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EINA ANTRADIENIAIS, IR 

PENKTADIENIAIS

KAUNAS, IN-30 (E.). Lietuvos SSSR nepuolimo 
sutarties pasirašytos Maskvoje šių metų rugsėjo 28 d. turi
nys yra toks:

1) Lietuvos ir SSSR santykių pagrindan imama Mas
kvos sutartis, sudaryta 1920 m. liepos mėn. 12 d., kurios 
visi nuostatai pasilieka pilnoj galioj.

2) Abi valstybės pasižada gerbti viena antros suvere
numą bei teritorialį integralumą ir neliečiamybę.

3) Kiekviena šalis pasižada susilaikyti nuo agresijos 
prieš antrą. Įvykus provokuotam puolimui iš trečios val

stybės ar valstybių grupės .prieš vieną .šalį, nežiūrint jos
taikaus elgesio antroji pasižada neteikti užpuolusiai pa
ramos.

4) Viena šalis nesidės sutartin ar koalicijon prieš ant
rąją politiniai, finansiniai ar ekonominiai.

5) Kilus konfliktui tarp susitariančių šalių skiriamos 
taikomosios komisijos atskirų susitarimų.

6) Sutartis ratifikuotina per šešias savaites, Įgyja ga
lios nuo ratifikavimo dienos ir galioja penkerius metus.

7) Galiojimas metams pratęsiamas automatiškai, pa
sekant kiekvienai pusei teisę pareikšti ne vėliau šešiij mė-
esių prieš sutarties terminą noro pradėti derybas dėl to- 
>nio santykiavimo.

Drauge su pasirašymu šios sutarties pasikeista no*' 
tomis: , . . - 5 \

SSSR Vyriai
. ri priima tai dėmesin, kad Lietuvos vyriausybė, pasira
šydama sutartį su SSSR, ėjo tuo nusistatymu, kad Lietu
vos priimtos prievolės dėl nesidėjimo sutartin ar koalicijon, 
nukreipton prieš vieną susitariančių šalių, negali kliudyti 
pasižadėjimams, kurių turi Lietuva, kaip Tautų Sąjun
gos narys.

2) SSSR vyriausybė pareiškia Lietuvos vyriausybei, 
kad faktiškasai Lietuvos sienų sulaužymas, kuris buvo pa
darytas priešingai lietuvių tautos valiai (Vilniaus pagrobi
mas) nepakeitė SSSR vyriausybes nusistatymo į Lietuvos 
teritorinį suverenitetą, kaip jis nustatytas 1920 m. taikos 
sutarty tarp Lietuvos ir SSSR.

, Pilnas aukščiau minėtų sutarčių tekstas bus paskelb
tas sekančiame “Darbininko” numery.

Plačiau, 5-tam puslapy, rasite sraipsni antraščių “Kaip 
Lietuvoj Įvertinama sutartis su Rusija.”

Ex-kaizeris atgavo 
turtus

EX-KAIZERIS LAIMĖJO
Po didelių ir karštų deba

tų Prūsijos seimas nutari at
siteisti ex-kaizeriui ir grą
žinti dalį konfiskuotų turtų. 
Paskutiniai svarstymai ir 
balsavimai buvo atlikti seimą 
policijai saugojant. Už bi- 
liii balsavo 241, prieš 46, o 
susilaikė nuo balsavimo 64. 
Priimtuoju biliumi ex-kai- 
zeriui išmokama pinigais $3>- 
600,000, duodama 167,000 a- 
kerių žemės ir viena pilis.

