiek jie jau
čiasi esą verti. Tokių gali 
rastis ir darbininkų tarpe. 
Žūioma kaip paprastam dar
bininkui niekas negali nieko 
užmesti, jeigu kas velija pa
būti be darbo nekurį laiką, 
kol gauna tinkamą darbą ir 
užmokestį, nes tai kiekvieno 
asmeninis dalykas. Taip pat 
ir dalininkui, negalima nie
ko prikišt, jeigu jis dirba 
ten kur jis gauna tinkamesnį 
atlyginimą, arba būna be 
darbo kol gauna tinkamą 
dalba ir atlvginima. Tad ir 
\isuomcnę, rodos, šiame at
vejyje nebūtų reikalo kaltin
ti. Pagalios juk mes lietu
viai ne viena Pocių ir Kudir-L «.

ką turime. Mes turime p. Ži- 
danavičių, p. Aleksį, p. Či- 
žauską ir kitus, kurie nei 
kiek žeminus nestovi už pir
muosius. Kurie dirba mūsų 
tarpe ir visuomenė juos re
mia, ir palaiko, ir negirdėt, 
kad jie bent aimanuotų, jog 
j uos ignoruoja. Tad rodos ir 
pirmieji,' kuriuos “D-kas” 
Įvardijo, galėtų rasti sau 
darbo mūsų tarpe. Juk yra 
parapijų, kurios labai norė
tų gauti gerų, gabių vargo
nininku, vienok turi tenkin- 
tis dažnai bile kokiais amato- 
riais, arba kartais net sam
do svetimtaučius. Tokiose 
vietose minėti dailininkai bu
bi priimti su džiaugsmu. Ži
noma gal sąlygos iš syk būtų 
ne tai]) geros. Bet juk patar
le sako: “Kas gerai žino sa
vo amatą, tas duoną valgo ir 
ant pamato.” Gabus, talen
tingas muzikas gali daug pri
sidėti prie sustiprinimo pa
mpi jos, o kuomet parapija 
sustiprėja, tada ir vargoni
ninkui sąlygos pagerėja.

Kas link to, kad Visuome
nė neparodo pakankamai pa
lankumo atvykusioms iš Lie
tuvos dailininkams ir daili
ninkėms, tai ir Čia, ne tiek 
kalta yra Amerikos lietuvių 
visuomenė, kiek patys sve
čiai. kad iš anksto nepasirū
pina susižinoti su amerikie
čiu organizacijomis, kurios 
atstovauja amerikiečius dai
lės srityje. Tokia autorite
tinga organizacija dailės sri- 
lyje galima būtų priskaityti 
Vargonininkų Sąjunga. Tad 
dailininkai Lietuvoje suma
nę vykti Amerikon koncer
tuoti. turėtų pirma susižino
ti su vargonininkų sąjunga, 
išdirbti planus, išgarsinti 
maišrutą, o tada tik važiuo
ti. Kuomet prie tokių sve
čiams rengiamą koncertą 
prisidėtų kolonijų vargoni
ninkai su savo kovais, tas la
binus atkreiptų visuomenės 
domę. pritrauktą (langiaus. 
Klausytoją ir iš to būtų di
desnė nauda ir patiems sve-

čiams, Įi tiems, kurie jų pri
ėmimu rūpintųsi, ir visuo
menė tokioje tvarkoje ren
giamiems koncertams būtų 
visada prielankesnė.

Kuomet iš Lietuvos at
vyksta dailininkai išanksto 
nesusižinoję su amerikiečių 
organizacijomis, tai juos pa
sigauna visokie politikieriai, 
kurie kaip pačią dailę, taip 
ir atstovus dažnai' panaudoja 
savo sroviniems reikalams 
pagerinti. Užtad visuomenė 
tokiems politikierių rengia
miems koncertams ir negali 
parodyti daug prielankumo 
ir užuojautos. Kaipgi gali 
amerikiečiai lietuviai katali
kai, būdami didžiumoje jau 
susipratę eiti į tokį koncertą, 
kuriame visą tvarką veda 
anti-katalikai, kurie apart 
dergimo ir koliojimo katali
kų per savo šlamštus laikraš
čius, jokio rimtesnio darbo, 
kaipo mokslo, taip dailės sri
tyje nėra parodę. Nors mes 
mylime ir gerbiame brangius 
svečius ir viešnias iš Lietu
vos, o ypatingai dailininkus, 
bet mes negalime jų remti, 
jeigu jie dirba po anti-kata- 
likų vėliava, nes tai būtų 
priešinga mūsų principams, 
ypatingai kuomet mes žino
me, jog dalį pelno rengėjai 
pasiima sau, kad palaikius 
savo šlamštus, kurie nieko 
geresnio neduoda, kaip tik 
dergimą katalikų. Nors mes 
katalikai mylime dailę, bet 
visgi jos aukščiaus kataliky
bės nestatome. Katalikybė 
tai pamatas mūsų visuomeni
nio gyvenimo, o dailė tai tik 
to gyvenimo papuošalas. Na
mas gali laikytis ir be papuo
šalo, bet be pamato jokiu 
būdu nesilaikytų. Tad ger
biami svečiai dailininkai ir 
dailininkės pirma negu va
žiuoti Amerikon, turėtų su
sižinoti su mūsų organizaci
jomis, kurios atstovauja mū
sų visuomenę dailės srityje, 
ir kuomet gaus tų organizaci
jų pakvietimą, tada tos orga
nizacijos rūpinsis jų priėmi
mu ir rūpinsis teipgi įgyti vi
suomenės prielankumo ir pa
ramos. Kad to atsiekti, rei
kalinga išanksto geras prisi
ruošimas. Lietuvių katali
kiškoji visuomenių gyvenan
ti Amerikoje, kuri neskūpau- 
ja paramos įvairiems sve
čiams, kurie atvyksta su įvai
riais kultūros reikalais, tikiu 
neskūpaus paremti ir daili
ninkų, jeigu jie tik mokės 
prie tos visuomenės prieiti, 
per organizacijas, kurios ją 
atstovauja.

S. B—t is

Atsišau
į parapijas, R.-K. Susiv.kpo 

pas, dr-jas, Vyčius ir kiUa,. 
įvairias organizacijas . “

■Jau anksčiau laikraščiai 
se buvo miuėta, kad Vai 
kaus Dramos teatras riK/ini 
ova Pietines Korporaejj 
susijungė ir šį sezoną < 
kariu, duodama įvairią ir p 
domią programą, būtent j 
krutumus paveikslus ir vai
dinimą.
Programas: “Lietuvių Die

na'’ Philadelphijoj; Arci- 
vyskupo Matulevičiaus vizi
tacija po lietuvių kolonijai, 
komedijos: “Garsusis politi
kierius” ir “Tris kartus nu
sižudęs,” drama — “Pasau
linio karo aukos;” Eucharis
tinis Kongresas” Chicagoj; 
beto teatras vaidins dar ne
matytas komedijas ir dra
mas, daugumoj komedijas.

Kad būtų lengviau suorga
nizuoti maršrutą, šiuo Kom
panija turi garbės kreiptis į 
vi ršmii lėtas organizacijas,' 
prašydama atsiliepti toms 
organizacijoms kurios norė
tų mus turėti savo svečiais, 
tąsoj dviejų dienų su viršmi- 
nėta programa.

Biznio žvilgsniu Kompa
nija turi išdirbusi labai pri
einamas salvgas. Pakol kas 
liuosos dienos — nuo lapkri
čio mėn. 15 d.

Kadangi ypatingai “Lie
tuvių Diena” yra svarbiau-* 
sis įvykis mūsų išeivijos gy- 
tcniine, tai Kompanijai bū
tų labai malonu patarnauti 
plačiai visuomenei.

Visus laiškus tuo reikalu 
didžiu siųsti žemiau p?*’ *• 
tu antrašu: Pola Tendžim, 
tė, 222 So. 99-tli St., Brook- 
lvn, N. Y.

Su aukšta pagalba, 
Pola Tendziulyte 

Teatro Reikalų Vedėja.

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos*

- r
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MYLINTIEMS SKAITYTI| 
DORUS RAŠTUS i

Pasiūlome visiems gerų raštų mėgė
jams Įsigyti dvi geras knygas: pirma tt 
antra tomą

APMĄSTYMAI

visiems metams ir šventėms
Dydis 5X716 colių, dailiais kietais ap
darais, po 500 suvlršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai* 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. Išnirkite pašte
Order” ir siųskite: J

“Darbininkas”
866 W. Broadvvay. So. Boston. MmC

I
Savaimi pasidarąs 
dezertas-prieskonis

Virink uždarytus Konden

suoto Pieno kenus tris va

landas. Paskui aUušyk. 