KETURIOLIKA CARISTŲ 
KALĖJIMAN

ingliakasiai, kurie buvo užgriauti Ironwood, 
Iš viso buvo užgriauti 43 darbininkai. Jie1 

čia dalis jų parodoma,
lose.
vaite išbuvo po žeme, 
atkasti. *

TURKIJA BIJO ITALIJOS
Jau buvo pasklidę girdų apie tai, kad Turkijos vy

riausybė paskelbus dalimi mobilizaciją. Tą darė iš baimės 
iš Ttalijos pusės. Dabar tie girdai užginčyti. Bet turkų 
nerimastis dėl italų kįlančio karingumo nemažėja. Turkų 
laikraščiai rašo, kad Italija rengiasi karan prieš-Turkiją.

PRADĖJO DERYBAS PABĖGO IŠ KALĖJIMO

Pabaltjurio valstybes derasi 
su Rusija

ATLANTIKO DUGNAS 
KĮLA

LONDON. — Tyrinėtojai 
jūrų dugno skelbia, kad per 
pastaruosius 25 metus Atlan- 
tiko dugnas pakilo dviem 
myliom. Tas atsitiko ne vi
same Atlantįke,. o šv. Elenos 
salos apylinkėse. Sakoma, 
kad tokie atsitikimai būna 
tik žemės drebėjimams ištin
kant.

EKSPLIODUOJANTIS 
CIGARAI

MANILA, Filipinų salos. 
— Streikui einant kartais 
būna vartojama bombos na
mams suardyti, o čionai pa
vartota jos cigarams užpro-

ton skebai statomi. Kad 
prieš skebinį darbą užvedus 
kovą* pradėta. skleisti eks- 
pliodūojantys cigarai. Nuo 
jų jau keletas rūkytojų nu
kentėjo.

Finlandija, Estija ir Latvija nori padaryti su Rusi
ja nepuolimo sutartis panašiai kaip Lietuva kad padarė. 
Rusija rodo palankumo tą daryti.

Latvija, arčiausia stovėjusi prie Lenkijos, menkiau
sia buvo linkusi eiti i susiturima su Rusija. Bet netrukus 

♦ *• * ' 

iš Maskvos išvyks-Rygon delegacija-su Aralovu priešakyje- 
derėtis apie sutarti.

Latvija sutikusi tartis su Rusija turbūt nustos klausy
ti šapsėjimų iš Varšuvos. Taip atsitikus pagerės Lietu
vos padėtis. v-

PERPUS SUMAŽĮS

Franci jos radikalų parti
jos rateliuose pasklido girdai

Vienas Austrijos dentistas 
pradėjo per laikraščius agi
taciją už tai, kad numirė- ę 
liams auksiniai dantys prieš |

jos karo skolas perpus suma
žinti. Francija Amerikai 
skolinga $4,390,000,000. A- 
merika sutiksianti, jei Fran
cija apsiims mokėti $2,008,- 
000,000.

Tas faktas jau seniau 
Francijos politikieriams bu
vęs žinomas. Bet jie tą fak
tą slėpę nuo visuomenės ir 
rokavę, kad ir tiek Amerikai 
esą perdaug mokėti.

Šitie faktai išėjo aikštėn 
Francijos radikalų partijos 
suvažiavime Bordeanx mies
te.

bės turtas. Jis nurodo, kad 
vien Austrijos sostinėj Vien- 
noj esą 3,000 dentistų ir jie > 
per metus suvartoja dantims •'•t 
lopyti 2,200 svarų aukso. Tas ’ 'J? 
auksas vertas. $600,000. Vien-, ■'-i 
noj per midus miršta apid -'į 
30,000 žmonių. Jei kiekvie- 
nas nabašninkas nusineša ■ 
kapa n tik po 10 gramų auk
so, tai per metus tas sudaro 
$200,000. Visoj Austrijoj, 
sakyto dentisto aprokavimu 
eina su nabašninkais Į kapus 
aukso už $360,000. Be to ne - 
vien auksas tam vartojamas. 
Vartojamas ir sidabras ir 
platina. Pastarųjų metalų 
išeina už $300,000 per metus. ' ‘3 
Taigi kasmet du trečdaliu*’ y

PABAIGĖ MEDŽIOKLĘ

GENOA, Italija.—George 
Eastman iš Rochester, N. Y., 
garsusis fotografinių kame
rų išdirbėjus, atvyko čion, 
baigęs medžiokles Afrikoj. 
Jis Afrikoj išbuvo nuo pava
sario. Per tą laiką jis Afri
koj nušovė 5 liūtus, tris tan
ius, tris nosiaragius ir daug 
smulkesnių žvėrių.