Vartok keikui pripildyti.

Tą vaikai mėgsta

Jūsų groseminkas turi 
šviežio suko

a

c

*

f

Standard ir Challenge Pieno
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RYTOJAUS DIENA
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Įlig Senojo Įstatymo pa
davimo, kuomet Kainas už- 
mušęs savo brolį Ablių bėgo, 
Diedas jo užklausė: Kainai, 
Kaišai, kur tavo brolis Ab- 
liūs Kainas nudavė nieko 
nežinąs, atsakė: “Nieko apie 
savo brolį Ablių nežinau.”

Kaip tik panašiai pasielgė 
lenkai valstybės galva ir va
das socialistas Juozas Pil
sudskis, kuomet gen. Želi
govskis su gauja Galicijos 
liuliganų “broliškai” iš pa
salų užpuolė lietuvius ir už
grobė Vilnių. Pilsudskis už
klaustas apie Želigovskio žy
gį, tikrai Kantiškai atsakė— 
nieko nežinąs. “Želigovskis 

| yra maištininkas, jis sukilo 
* ir be mano žinios puolė Vii- 

niu.” 
F 1920 m. spalių mėn. pra

džioje, Suvalkuose, susirinko 
Lietuvos, Lenkijos ir Tautų 
Lygos atstovai, kad tikrai 
broliškai susitarti ir nustaty
ti valstybės rybas tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Bet kuomet 
Suvalkuose tartasi ir sulai
kyta karo žygiai, Lenkijos 
valstybės galva ir kariuome- 

Į nės vadas “litvakas” Pil- 
" sudskis SU gauja Lietuvos iš

gamų darė planus, kaip lie
tuvius geriau iš pasalų už
puolus.

Spalių 7 dieną pasirašyta 
sutartis, sulig kurios Lenki
ja atsisako Vilniaus ir Gar
dino ir be mūšio, be kraujo 
praliejimo “broliškai” užlei- 

s džia “bradom litvinom.” 
Bet, rašalas ant sutarties 
teksto da nenudžiūvo, kaip 

> Pilsudskio parengtas gen. 
govskis su galicijonų di- 

.zijomis iš pasalų puolė Lie
tuvos kariuomenę, kuomet 
ta, laikydamosi savo valdžios 
įsakvmu einant Suvalkų su- 
tartimi, ginklus buvo sudė
jus.. . Užklausus Pilsuds
kio, kodėl lenkai laužo tiktai 
ką pasirašytą sutartį, Pil
sudskis atsakė, kad jis apie 
gen. Želigovskį nieko nežinąs 
(tikrai, kaip Kainas!), jei 

L Želigovskis ką daro, tai be 
jo — Pilsudskio žinios, tai 
esąs maištininkas.

Kadangi Lietuvos karo va
dovybė buvo pavesta mažai 
patyrusiam karo veikime so
cialistui Žukui, taigi šis ne- 

■ turėdamas supratimo apie 
didelės kariuomenės grupa- 

‘ vimą taip sugrupavo, kad Že- 
ligovskis užlindo iš užpaka

lį lio ir užkirtęs kelią ne tik. 
į kad užėmė Vilnių, bet kartu 
i keletas tūkstančiui Lietuvos 
•’ kariuomenės pateko Želi

govskio nelaisvėn ir spalių 9 
Į dieną, 10 vai. vakare, Želi- 
į govskis jau buvo Vilniuje.

Irstai 1926 m. spalių9die- 
ną, 10 vai. vakare*, sukanka 6 
metai, kaip mūsų broliai Vil
niečiai neša lenkų vergijos 
jungą. Daug jų jau i r savo 
galveles padėjo, daugelis jų 
užkankinta lenkų kalėjimuo
se ir (1a daugybė jų ir šian
diena ten urvuose* kankina
ma, bet jie kenčia ir laukia 
r.ūs ateinant juos išliuosuo- 
ti.

Brolau ir sesuo, lietuvi a- 
merikieti! Arėsi bent kuo 
prisidėjęs, kael tavo broliui 
seseriai, o gal ir tėvui Innt 
kuo pagelbėjus, bent kuo pa
dėti, kad palengvinus tą sun
kią jų naštą!

Šių metų spalių 9-tą, šeš
tadieny, sueina šešių metų

t t
1

•

Dienai
tos lenkų judošystės sukak
tuvės. ŠEŠI METAI mūsų 
trolių kančių!

Lietuvi! Šiandien tavo pa
reiga stoti brolių ir sesučių 
pagelbon! Atmink, kad tavo 
žodis, tavo kvoteris-kitas pa
lengvina jų kančias, duoda 
vilties, stiprina jų dvasią, 
užgrūdina jų pasiryžimą ko
voti iki pergalės ir tuo pačiu 
mažina lenkų viltį lietuvius 
visiškai pavergti.

Natlian Hale, vienas 
Washingtono kapitonų, ang
lų sugautas ir nuteistas New 
Yorko pakorimui, prieš mir
siant užklaustas, ką jis nori 
pasakyti, štai ką tasai did
vyris atsakė: “apgailestau
ju, kad tik vieną gyvastį te
turiu atiduoti už savo tėvy- 

* ?no.
O tamsta, ar pasigailėsi 

dolerio, ar bent kvoterio ati
duoti už savo tėvynę!

Mūsų gyvybės šiandieną 
da niekas nereikalauja, bet 
mūsų moralė ir materiale pa- 
gelba būtinai reikalinga. To
dėl VISI SPALIU DEVIN
TĄ DIENĄ AUKOKIME 
\ ILNIAUS REIKALAMS. 
Aukokime Vilniaus našlai
čiams, kuriuos lenkai mėto 
iš prieglaudų namų. Auko
kime Sąjungai Vilniui Va
duoti, kurios tikslu yra skelb
ti pasauliui Vilniaus vadavi
mo reikalą.

Kadangi šių metų spalių 
9-toji diena išeina šeštadie
ny, taigi pasiūlome tą dieną 
pažymėti šia tvarka: Iš ry
to bažnyčiose pamaldos už

£ A S I I M

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, W I N S T O N - S A L B K N, C,
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Peikti vien dėlto, kad ne-' 
mūsiškiai valdo, būtų ir ne
teisinga ir neišmintinga. Tie
sa ir teisybė privalo būti 
kiekviename žmogaus darbų 
įvertinime. Tiesos ir teisybės 
mes laikomės ir laikysimės į- 
vertindami valdžios darbus 
ir Lietuvos padėtį. Šių die
nų tikri įvykiai nuims yra to
kie, kokie jie yra.

Derlius

Du metu mes dejavome, kad 
neužderėjo; šių metų derlius 
dar blogesnis. Suvalkijos 
apskričių derlius yra vos vi
dutinis; daugiau, kaip pusė 
Lietuvos susilaukė derliaus 
blogo (51%)'. Pernai nuo 
hektaro gauta rugiui 24 
centu.; šiemet Vilkaviškio 
apskr. gauta 22 cnt. su puse, 
o Zarasų — vos 8 cent. Kvie
čių pernai gauta pusdevinto 
grūdo, šiemet pusšešto; mie
žių bus šiemet vienu grūdų 
mažiau. Bulvės ir daržovės 
paliko .tokios pat. Šieno ir 
dobilu — mažiau.

Naujoji valdžia čia nekal
ta; tik aišku, kad žadėtųjų 
stebūklų nepadarė.

Pinigai " -----

Finansų ministeris tokius 
dalykus praneša. Mokesniai 
neina taip, kaip buvo numa
tyta; ypač didelis nedatek- 
lius bus iš muitų, nes preky
ba mažėja, o šmugelis didė
ja ; finansų ministerija nesu- 
aldanti spirito šmugelio. 

Paskolos negaunama, o esan
tieji pasiūlymai niekam tikę. 

Fed. Sekretorius Mokesniai nebus sumažinti.

Richard Merton, svarbiausias 
liudytojas valdžios užvestoje 
byloje už suktybę. Jisai pri
sipažino, kad vienam liudyto
jui jis mokėjęs atlyginimą, bet 
užsigynė, kad valdžiai norėjęs 
nusukti.