G. Eastman yra milijonie
rius, 71 m. amžiaus. Jis ma
žas būdamas, beskaitydamas 
apie Afriką, užsigeidė ten 
nukeliauti ir svajonė am
žiaus gale išsipildė. Jam me
džioklė Afrikoj gerai sekėsi 
visą laiką. Turėjęs raistuo
se daug “fonių.”
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NASHVILLE, Tenn.—Iš 
vietos kalėjimo pabėgo 13 ka
linių. Už pusantros valan
dos septini kaliniai buvo pa
gauti. Kiti tebesislapsto.

Tai jau trečias kalinių pa
bėgimas iš to kalėjimo šiais 
metais. Pabėgimui vadova
vo žmogžudys John Rezens- 
k v. Jis iš savo kamaraitės 
pro akmeninę sieną pasida
lė skylę ir su kitais susitaręs 
valandai išmušus bėgo.

Žibalo kompanijos pelnas

Nikaraguos, centralinės A- 
merikos respublikos, dvi 
priešgi n iau j ančios part i j os 
pradėjo taikos derybas. Vie
na partija yra konservativiš- 
ka, o kita liberališka. Tos 
partijos vedė tikrą karą vie
na prieš kitą. Per pastaruo
sius kelis mėnesius šalis buvo 
draskoma ir prekyba ir pra
monė buvo sutrukdyta. De
rybos užmegstos tarpinin
kaujant Suv. Valstijų atsto
vams.

NUŠOVĖ MERGINĄ

TRINIDAT). CoIo —Rosa 
M. Perkins pranešė prohibi- 
cijos vykintojams apie būvi*, 
mą kalnuoes slapto bravoro. 
Mūnšainieriai sužinoję apie 
lai ją nušovė. Ji buvo 43 m. 
amžiaus.

milijono dolerių žūsta ant 
visados. Todjel atsimenant 
Austrijos baisią finansinę 
padėtį esąs nū kalas gelbėti 
auksą einanti niekais į 
pus.

Austrijos laikraščiai tam 
sumanymui rodo palauki

t 3

PIENAS VIETOJ ALAUS

MADISON,.Wis. — R. C. 
Larsen, Wisconsino pieno 
produktų sąjungos sekreto
rius, sako, kad pienininkai 
esą už prohibiciją. Sako, 
kad jie nepritaria prohibici- 
jos atšaukimui. Sako, kad 
dabar žmonės vietoj alaus ge
rią pieną. Todėl dabar pie
nininkų biznis geresnis, negu 
būtų prohibiciją atšaukus.

1 ■ ■ ■■

NĖRA, KAIP PRIEŽODIS 
SAKO

LONDON. — Priežodis a- 
pie moteris sako, kad “ilgas 
plaukas trumpas protas.” 
Anglijos moterys tą priežodį 
sumuša. Tyrinėjimai paro
dė, kad Anglijos augščiau- 
sia išsilavinusios moterys ir 
užimančios augštas vietas ne
si kerpa plaukų. Tuo tarpu 
merginos vėjavaikės visos 
plaukus kirpdinasi.

I

PLĖŠIKŲ PAGROMOJIMAS

LONDON.—J vienos dirb
tuvės ofisą isibribvė vagys, 
bet pinigų nerado. Tai jie 
paliko raščiuką, kur pareiš
kė reikalavimą, kad jiems pi
nigų būt palikta. Jei girdai 
kitu sykiu pinigų nerasią, taj
ai rbtuvę padegsią.