SI

žuvusiu sielas. Vakare susi
rinkimas. kur aiškinama Vil
niaus vadavimo reikalai. Au
kos, kur galima, renkama 
bažnyčioje, salėse, po namus; 
žodžiu, ta diena aukokime vi- 

Vilniaus reikalams.
Visi už Vilnių! 
Už Vytauto kapą! 
Už Gedimino Pilį! 
Už Aušros Vartus!

Ei, Pasauli, mes be 
niaus nenurimsim!

Čekį ar Money Order’į ra
šykite kun. J. Švagždžio var
du ir siųskite Federacijos 
sekretoriui šiuo odresu: C. J. 
Krušinskas, 59 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Vii-

Gamei gerumas stovi vienas
VIDUJ ar lauke, ofise ar ant oro, jokis 
kitas cigaretas neužganedina skonio taip 
kaip Camel. Camels davė pasauliui visai 
naują sąvoką rūkymo pasidžiaugime, ir rū
kytojai apdovanojo Camel didžiausiu pirkikų 
skaičių kurį cigaretas bile kada turėjo. 
Visoje rūkymo istotrijoje jokis cigaretas 
nėra padaręs ir išlaikęs tiek daug draugų. 
Jokis kitas nesuteikė tiek pasitenkinimo 
rūkyme tokiam daugeliui milionų.

Camels viršenybė pasauly rymo vien tik 
ant gerumo—ant parinkčiausių auginamų 
Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų, ir ant

Camel mišinio kuris nepanašus i jokj kitą. 
CAMELS NIEKAD NENUVARGINA 
SKONIO, NIEKAD NEPALIEKA CIGA<* 
RETINIO ATSIDAVIMO.

Jei dar nesate bandę Camel, užsifundikite 
sau šito seno pasaulio labiausia patenkinant j 
rūkymą. Camel parūpins draugiškiausi, 
smagiausi skanumą kuris kada nors paėjo iš 
gamtos parinkčiausio tabako. Gerumu, 
grynu pasidŽiaugimu rūkyme, mes kvie
čiame jus palyginti Camel su bile cigaretu 
bile kainos.

Pasiimkite Camel!

v •

Valstybės biudžetas turės bū
ti mažesnis, “sekančiais me
tais reikės susispausti visose 
įitvse” — tokio yra prana
šystės naujojo finansų mi- 
nisterio.

Darbas

Lietuvos ūkyje darosi vi
sai keisti dalykai. Darbinin
kų lauko darbams šiemet bu
vo maža, o atlyginimas dar
bininkams buvo sumažėjęs 
virš 10%. Greta to šalyje 
daug dar bedarbių. Prie to 
prisideda tikra epidemija 
streikų: — streikuoja arba 
streikavo odos dirbtuvės, 
degtukų, geležies fabrikai, 
laivų darbininkai ir t. t. 
Streikų liga neišnyko ir ne
gali pasibaigti. Nes darbi
ninko atlyginimas visur su
mažėjo. Pavyzdžiui statybos 
darbiu inkams, mūrininkams, 
pernai mokėta net iki 25 lt. 
dienai, šiemet bemokama 
daugiausia 16 lt. Dailidžių 
uždarbis nukrito iki 7-8 lt.

Blogiausia gi, kad darbai 
sustojo. Statybos išlaidos 
sumažėjo 20%, o statytis ma
ža kas besistato. Darbdaviai, 
susilaukę streiko, džiaugia
si. kad algų nereikia mokė
ti. nes nėra kur padirb
tų daiktų parduoti. Nors ir 
krinta darbininkams uždar
biai. bet mūsų išdirbiniai vis 
dar brangesni už svetimuo
sius. Pav. plytos, šiemet at
pigo 10% ; už 1,000 Lietuvos 
plytų mokama 140 lt., o Vo
kietijos plytas galima gauti 
už 110 lt. Aišku, kad kainos 
turės susilyginti, darbinin-

-v
IPBnU - W p ■ (■jot

Miami’o uoste per audrą žuvo šimtai laivu ir laivelių, čia 
parodomas laivas bangu atblokštas gatvėmis į vidurmiestį prie 
didelių namų. Tas laivas šliaužė gatvėmis bangų skalaujamas 
ir viesulos stumiamas. Iš viso apie 1,000 laivų ir laivelio Mia
mi’o uoste per audrą žuvo.

kams atlyginimas turės su
mažėti, arba Lietuvos fabri
kai taip susičiaups, kad be
darbių skaičius pasidarys 
Lietuvai nebepakeliamas.

Klaipėda

Darosi trošku Lietuvoje. 
Miškų valdžia, kaip ir seno
ji, negalės duoti be saiko. 
Jau pasisakyta, kad miškas 
visiems bus duodamas varžy- 
tiniuj?ąmata£s, t-v. l^sJjraiL-.maldininkai šmeirramrspmt- - -

nie-
Bet

giau įsiūlys, ir kad miškas 
būsiąs taupomas. Kad bus 
taupomas, tai gerai, bet kad 
iš varžytinių bus duodama ir 
naujakuriams ir padegė
liams, tai nebus ko pasi
džiaugti. Iš Lenkijos miškų 
plukdymo nėra ir Klaipėdos 
kraštas neturi kur darbinin
kų dėti. Pyksta, Tautų Są
jungai skundžiasi; Valstybės 
prezidentą sutiko šaltai. Vo
kiečių tautininkai delnas tri
na ir pramato nebetolimą 
Klaipėdos grįžimą prie Vo
kietijos.

O jeigu pasiliks prie Lie
tuvos, tai už Klaipėdą reikės 
sumokėti Santarvei 600,000,- 
000 litų.

Kariuomenė

Susiderėti su lenkais 
kas nesiūlo ir negalima, 
buvęs mūsų užsispyrimas 
silpnėja pačiai valdžiai pade
dant. Atgaivinamas ir re
miamas lenkinimas. Lenkų 
mokyklų tiek padidėjo, kad 
parubežio lietuviai ima pro
testuoti. Lenku mokykloms

* v

paskiHas net atskiras refe
rentas p. Abramovič. 2 Len
kija barškina ginklais, daro 
kažkokius planus, traukia į 
Lietuvos pasienį kariuome
nę, apie tai kalba visas pa
saulis. Valdančiųjų spauda 
lamina ir rašo, kad “apie 
ginkluotą f^etuvos apsaugo
jimą pavojaus metu nė kal
bėti nereikia” (“Socialde
mokratas” ir “Liet. Žiu.”).

Kariuomenė pertvarkoma: 
— į patvinsių. darbais savo 
patriotingumą įrodžiusių ka- 
įininkų vietas paskirta daug 
jaunų, nepatyrusių, bet so
cialistinių žmonių. “Rytas" 
kalba, kad kariuomenėje ei
na jau iu'Im* reorganizacija, 
bet likvidacija.

Mums gi matosi, kad par- 
tingumas kariuomenėje ruo
šia Lietuvai Portugalijos ir 
Graikijos likimą: — ten ka
riuomenė kas mėnuo kelia 
revoliucijas ir keičia val
džias, kaip pirštines.

Xa ųrbiamasis darbas

Jeigu Lietuvai praturtinti 
ir ją nuo priešų apginti nesi
mato valdžioje sugebėjimo, 

lai matytis kitokis labai di
delis sugebėjimas. Lietuva 
bedievinama labai gudriai. 
Atimamos pašalpos lietuvių 
katalikų mokykloms ir kul
tūrinėms įstaigoms, duoda
ma ir žadama duoti svetim
taučių ir netikėlių. Katali
kų koperatyvai slopinami. 
Katalikai valdininkai meta
mi lauk iš tarnybos, ir savo 
valdžiai pateisinti tie patys

doje. Katalikų įžeidinėjimai 
ir mušimai pasidarė kasdiene 
duona, o protokolų n i (“kas 
nesustato. Tikybos reika
lams nebemokama, o bedie
vybę platinti pasiryžusiai 
“Kultūros” Dr-jai manoma 
įsteigti fondas. Iš mokyklų 
prašalinami katalikai moky
tojai ir pilna bumą kalbama 
apie panaikinimą katalikų 
skyriaus Universitete, o mo- i 
kykloms duodami bedieviški 
vadovėliai,' - ' --------

“Rytas,” rašydamas apie, 
vieną tokį valdžios žingsnį, 
sako, — “mes nesitikėjome.” 
O mes tikėjomės. Tik nesi
tikėjome, kad katalikų vi
suomenė bus taip saldžiai ra
mi. Iš visos Lietuvos tik du 
protestu teteko matyti spau
doje.

Vienas aukšto mokslo la
bai žymus savo šalyje svetim
tautis, katalikas, yra mums 
prasitaręs: — “Ką jūs ma
note, kodėl nieko neveikia
te? Jei taip toliau bus, Lie
tuvos rytojus baisiai juo- 

» * ’ cas... ■
Vilties negalima ir nėra ko 

nustoti. Bet dirbti susirūpi
nus reikia daug, sunkiai ir 
atkakliai. Katalikų( darbą 
dirbantiems — garbė, nes jų 
rankose šviesesnė Lietuvos 
ateitis.

Nedirbus, rytojaus diena 
pažvelgs į niu* ir išgąsdins 
smaugiamojo akimis.

(“šaltinis")

Saugok savo mintis, nes 
jos girdimos danguje.

Kiekvieno kataliko šventa 
pareiga remti katalikų spauda.

Leonas SIU
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jis veikė, ir tai dar daug n*s ūegu sekretoriauti.

Jonas Jarošas,
LDS. Naujosios Anglijos 

Apskričio Pirmininkas^-

Nepagailė- 
dolerio i tą 

Visos aukos 
organe ir

nąsista- *
. V į*. **

» 3 d. niū-

pasifclausyti pamokslų,

.X?'

šausd Tad,tą-paąi 
prie tikslo. Šiai

Mūšą gi b

Šiai rinksis Uiž „ 5 
in apmąstyta \savi
lirną,“ pasiklausyti pan

3
K 
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m 
laisvieji gi girtuokliaus, plio- 
vos, keiks. Kada tik katalikai 
tari bažnyčioje kokias iškilmes, 
tai jie būtinai surengia kokią 
pramogėlę, kad paskui voliotis 
kur po purvyną ir kitus truk
dyti.

Parapijos yra didelė ir graži 
svetainė, kurioje gali sutilpti ir 
visus reikalus atlikti visi Bal
ti'nuorės lietuviai. Bet kur tau! 
Keli metai atgal sumanyta pa
statyti kooperacijos pamatais 
kitą svetainę. Katalikai pirko 
šėrus-akcijas, aukavo dolerius 
— rėmė. Už tai puikiai jiems 
atsidėkavoja. Parkviečia kokį 
nepraustaburnį, kuris purvyne 
pabraidęs mindo tą kas katali
kams brangu.

Štai rugsėjo 19 atvažiavęs 
kokis ten šiaučius laikė jiems 
pamaldas. Kadangi svetainė 
randasi netoli šv. Petro ameri
konų bažnyčios, kurie samdo 
lietuvių salę, tai amerikonai 
katalikai užprotestavo ir pa
grasino boikotu, tai šiauriui at
sakyta pamaldas laikyti, o ka
talikai lietuviai tyli, kaip juos 
niekina. Už tai kad tamsūs, ap- 
Seidę, sukvailinti visokių iš

imu d

Buvo atsiradę-šviesesnių kaJ 
likų, kurie rengia padorius 
karus, platina sveiką spaudą, 
naikiai darbavosi dėl tėvy- 
•s, bet tam darbui nebuvo va

dų prijautimo. Šiandien kata
likų padėjimas labai apgailėti
nas. Spaudos niekas neplatina, 
veikimo jokio.

Ašara

ELIZABETH, N. J.

New York ir New Jersey Vyčių 
Apskričio Vakarienė

Ketverge vakare, rugsėjo 23 
d. Šv. Juozapo Svetainėje, 220 
Ripley PI., Elizabetli, N. J., į- 
vyko puiki, iškilminga vaka
rienė, pagerbimui prof. Juozo 
Ereto, Lietuvos Pavasarininkų 
garbės vado.

Dalyvavo daug narių ir sve
čių iš įvairių apskričio koloni
jų-

Apskričio pirmininkas Kas
tas R. Jurgely, pasveikino atsi
lankiusius, ir pakvietė gerb. 
kun. J. E. Simonaitį pradėti

vąkarien^ su inąldą.
"Progfamo vedėju buvo p. 

Jonas Spranaitis iš Paterson, 
N. J, Perstatyte visa eilė kal- 
bėtūjų; kuĮ-rę išreiškė saVo ūpą 
ir mintis/tą'prakilnaus vakaro.

Tstekami: K. B.
J. E, Simonaitis,, 

-VieeJranš'nhrs~-Rr-“Daužvardis, 
iš New Yorko; o kadangi šiuo 
\akaru buvo didžiausios rung
tynės, laimėjimo^, čampionato. 
taią) Jack Demps/Ą ir Gene 
Tunney, atnešta “radio,” duo
dama progos publikai išgirsti 
rezultatą rungtynių. Gene Tun- 
rey likęs čampionu, nelengva 
buvo publiką svetainėje prie 
tvarkos privesti. Nors ir gaila 
buvo Jack Dempsio, bet iš visų 
pusių girdėt buvo “valio, Gene 
Tunney!”

Buvo dar daug, kalbėtojų ant 
programos. Rungtynės atėmė 
daug laiko. Jaunimas nerimas- 
tavo, laukdami šokių. Turėjo 
kaip kuriuos kalbėtojus pra
leisti. Paskutiniu kalbėtoju 
buvo prof. Juozas Eretas. Jo 
kalba palydėta gausiais aplo- 
dTsinenTiuŠT * TiilairičiKTbaigtžT 
su malda.

Muzikališką programėlį išpil
dė p-lė Veronika Pranskiečiutė 
ir p. Rapolas Juška.

Prasidėjo šokiai. Lošė or
kestrą iš trijų lietuvaičių, p-lių 
— Marijonos, Olesės ir Onos 
Navicką ičių.

Jaunimas gražiai linksmino
si, šokant tautiškus ir nioder- 

liiškus šokius, ir matyt, kad 
|*J?p laikas atėjo skirtis, sunku 
^^7o ne vieniam.- -^4 .  .............  - 4 _ ... 

Progranio komisija buvo iš 
sekančių ypatų: Marijonos C. 
Vansavičiutės, Veronikos Cvi- 
1 i kaitės, Juozo Retoko, Rapolo 
Juškos.

24 d. rugsėjo prof. J. Eretą 
palydėjo ir apvažinėjo po New 
Yorką, Rapolas Juška, Julius 
Jurgelevičius, Marijona C. 
Vansavičiutė.

Tą pat vakarą iškeliavo ant 
laivo. Velinam prof. J. Eretui 
laimingos kelionės.

M. C. Vansavičiutė,
Korespondentė

Darbininką: būvio pageri- 
i irnaS Jiriklahšo nuo pačių 
darbininkų. Darbininkams 
reikia stiprios neperlaužia- 
roos vienybes. Tik suvažia
vimuose mes tą vienybę stip
riname. Tad suvažiuokime 
skaitlingai, kad toji vienybe 
tūtų galingesne negu ligšiol 
buvo.

ni 
žinančių straipsnią i< Janių. 
Bet dabar, kuomet- redakci- 
jai priseina iškepti editorją- 
lus, straipsnius, apysakas, 
žinias ir 1.1, ir 1.1., tai žmo
gus, kadir persiplėštų, o lai
kraštis visvien išeitų skystu
tis ir guba. z .

Bęii^ądarbių gal ir atąi- 
__igu jiems turėtume 

iš kur apmokėti. Negalime 
nenorėti, kąd aukštus moks
lus išėję arba einanti dirbtų 
visiškai, kad ir be menkiau
sio atlyginimo. Kadir aukš
tus mokslus baigę dvasia ne
gali gyventi, ir jiems reikia 
valgyti.

Tad prie tos progos noriu 
paraginti mūsų organizaci
jos narius, prietelius ir skai
tytojus susidomėti “Bendra
darbių Fondu.” 
kitę vieno kito 
fondą paaukoti, 
bus skelbiamos 
taipgi kam išmokėta.

LDS. nariai ypatingai tuo 
klausimu turėtų susidomėti 
ir susirinkimuose pasvarsty
ti.

Tada ir man STiino ir Cen
tro Valdybos uždėtos parei
gos bus lengvesnės, kuomet 
matysiu širdingą L. D. S. 
narių, priedelių ir skaitytojų 
pritarimą.

A n f a n a s F. K n c i žys 
L. D. S. Sekretorius

DARBĄ PĘADĘDANT
Po ilgų keturių metų L. D. 

S. XI Seimas manę vėl išrin
ko mūsų brangios'organizaei- 
jos sekretorium..'

Sekretoriaus pareigos pa
prastos ir visierps gerai, žino
mos. Mūsų organizacijos 
centre tos pareigos k lok ski
riasi nuo kitų organizacijų ir 
draugijų sekretorių pareigi].