NUSKENDO LAIVAS

QUEBEC, Kanada. — St. 
Lawrence upėj dėl smar
kaus vėjo mažas laivas užėjo 
ant seklumos ir sudužo. Pri
gėrė 11 žmonių. Penki žmo
nės išsigelbėjo. Laivas buvo

GELEŽINIAI NAMAI
Anglijoj, Northamptono 

mieste, sumanyta statydinti 
namus iš geležies. Projektai 
jau išdaryti ir vietos liejyk
lose jau paduoti užsakymai.

PABĖGO SU $8,000
XEW YORK. — lietelio V.

Pennsylvania kasierius pa
liego su $8,000. . į jį

KAIP ŠĖRAI PAKILO

Anglo-persų žibalo kompa
nija skelbia didelį pelną biz
nyje. Ikšiolišmokėdavo 12^ 
nuoš., o dabar moka po 17Į4 nedidelis ir buvo prekinis, 
nuoš. di videndais.Be to kom
panija bonais išmoka ant kas 
dviejų šėrų po trečią. Šerų 
kaina buvo £1, o diabar paki
lo Į 65. Anglijos valdžia to
je kompanijoje Šerų turi 5,- 
1)00,000.

■ -------- — * ■ ................... r i

Sudegė Kinijos laivas |
1,200 KYNIEčiy ŽUVO LIEPSNOSE, J

ŠANGHAI, Kynija. — Kvnijos karo laive ištiko gaiš- 
ras. Amunicija ėmė sprogti ir bėdos greit pa< s
bos ėmė lakioti Į visas puses ir krito ant kitų laivų ir ant 
kranto. Laivas buvo Jangze upėj netoli Kiukianz miesto. 
Laive buvo apie 1,500 kareivių. Iš jų vos 300 teišsigelbčjo. 
Vieni nelaimingųjų žuvo liepsnose, kiti nuo Šovinių, treti 
nuskendo. Lakioj antys šoviniai krisdami miestan pridarė į 
nemažai žalos. Laivas pagalios pasuko prie kranto, įklim* 
po-į purvą ir visas sudegė. « > * *

KEIKŪNAMS IR RŪKYTO
JAMS NĖRA PROGOS

BALDWIN, Kans.—Tur- 
tininkas Albert Lumpkin pa
liko Baker universitetui pi
nigų, kurie bus išdalinami 
studentams už pasižymėji
mus. Bet studentai, kurie 
keikia ir rūko, nebus prileis
ti prie kontestų ir negaus do
vanų.

teis- 
caro

PUSĖ GYVENTOJŲ VALGO 
RESTAURANTUOSE

New Yorke rokuojama gy
ventojų arti 6,000,000. Ta
me mieste rcstaurantų yra 
15,000. Iš tų gyventojų veik 
pusė valgo restaurantuose.

A. Endziulaitis,buvęs vid. 
reikalų m misteris traukia 
“Šiaulių Naujienas” teis
man už šmeižtus. t •

Ukrainoj bolševikų 
irias nuteisė 14 buvusių 
armijos oficierų kalėjimam 
•Jie rasti kalti turėjime susi
nėsimų su Rumunijos ir Len- 

‘ kijos generaliais štabais.

videndais.Be


IR

Daug

iriai is v

ešė interpela- 
ir vedančios
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LIETUVOS IR LENKIJOS YRA TIK DEMAR
KACIJOS LINIJA
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LIETU MUS, NOTĄ TAUTŲ SĄJUNGĄ!