Mūsų organizacijos sekre
torius paliuosuotas nuo viso
kių finansinių transakcijų. 
Narių mokesčius priima ir 
juos užrekorduoja adminis
tracija. Taipgi visokius laiš
kus su paklausimais apie mo
kesčius ir kitokius pinigiš- 
kus dalykus priima ir atsa
kinėja administracija. Sek
retorius veda agitaciją laiš
kais, organe ir kitokiais bū
dais, supažindinimui su mū
sų organizacijos principais. 
Tokias pareigas uždėjo sei
mas.

Apart pažymėtų pareigą 
L. I). S. Centro valdyba pa
vedė. man dalį redakcijos 
darbo, kuris yra kiek sunkes

m tėko 'sjjr 
pinoti, kad tūli nariai Komite
to “Lietuvių Dienos,” o ypa
tingai tūla gražuolė yra labai 
užsirūstinus, kad nekuriuose 
laikraščiuose, aprašinėdami a- 
pie “Lietuvių Dieną,” ypatin
gą — speciali kreditą už pasi-*
darbavimą suteikia gerb. kun. 
S. Draugeliui; o iš dalies ir Z.

■ Jankauskui. Girdi, Komitetas, 
o ypač ta gražuolė sako: — Taii 
viską padarė Komitetas, o ne 
kokie nors atskiri asmenys; tai 
niekam ypatingo kredito ir ne
turi būti.

Taip, gerbiamieji, komitetas 
padarė... Komitetas veikė. Bet 
ir kokia ten nebūti] kariuome
nė visa kaujas su priešu, o ne 
pavieniai kariai. Vienok ka
riuomenė, kaipo čielybėje', nie
ko nesako ir neprotestuoja, jei 
pavieniai kariai už savo ypa
tingą narsą ir užsitarnavimą 
apturi pagarbos ženklus ir iš- 
augštinimą. Taip tai yra ir su 
visokeriopais komitetais.—Ko
mitetas veikia, bet narys nariui 
nesusilvgina veikime. Tai to- 
delei ir nėra ką užvydėti, jei 
veiklesnieji ir energingesnieji 
nariai apturi specialį pagarbos 
žodelį. Dabargi kaslink veiki- 
inu“ Lietuvi u-Dienos 2 Komite
to — jis . , 
veikė — prieš visus narius Ko
miteto reikia su pagarba nu
lenkti savo galvą. Tačiau bū
dami teisingais, turime pasaky
ti, kad toli gražu — ne kiek
vienas narys to komiteto yra 
vertas vienodo atlyginimo — 
vienodos pagarbos. Mano nuo
monė, kad tų, kurie veikė be 
jokių išskaitliavimų, kaip aš 
ištyriau buvo vos tik trys — 
treti, ir jų, sulig mano nuomo
nė buvo labai mažai, veikė be 
jokių išskaitliavimų, ir jų, kaip 
aš ištyriau buvo vos tik trys — 
kun. S. Draugelis, Z. Jankaus
kas ir S. Bairūnas. Ir jie tai 
tikrenybėje ir buvo “Liet. Die
nos” triumvyratas. Na, o kad 
kartais kurį iš pavyduolių ne
užmuštų apopleksija, paaiškin
siu kodėl tie trys asmens užsi
pelno vardo “Lietuvių Dienos” 
triumvvrato. Pirma: Kada ko-v
mitetas susitvėrė pabaigoje 
gruodžio, 1925-tų metų, tai 
greitu laiku iš jo, kaip kad iš 
Prancūzijos ministerijos minis- 
toriai, nariai pradėjo dezertuo- 
ti — atsistatydinti. Bet viršmi- 
nėtieji, kaip nepajudinama uo
la vis buvo savo vietoje. To
liau, Jankauskas, ant kiek dar 
iki šiol yra žinoma, pirmas ]x*r 
spaudą pajudino reikalą lietu
viams pagerbti Suv. Valst. 150 
m. neprigulmybės sukaktuves. 
O neradęs pritarimo pas savuo
sius, kreipėsi prie katalikų vei
kėjų ir jie, o ypač gerb. kun. S. 
Draugelis tą kilnią idėją pasi- 
įyžo realizuoti — Įvykdinti. Ir 
tas tai Jankauskas, nors ir vi
si jo vienminčiai — tautininkai 
pabėgo iš komiteto — jis vis- 
vien pasiliko ištikimas ir uolus 
darbuotojas “Lietuvių Die
nos” Komitete. Gi kaslink S. 
Mairūno, tai kaip man yra ži
noma, jis kad būtų turėjęs tiek 
dvasinių ir fizinių spėkų, tai 
1 ūtų visą žmoniją įkinkęs į “L, 
Dienos“ ruošimo darbuotę, ne 
tik vien savo esmę; taip tai bu
vo persisunkęs svarbumu to da
lyko — “Lietuvių Dienos” į- 
xykdinimo. Tame gi dalyki* ga
lėčiau prirašyti ištisus tomus, 
bet ir laiko nėra ir stoka būtų 
vietos laikraštyje. Tai užbaig
damas pažymiu dar tik tą, kad 
suteikdamas ]x*r tą raštelį tei
singą spėrijalę pagarbą tiems 
trims nariams “L. Dienos” Ko-

Nuo laikraščio turinio pri
klauso mūsų organizacijos 
gyvybė. Veltui agituosime 
ir raginsime darbininkus ra
šytis prie mūsų organizaci
jos, jeigu neduosime reika
lingo ir naudingo maisto or
gane nariams ir skaityto
jams.

Laikraščio turinys pri
klauso ne vien tik niio redak
cijos, bet daugiausia nuo 
bendradalbm’ ~ JišalcLanSnl 
plunksną.. Vien redakcijos 
pagamintais 
skaitytojų itepatenkinsi^ 
nes toks laikraštis būtą ne5- 
įdomus ir monotoniškas.

Laikraštis tik tadabusgy- 
vas, įdoifius ft’tifiritįngas, ka

linių irda turės geni, i
i uenkesi i i ų bendradarbių. 
Redakcija, turėdama užtek
tinai raštų, galėtų.nustatyti 
laikraščiui toną ir turėtų lai
ko prižiūrėti, kad neįeitų er-

NEPAPRASTAS ŠUVA 
ŽIAVIMAS

Kūdikio maistu niekados nereiklu 
rinkti iš vieno ar dviejų tik valgitj. Į- 
Yairumas reikalingas'idant suteikti vi? , 
sų statymo medžiagų. Vienodumas irgi 
išvengiamas. Vaiko maistas turi kas
dieną turėti In’iit viejią iš š valgių, t

Javų ir kitokių grudų; tie, kurie turi 
kevalus, kaip sėliuos, ėieli kviečiai 
nepaliruotos ryžės laiko savy vitaml-: 
nūs ir yra purus, kas nepriiei<lžia prie 
užkietėjimo vidurių. Daržovės, ypatin
gai žalios, turtingos geleže, mineraluo
se ir vitaminuose — tas yra vaisiuose. 
Niekados nereikia duoti saldainių tarpe 
valgių, l>et galima duoti kaijio skansko-; 
ui įm> to, kai suvalgyti pietus. Cukrų 
galima dėti į koko! pndingus ir vaisiui. 
Pieno ir kiaušinių riebalai tinka vai
kams, bet jų nerti keptuose valgiuose. 
Mėsos labai mažai reikia duoti pirm 
septynių metų.

Pienas yra ;n'riausias ir svarbiausias 
muistąs augančiam kūdikiui. Tai tobu
liausias musų turimas maistas ir pi

giausias. Pienas turi gryno proteino, 
kuris atstato sunaudotų im-džiagų ir tei
kia medžiagos augančiam kūdikiui; rie? 
balų, kurie teikia kuro kimo veiki
mams; karboliydratų cukro pavjdate ’ 
kuris i.-iipgi yra kuras, tik greičiau de
ga. negu riebalai. Kiekvienam kūdikiui 
paprąstai reikia duoti paintę Į»er dienų. 
P.ordon's Eagle P.rand Pienas, du šauk- 

-itnrt-'irrmtvšrt *mjtT "ėvėmij' i'iunnntir- 
vandens. suteikė daugeliui neda)>enėtų 
mokyklos vaikų svorio. () nedaiienčjt- ■ 
mas yra uost’as ligoms.

Vaikas dažnai nemyli vieno pieno. 
Tad gulima duoti su koko, kiaušinienę,,,; 
sriubos<>. Smetonoje ir tt. I>ef paVyz-’’ 
ližio duodame du receptu.

Kiaušinienė
faMnt'nlš-knst' reoepfas) "

šaukštai P.ordęn's Eagle litam!
T kiaušinis

1 šešiolikta dalis šaukšto trintų rie-: 
šutų

7-nios aštuntadaly* puodelio vandOns 
čvertis šaukštelio vanilos.
Sumaišyk Eagle l’.rand su vandeniu 

gerai. Įplak kiaušinį ir plttk ;terai. Pri
dėk vanilą ir riešutus. Kepk garų.vi
dutiniškame karšty. Jei įdėjus peilio 
jtalune į košelės vidur],.peilis neapUm-, .

£.e "pa, tai kepti užtenka. • ' .,
;-ih ititi.t; ■ t • k -<

KoKo
šaukštai koko

:> šaukštai cukraus
Trupučiukas druskos
o puodeliai verdančio vtindens
1 puodelis Bonlen’s Eagle Brand.
Sumaišyk koko, cukrų ir druskų : at- 

miešk vandeniu, pilant ,»> trupučiukų. 
Pavirink lient dvi mitinti; įpilk pienų 
it- plak idant ant naviešio nepasidarytų' 
putų- Pasidaro skanesnis jei prieš pa
davimą įdedi pusę šaukštuko vanilos.

SLfiitįlI: xiiiOK xfi'fiii>x)>iiix kris savai
tę atyrlžirti ir i>nxiil<'k jur>x ateiviai.

DETROIT, MICH.

Susirinkimas

L1)S. 72 kuoj>os mėnesinis su
sirinkimas įvyko rugsėjo 19 d. 
Šiame susirinkime buvo kalba
ma plačiai apie mūsų brolius iš
siblaškiusius ix) svetimas šalis. 
Prisiminta jų vargai. Negalė
dami paremti finansiškai, nu
tarta teikti visokeriopą moralę 
paramą. Prašomi visi nariai 
ir skaitytojai organo “Darbi
ninko” perskaitę nenumesti, 
bet taupyti ir priduoti išrink
tai komisijai pasiuntimui var
go prispaustiems lietuviams 
darbininkams, gyvenantiems 
svetimose šalyse. Į komisiją 
pasiuntimui laikraščių Įėjo Iv. 
Pctrokas, pirm, ir K. Daunora. 
Ta komisija priims ir kitus ka- 
-t-atdttškns- laikraščius, dieta pr 
K. Petrokas norėjo atsisakyti 
nuo pirmininkystės, bet nariai 
nepaleido, nes darbštesnio pir
mininko, kaip dabartinis ne
galėtume gauti. Nors ir labai 
nenorėjo p. K. Periokas sutikti 
pasilikti, bet narių prašomas 
pasiliko. Jeigu pirmininkas 
negalės ateiti į kiekvieną susi
rinkimą, tai jį pavaduos jo pa- 
gelbininkas. Nariuose matėsi 
gvvumas ir noras dirbti šios 
brangios organizacijos Jabuį. 
Dabar orui atvėsus nariai tūrė
tų skaitlingai lankyti susirinki
mus ir rengtis prie didesnių 
darbų.

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio nepaprastas posei-. 
minis-, suvažiavimas įvyks

x_..1nęjeWęje, St. Jamcs Avė., 
NorMioėd, Mass. Sesijos pra
sidės lygiai 12:30 vai. po pie-

Šiame suvažiavime bus iš- 
duota raportas iš buvusio 
Seimo Waterbuiy, Conn. ir 
šiaip daug svarbių klausimų 
bus pakelta svarstymui.

Visos šio apskričio kuopos 
prašomos išrinkti delegatus į 
šį suvažiavimą. Pageidauja
ma, kad ir iš tolimesnių šio 
apskričio kuopų prisiųstu- 
mete delegatus. Mes turime 
gyvai susidomėti mūsų orga
nizacijos reikalais. Seimas 
nutarė daryti organizacijos 
ral ių ir prenumeratorių va
jų gruodžio, sausio ir vasario 
i ični'siais. Pasekinę$to.va
jaus priklausys nubmūsų vi
sų. Tad šis suvažiavimas ir 
šį klausimą nepraleis Ijc 
svarstymo. "Beto/ pageidau
jama, kad kuopos apart de
legatų prisiųstų gerų ir nau
dingų įnešimų organizacijos 
i v.darbi n inkų reikalais.

V. Jedinkus,
L. 1). S. 72 kuopos rašt.

; 3 a
:• t 'S

LAWRENCE, MASS.
Mtuns garbe

LDS. 70 kp. nariai Ir orga
no skaitytojai turi už gariię, 
kad iš mūsą kolonijos liko pa
skirtas LDS. Centro Dvasios 
Vadu Gerb. Kun. F. M. Jūras.

L. Vyčiu 78 kps. nariai, atei
ties būrys jaunimo, jų tėveliai 
džiaugiasi kad aplankė karštai 
mylintis Lietuvą Gerbi Prof. J. 
'Eretas.

Tikiu, kad jo tūrinihgą'pra
kalbą atminsime ilgai.
,; J j. Vyčių valdyboje yra se
kanti nariai: pirm. I. Kąleva, 
fin. rašt. E. Šimoniute, prot. 
rašt. M. Mikuliutč, ižd. K. Be 
ne vičius.

IJbras jaunimas žino prie ko 
reikia prisirašyti.

Prie LDS. jau seniai žinote 
kas prirašinėja.

Palangos Juzė

ž

i

j 
ji

■jJadarylas 
iš geriausiu hunui 
pieno ir arimo 

cukraus sl— 
dd hudihiįikurvns 

reikia tikro 
maisto dėl j# 
isauginimo

miteto, lenkiu galvą ir prieš vi
są Komitetą. o ypatingai prieš 
jaunąjį inž. Čeliadiną, pas kurį, 
kaip patyriau nėra nei šešėlio 
•pavydo, bet vien tik darbštu
mas, rimtumas ir prakilnumas. 
Ir jei ką ypatingai gero suži
nosiu apie kurį nors narį Komi
teto, tai tuoj pranešiu visuome
nei per laikraščius. Nes man 
vis-vien—ar jis mano draugas, 
ar priešas, idėjinis, arba net ir 
ypatiškas, jei jis užsitarnauja 
pagarbos, tai mano plunksna jį 
pasiruošus yra pagerbti.

Krivy-Kri  valtis
• Jr

Vaičkaus Dramos teatras ir Cineova Pictures Corporation, 
susivienijus pradeda savo rudens darbą.

-Programa žadoį būti jdOK^ir įvairi, kadangi bus rodoma 
žymiausi mūsų gyvenime j1 ‘ *

programa susideda iš,/ _ vių Dienos” Philadelphijoj; 
Areli. Matulevičiaus atvytodlt^Amerikon ir jo vizitacijos po 
ii ’

UI

• r

PHILADELPHIA, PA.

Atbalsiai ‘ ‘ Lietuvių Dienos. ’ ’

Triumvyratas

Ankščiau negu pradėsiu ra
šyti apie tai, ką nusprendžiau 
papasakot i, m* pro šalį bus, ma
nau, paaiškinti, ką reiškia žo
dis triumvyratas.

Triumvyratas, lotyniškos kil
mes žodis, reiškia trijų vyrą 
valdžią, arba ką-nors į.tą pana-

LIETUVIŲ DIENA” PHILADELPHIJOJ IR ARGIV. J. 
MATULEVIČIUS KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE

ą kolonijas; keleto jtiokft komediją ir veikalą, iš pa- 

 

io karo laiku. Kiekvienoj kolonijoj bus duodama po du 
— su Įvairia programą.

Kiekvienas, kurs buvo Philadelphijoj ir kurs nebuvo ne
škite progos pamatyti taip įdomius mums Įvykius kruta- 
paveiksluose.

GASTROLIŲ MARŠRUTAS:
< į palių 2 ir 3xL — Brooklyn, N. Yo 5th ir Havemeyer Sts. 
f Spalių 9 ir 10 d, — Brooklyn, N. Y., 213 So. Fourth Street 

Spalią ifcir 17, d. ~n York, 32 Dominiclc Street 
Spaliu 23 ir 24 d. — Centrai Brooklyn, 207 York St.

v
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riksmus šokiai, rengia Lietuvos Vyčių 17-ta
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VIETINĖS ŽINIOS

BOSTONIEČIŲ IŠLAIDOS
Šis laikas yra mokesčių 

mokėjimo laik aš. "B oston i e - 
čiai, namų savininkai, nema
žai nustebo, kad mokesčiai 
šiemet žymiai pakilo.