ANtrR-kDIEjųs, gFAįnj 10 b., iocc •

KAUNAS. ( E.) Lietuvos delegacija Tautų Są-
, jUBgos posėdžiuose yr tam tikra nota atkreipusi Tautų Są- 
jungos generalio sekretoriaus dėmesį į tai. kad iš Tautų 
Sąjungos raštinės išeinanėiuos tarptautiniuose dokumen
tuose dabartinė demarkacijos linija tarp nepriklausomos 

j.‘ ir lenkų Okupuotosios Lietuvos viešai vadinama ‘‘Lietuvos 
Lenkijos siena.” nors sakytoji linija ne tik pačios Lietu
vos vyriausybės. liet nė 'Pautų Sąjungos nebuvo niekad tiri- 
pAzmta galutine tarp Lietuvos ir Lenkijos siena. Todėl ir 
prašyta 'nebevartoti daugiau Tautu Sąjungos oficialiuose 

p raštuose to klaidingo termino.
;,Tautu Sąjungas.generalinis sekretorius p. Drumondas 

dėl to pasiaiškino. ‘‘Lietuvos Lenkijos sienos” terminą pa- 
' lik^fc •lietuvių lenkų pafrontės konfliktų byloje dėl to. kad 
j Lietuvos delegacija seniau prieš tą terminą neprotestavusi.

7 Atsakydamas Į tai Lietuvos delegacijos pirmininkas 
.ministeris Sidzikauskas pabrėžė, kad. jei Lietuvos delega- 

. cijįa būtų seniau ir neprotestavusi, tai vis dėlto tatai dar 
nereiškia, kad Lietuvos vyriausybė būtų pripažinusi aną 

> defrtarkacijos liniją “Lenkijos Lietuvos siena.” Ministe- 
ris pakartotinai prAšė to tVrini'ito daugiau nebevartofi.

Vykdydama, matyt, iš aukščiau gautas instrukcijas, 
policija jau kelinta diena lankosi tėvų jėzuitų namuose ieš
kodama Tėvo Gerardt’o, kurio prašymą pasilikti ilgesnį 
laiką Lietuvoje gyventi p. Požėla, nesuradęs4 “teisėto pa
grindo,” atmetė.

t)abar jau policija ketinanti tfVą Sudliof’ą įspėti, kad 
per 3 dienas reikėsią Lietuvą apleisti, o tai nepadarius, tur 
būt,, bus pasiųsta viešosios jėgos atstovai šį taikų vienuolį 
suimti ir nugabenti ligi pat sienos.

. _ Pirmiausia mums Įdomu:
7’7 at) Kurio “teisėto pagrindo” ieškojo p. Požėla leidi- 
|ndi,gyventi rainiam vienuoliui ir kodėl jo nesurado;

2) Ką mano apie šį p. Uožėlos “teisėtą pagrindą” p. 
Reikalų MĮjiį$g$A ir ar nelaukia jis sau iš to ne

smagumų? '
c 3) Ar Lietuvos ir Kauno katalikai neprisimins šia pro

ga Kražių istorijos ir kitų atsitikimų, kada tiikntieji di
džiausioje. bet skurdžioje ramybėje lydėdavo rusų žanda
rų vežamus kataliku kunigus? Prieš porą dešimtų metų 
taip yra atsitikę su vienu, pereitą sekmadienį taip skau
džiai išniekintos, šv. Trejybės Bažnyčios kunigu.

t SSSR UŽPIRKIMAI LIETU- nukAin f VOJE l(Ie(lanl
(/ KAUNAS, IX-23 (E.) Taip | 
į Vakar Užsienių Reik, minis- streiko
k ferijoj įvyko pasitarimas su,
Į ekonominiu organizacijų ats

tovais SSSR pri'kybos atsto- 
Į yybčs pasiūlymui apsvaiMy- 
L fi dėl HMM) arkliui užpirkimo 
Į Lietuvoj. Atstovybė nori 

Užpirkti išbandymui 54M) pa- 
| prastų ir 560 belgu tipo ark- 
| lių. Pasitarime iš SSSR |)ii- 
| sės dalyvavo paisuntinys 
t ’Alęksandrovskis ir prekybos 

atstovas Petruchinas. iš Už-
E sieriių Reikalų Ministerijos 
K. -- ekonominio departamento 

'direktorius d-ras J. Purickis 
ir kiti.