Pernai Bostoniečiai savo 
miestui sumokėjo $45,764,- 
065, tai išeina po $58.55 kiek- 
yienam žmogui. Tai ant $1.32 
kiekvienam daugiau, negu 
ųijętai prieš tai. Be to skolos 
padidėjo. Skolų Bostonie
čiams pernai atsėjo po $120.- 
31, o metai prieš tai $113. Tr 
mokesčiai kįla ir skolos didė
ja. Tuo tarpu raudos dviem 
nuošimčiais esančios mažes
nės dabar, negu pernai.

NEPAMIRŠKITE kad 
Federacijos skyriaus susi
rinkimas įvyks panedėly, 
spalių 4 d., 7:30 vai. vakare, 
pobažnytinėje salėje. Tame 
susirinkime galės dalyvauti 
ne tik nariai, bet ir visi kata
likių Y£ikeįai JUsit.ųį’ipjui a- 
pie spalių 9 dieną. Tą dieną 
mes visi lietuviai turime pa
žymėti kuoreikšmingiausiai. 
Ateikite visi.

ia. SubatojySpalio-October 2 dieną, Parapijos Salėj, 
tą valandą vakare. Garsi Gillette Orchestra links- 

Kviečia Rengėjai.
d raugi jose. Pranas Baublisj 
buvo Giedrininkų organiza
cijos Centro iždininkas ir 
daug veikė vietos organizaci
jose ir draugijose, o ypač 
sporto rateliuose. Taipgi pa
sižymėjo ir p. P. Kvaracie- 
jus.

Naujiems advokatams lin
kime geriausių pasekmių to
je profesijoje.

PREZIDENTAS PRADĖJO 
DARBUS

EVERETT, Mass. — Pre
zidentas Coolidge pradėjo 
darbus didžiulėj špižo dirb
tuvėj, kurios pastatymas at
sėjo $4,(XX),000. Prezidentas 
būdamas AVashingtone pa
spaudė guziką ir paleido ma
šinas 
tono.

Everett’e, netoli Bos-

UŽSIBAIGĖ
L. Vyčių 17 kuopos base- 

ball ratelio veikimas užsibai
gė. Šiais metais vadovau
jant Dr. Galinauskui base- 
ball ’o ratelis susitvarkė ir vi-

- kn'pnsižytnfjit-

NEPAVYKO
Sandaricčių ir socialistų 

blokas šaukė ir turėjo kon
ferenciją praeitą sekmadie
nį, rugsėjo 26 d. Tos kon
ferencijos tikslas buvo pasi
gauti į savo bučį pašalpines 
draugijas ir politiškus kliu- 
bus. Dar prieš tą konferen
ciją buvo kalbama, kad san- 
dariečiai planuoja savo lape
lį “Sandarą” perkelti į Lie
tuvių Salę ir likti organu bū
siančiam sąryšiui. Matyt ne
pasisekė.

Tą pačią dieną vakare bu
vo prakalbos. Svarbiausiu 
kalbėtoju buvo “Keleivio” 
Mąikis. Jis pripasakojo vi
sokių niekų. Pasigyrė, kad 
jam geriausia sekėsi socializ
mą platinti saliūnuose; o sa
lėse visą “biznį suspoilyda- 
vo” Romanas, dabartinis 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas. Žmonių bu
vo apie pora šimtų.

Maikio draugas

TRYS NAUJI ADVOKATAI
Liepos mėnesy išlaikė val

stijos kvotinius trys lietuviai 
jaunikaičiai: Ignas Balkus 
ir Pranas Baublys iš Wor- 
cester, Mass. ir P. Kvaracie- 
jus iš Montello, Mass. Spalių 
27 dieną Augščiausiame šios 
valstijos Teisini' jie bus pri
siekdinti ir gaus leidimą 
praktikuoti šioje valstijoje.

P-nas Ignas Barkus yra 
Giedrininkų organizacijos 
Centro pirmininkas ir daug 
joje dirba. Taipgi nema
žiau darbavosi ir kitose ka
talikiškose organizacijose ir

i

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠA1NA-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Balgęfi dn Universitetu 
CORNR1L ŪNTVERSITY ra A. B. 
G. WA8HINGT0N UNIV. nu LLB
“Darbininko" Name 

(antros lubos) 
366 Broadway, So. Bostor 
j, BerldencIJa

BOo Harvnrd 8t., Cambridge, Mas% 
Tel. UnlvMnlty 1463—J.

OMaM,

Miami’o miestas prieš viesulą. Buvo tai vienas puikiausiu Floridos miestų, kur turti- 
ninkai suvažiuoja žieminių va kacijų praleisti.

PAfRSIDUODA NAMAS
MEDFORI*—7 kambarių namas, sta

tytas savininko 10 metą atgal, šiltas 
vanduo, elektra, klevinės grindys, niau- 
įlyues, sodas, 3 vištlnyčios iš kurią, vie
tos yra dėl pastatymo garadžlo. Prie 
namo yra dar lotas žemės jeigu reika
las. Ant kalnelio. S minutės nuo karų, 
l’uikiausįn vieta, ką galima gaut. Prie
žastis pafiltfvlmo — įnirtis šeimynoj. 
Pursiduos daug pigiau perkant eash ar
ini greitai jierkaiit. Kreipkitės: GLYNN. 
63 yedar Rd..-Me<lfovd. Mass.. uff Kelis 
Avė.. Boulevard Ilgins. Tel. Mvstie 
206.3-R.

ANT IŠRENDAVOJIMO
5 kambariui, šiltas vanduo, vonių ir 
elektros šviesa, rendos tik Š21 i mėne
sį. 256 W. TIIIRD ST.. So. Boston. 
Kreipkitės pas A. .1. NAMAKSY. 395 
\V. Bfoadvvay. So. Boston. Mass. Tel. 
So. Boston 2340 (Sp. 1-S)

J

Jei skaitysi “Darbininką” 
Tavo laikas neis už dyką.

I LIETUVIS DENTISTAS

DR.ST. A. 6ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 

i iki 9 vakare, šventą dieną pagal su* 
i sitarlmą.

I
u

t
<

dūriniai. Kompanija rengė 
tą balių atsidėkojimui darbi
ninkams už uolų tarnavimą 
pereitais metais. Ant tos li
nijos pereitas metais nebuvo 
nei vienos nelaimės. Todėl 
kompanija ir darbininkai 
tuomi didžiuojasi.

Vėl deryboms su Vokietija 
dėl prekybos reikalų paskir
ta delegacija. Šiuokart Į de
legaciją įeina pp. Pu riek i-'., 
Fledžinskis ir Vosvlin.;.

“Nt'bėra garbingesnės mi
sijos, kaip laikraštininko. Aš 
laiminu jų pašaukimo sim
bolį.” (Popiežius Pius X)

PARSIDUODA NAMAS
Susisiekimas parankus. Keturi kam

bariai. didelis skiepas, 1 akras žemės, 
vaismedžiai, garadžius, vištiniukui. Kas 
Uorės, galės gaut daugiau žemės. Kai
na $3X00.00 su išlygom. A. STIT'l’. \Vin- 
,ei St.. Lexington, Mass., šeštus mimas 
po kairei. (Sp. j i

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietą
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street)

Praeitą subatą sugrįžo iš

Vyriausybė ruošia švenčiu 
įstatymo pakeitimą, kad žy
dai nebūtu verčiami sekma- 
dtfTii'ij švęsti.

Per 7 mėnesius šių metų 
Lietuva pirko iŠ užsienio į- 
vairių prekių už 128 mil. li
tu. pardavė i užsieni už 145 
i7:D.Titn.“ ‘

ANT BANDOS
•t kambariai ant trečio aukšto, šiltas 
vanduo, guzus. visuose kambariuose yra 
klazatai. piuzui. vieta labai gera, netoli 
gatvekarių. prie pat bičių. Savininką 
galima matyti 5:30 kas dietai. 1422 
Gelumbių Romi, tarp G ir Ibaigias St., 
So. Boston. (Sp.l-S)

gį uždavė lenkams laimėda
mi kovą Boston Common. 
Taipgi aplaužė ragus “Ke
leivio” Maikiui, kuris nuolat 
šmeiždavo Vyčius, laimėda
mi dovanas Lietuvių Vaizbos 
Buto piknike. Pastarasis 
laimėjimas Maiklui gerkle 
užkimšo taip, kad jis ir po 
šiai dienai negali gerai ištar
ti Vyčių vardą.

Dr. Galinauskas planuoja 
suorganizuoti basket - bąli 
team’ą. Taipgi girdėjau, 
kad šiame sezone merginos 
vytės žada pradėti ką nors 
v eikti sporto dirvoje. Pra
sidėjus rudeniui atgis Lite- 
ratinis ir Debatų rateliai, ku
rie buvo gana gyvi praeitą 
sezoną. Tuose rateliuose va
dovauja gerb. kun. P. Stra- 
kauskas. Valio Vyčiai, dar- 
buokitės Tautai ir Bažnyčiai.

Brokeris

KOMPANIJA SURENGĖ 
BALIŲ

Roxburyje, Bostono prie
miestyje, Ilibernian salėj 
New York, New ITaven & 
Tlartford geležinkelių kom
panija buvo surengus savo 
darbininkams balių. Jame 
buvo darbininkai su savo šei
mynomis ir kompanijos per-

gerai žinomos, daug pasidar
bavusios mūsų organizacijos 
labui p-lės Žukauskaitės.

DALYVAUS ŠOKIUOSE
Ateinančios subatos Vyčiu 

šokiuose dalyvaus p-lės Žu
kauskaitės, tik ką iš Lietu
vos sugrįžusios. Papasakos 
jos daug indomybių ir nau
jienų.

Šokėjas

SPALIU 12 d. (Kolumbo 
dienoje) bus Šv. Kazimiero 
R. K. pašaipiuos draugijos 
metinis balius, parapijos sve
tainėje, 492 E. 7th St. Pra
sidės 2 vai. po pietų. Prie 
to baliaus draugijos valdyba 
kviečia visus iš anksto reng
tis, nes bus viena iš links
miausių pramogų šiame sezo
ne. Atsilankiusieji gausite 
ir lietuviško skilandžio.

Re p.

GERB. KLEBONŲ ATYDAI
Norintieji Įsigyti Uždušinei 

Dienai vokų, prašome siųsti už
sakymus dabar,, kad mes suspė
tume laiku Tamstoms prisiųsti. 

Su tikra pagarba 
“DARBININKAS”

366 B’way, So. Boston, Mass.
I

METINIS
BALIUS

> . *

RENGIA ŠV.
r< *>•

''^DRAUGIJA

Įvyks PanecĮMio vakare

Spalio-Octobeorrll(L, 1926
S , ■ ■ ..

Prasidės 7:30

^Lietuvių Liaudies Name«—
Brighton, Mass.

Taigi Brightoniečiai ir apielinkės miestelių lietuviai, 
užprašom jumis ant minėto baliaus. Yra pasamdyti geri 
muzikantai. Grajys lietuviškus ir angliškus šokius, galė
sit įvalios prisišokti prieš “holi day.” Grajys šeši muzi- 

1 kantai.
ĮŽANGA: vyram 50 centų, moterims 35 centai 

Draugijos nariai visi privalo atsilankyti ant baliaus.
Kviečia DRAUGIJA

I

Mūsij laikais daugiau reika 
linga tiesos gynėji) plunksna, 
negu jos skelbėjij iš sakyklos.

» TEL. So. Borton 0506—W. g
| UETUVYS DANTISTAS 8 
h. L. KAPOČIUS I
8251 Broadvay, So. Boston K 
8 (“Keleivio” name)
SOTI8O Valamdos; ano 9 iki 12, na» S 
£1:80 !kl 6 ir 6:30 Iki 9 vakare. S 
gSeredomis uūo 9 iki 12"vaL dieną J 
SŠubatomls nuo 9 iki 6 vak. Ned< 5 
gUomls nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

-S-. ■ ■!_ !! -L " !■ ■.■■Hiįa

Telefonas: South Boston 4768

Tik žodelį į Kuningas 
Moteris ir Merginas

Jei tamsta ieškai gerai pritaikomų madingų batų su 
pilnu užtikrinimu smagumo visuomet, tai viskas ką 
mes prašom, ateikite ir pabandykite

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS )]

425 Broadway, So. Boston
O į šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo G iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

MEDAME
♦ Z -

60’
BATAI

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŽ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street
So. Boston, arti Andrew Sq.

Visos vienos kainos $ 8 už porą
Minėti batai yra pritaikyti ir padirbti išimtinai dėl 
stambių moterų, ypatinga geriausi rūšis tinkanti jų 
sudėčiai.

DR.LGOlDEN
-r-z «

Perkėlė savo Bostono ofisą iš !) 
GREKN ST. j savo namus.

16 Crawford Street, Rxbury 
arti Warren ir Grove Ilall

Vlandos ryte nuo 9 iki 10; dieną nuo
1 iki 3; ir vakare nuo G iki 8

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Roxbury 0131ŽINOT MADAME BO’COEUR 
TAI YR MYLĖT JĄ!

SULLIVAN & SULLIVAN
469 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

(Prie Dorchester Street)
Į KITUS MIESTUS UŽSAKYMAI PRISIUNČIAMI 

PAŠTU

Pirkdama batus, primink “Darbininką"

The James Ellis Furniture Co-
405 Broadway, So. Boston, Mass.
PIRKITE NUO SENOS IR IŠTIKIMOS FIRMOS, UŽ 
ŽEMESNES KAINAS NEGU KITUR MIESTE IR 

KURI UŽTIKRINA, KAD BŪSITE PATENKINTI
4 šmotų kombinacijos Walnut kambario setas: 1) Didelė 
Komoda, 2) Vanity, 3) Bow foot lova ir 4) CM OO 
Chiffonier, viskas už........... _...__________________ V *

Pirmiaus kaina buvo $169.00. Lengvi išmokėjimai 
Keletas jau užbaigtų Modelių SONORA PH0N0GRAPH, 

žemiaus negu pusė kainos

• ¥ ,4

<P. J. Akunevičius
V1 LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimą.

Knlnn prlelnnml:iu«ln. U žvlaą pilną pegrabą. pnlnidojlUMt,' W Ullpu 
i ' pntnmi^rimu ir visais reikalingais daiktais pus mane gnNmrt apsieit 

pu $xo tr nugSi’tnu už didelius, <» už valkus — nuo $20 ir ntutSCieu 
. Niekur kitur ąž tokią kalną taip puikini lu'pnlaidos. kaip aš palaidoju.

Kas tik tur€jo su manim roiknlą. visi yru dėkingi.
I OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

i 820 E. Sfctth Street, So. Boston, Mass. TeL S. B. 4486

j

L ■* i

TeL S. R 3805—J

IETUVI8
OPTOMETRISTAS

ISegzamlnąoją akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atltlesinu lr 
ambiljoniškose (aklose) akyse ta- 
grąžinu šviesą tinkamu laiku.

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

Liberty 7296. y.

GEORGE H. SHIELDS |
ADVOKATAS | 

811-812 01d South Building |

294 Was}iingtoii Street c 
Boston, Mass. X

Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M. | 

a 
KGYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk
lą Lr užsiima Reni Estate pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdien & 
nuo 3 iki 5 valandos po pietą iSsky- g 
rus Šventadienius. Lietuviai. kad ir X 
mažai sukalbantieji angliškai gali' 
kreiptis Jvalriala reikalais pas ma- Y 
De- A. F. Knelžlo adresas yra toks: «• 
308 E. Nlnth St, Tel. S. B. 1696. $

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

VERAGKAIR VIŠINSKAS
i LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadvay

Tek S. B. 0048

BR0GKT0N MASS.: 
683 No. Main Street 

TU. Brocktoa TUO

Ofiso Telefonas Unlversity 883l-W H 
Rezidencijos Tel. Universlty 8831-RB

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE. MASS.

B
Residencijos Telephonas: 0779-R. K.
Ofiso Telefąnas So. Boston 0779-W

S. RARUSEBNUS
L>tnvl£ka8 G

South Boston, Man.
Residencija 838 Dorchester Avenoe 

DorcbMter, Maaa.

!
i

ei. Norvvood 1503

V. WARABOW & CO.1
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRAB0RIUS 
IR BALSAMU0T0JAS

1179 WASHINGTON STREET .

Nonvood, Mass.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Aš esu pasirengęs suteikti* 
visokias reikalingas infor
macijas apie Verstiną Au
tomobilių aĮklraudimą, pa
gal Mass. Valstijos įstaty
mą. Kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas Vincent B. 
Ambrose, *255 Broachvąy, 
Tel. S. B. 0506-M.

v/
I