Atstovybė sutinka mokėti 
E 25 procentus grynais pini- 
B jĄys, o 75 proe. tektų kredi- 
& tUOti. Jei mūsų arkliai pasi- 
E. rodvtų rusams tinkami, jie gį. -4 * *
| žada pirkti didesnį skaičių 
E artelių.

ę
/Rusai susidomėję ir mūsų 

B dobilų sėklomis. ^fAittas pa- 
k refkalavilnas 
B > Beldų.

20,000 pūdų

Statistikos žiniomis. Lie
tuva kasmet galėtų ekspflr- 

L ttfoti apie 25,000 arklių. Pe
reitaismetais išvežta 22.328

1

7 arkliai 14.446.5GO litų sumai. 
’ Išvežime pirmoj vh toj stovi

Latvija (30 |u-oe. viso eks
porto), toliau eina Vokieti- 

proc.), Danija ir O-

Šiais metais arklių ekspor
tas kiek autojo dėl Vokietijos

:t! ii? M/t

T
į "Rugsėjo mėn. 29 d. kr. dėm. f rakei,

ei ją Ministęriui $qnininlgui.dej netik
mūsų kraštą prie suirimo vidaus reikalu ministerio d. Po- v-1 1-A’i - ■ « -F> . :fr-. - -r • ■ f • :
zelos politikos. • į ’

Interpelacijoje išdėstoina, kad buvęs bolševikų komi
saras, dabartinis vidaus reikalų miništeris veda Lietuvą 
Rusijos keliais ir ruošia kraujingam režimui kelią. ,

Interpelecijos tekstas tilps sekančiame “Darbininko’ 
numerv. 1 1 1

PASLAPTINGAS UŽPUOLIMAS
* . «

Naktį, rugsėjo m. iŠ 3Q į 31 dieną, neskaitlingų praei
viui dėmesį atkreipė į save nepaprastas bildesys, primenąs 
propelerio ūžimą ir pasigirdęs Laisvės Alėjoj tarp Mairo
nio ir Daukanto gatvių. Tuo pačiu momentu pasigirdo trys 
paeiliui įvykę nepaprasto trenksmo sprogimai. Subėgę 
praeiviai pamatė tris vyrukus lakūnų uniformoj, staiga 
bebėgančius iš firmos“ Viskas Biurui” esančios Laisvės Ąl. 
N r. 50.

Revolveriais grasindami jie puolė į aeroplaną, stovė
jusį gatvėj ties keistos išvaizdos ir nepaprąstai mažo dy
džio nameliu, ir akimirksny pakilę į padanges — daugiau 
kaip 2000 metrų aukščio — dingo nuskridę Žaliojo kalno 
kryptimi.

Tuoj buvo pakeltas sąjūdis. Paslaptingąjį aeroplaną 
gaudyti pakilo visa orlaivių eskadrilė. Visas dangus 1000 
kilometrų aplinkui buvo nuodugniai ištirtas kuo šviesiau
siais prožektoriais.
_ Tačiau, kaip pranešama, visi ieškojimaLdar nedavė 
jokių teigiamų vaisiu.

Įvykis atrodo ypatingai paslaptingas todėl, kad, pa
viršutiniškai apžiūrėjus firmos “Viskas Biurui” būstą, ne
rasta apiplėšimo žymių. Nedidelis kai kurių daiktų per
statymas, padarytas paslaptingi]jų “klientų,” kol kas ne
duoda pagrindo išvadoms daryti. {“Rytas”)

DEGTUKŲ FABRIKŲ DAR
BININKŲ STREIKAS PA

SIBAIGĖ NUOSTOLIN
GAI

Užvakar. IX-22 <1.. 4 vai. 
taip ilgai užsitęsusis degtu
ku fabr. darbininkų streikas, 
pagaliau, pasibaigė. Darb
daviui ir darbininkų atstovų 
pasitarime pas vyriaus, dar
bo inspektorių p. Šostaką. 
Kauno darbo inspekt. p. Liū
te rmoza i dalyvaujant, pada
lytas susitarimas, kuriuo 
darbininkai gavo uždarbio 
pakėlimą 10 proe. i r atlygini
mą tik už tris streiko dienas. 
Kaip girdėti pramonininkų 
tarĮM*. jei streikininkai būtų 
norėję geruoju likviduoti 
i ei kalą, tai būtų galėję išde
rgti ligi 15 proe. uždarbio pa
kėlimą, na, ir nebūtų nusto
ję veik mėnesio, streikui su
gaišo, algos. Šį streiką ve
dė soeialdrinokratai,- na. ir 
aiškiausiai pasirodė esą visai 
tam netikę vadai.

Vilniuje kurija į lietuviš
ka Varėnos parapiją pasky
rė kliką kleboną Sakalauską. 
Matyt norima toji grynai lie-

VĖL GRŪS DARBININKUS Į 
PRANCŪZIJĄ

Tenka patirti, kad •mūsų 
vyriausybė yra pareiškusi 
Prancūzijos pasiuntinybei 
sutinkanti sudaryti sutartį 
tiesioginiai su Prancūzijos, 
vyri’ "dėl įifilsų dafbifiinkų 
samdymo laukų darbams 
Prancūzijoj. Sutartis ma
nyta tų sutarčių pavyzdžiu, 
kurias yra sudarę eekoslova- 
kai, italai ir k. šiomis die
nomis iš Prancūzijos pasiun
tinybės gautas atsakymas, 
kad mūsų vyriausybės pasiū
lymas esą perduotas Prancū
zijos vyriausybei.

NAUJOJO REŽIMO PEDA- 
GAI

. Namai iš kairės de- 
___ * R i. t —a —

Mwa|gomery Medical 
Deniai namai aUijo 5Į5Ą00,000.

' ’ " < i L ii .
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Lietuviškų rastų tuvių kalbą mokantiems stu
dentams, kad jie, išėję teolo
gijos mokslus, galėtų skleis
ti Liuterio mokslą liaudyje. 
Jis juos ragino rašyti kny
gas ir jų išleidimui duodavo 
pinigų.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
stovėjo katalikybė lietuvių 
tarpe. Prūsų lietuviai buvo 
kryžiuočių nuvergti dar 
XIII amž. ir varu aprikšty- 
ti, bet gyveno ir vėliau vi
sai pagoniškai. Ne geriau

Dabar mes džiaugiamės 
turėdami lietuviškus raštus. 
Bet ne seni dar laikai, kuo
met lietuviškų raštų visai ne
buvo. Šiame rašinėly peržiū
rėkime, kokiu būdu atsirado 
lietuviški raštai.

XIV ir XV amž. Lietuvai 
priklausė dideli rusenu (gu
dų, ukrainiečių, didžiarusių) 

. plutai. Lietuviai tuomet sa.- 
vo rašliavos neturėjo. Ry
tų Europoje tais laikais buvo 
vartojama šv. Kirilaus ir 
Metodijaus išrasta slavių 
rašliava. Tą rašliavą savo 
raštuose vartojo ir lietuviai. 
Ja buvo rašoma įvairūs val
stybiniai dokumentai ir tau
tiškieji raštai. Kasdieninia
me gyvenime tuomet lietu
viai vartojo, savo prigimtąją 
kalbą.

Iš slavių (gudų) kalba pa
isytųjų raštų galima pami
nėti šie: i. Lietuvos kunigai
kščių prašia (Litovskomu 
rodu počinok) ; 2. Didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių met
raštis (Lietopis velikch knia- 
zei litovskich) ; 3. Kronika 
apie karą tarp Zigmanto ir 
Švitrigailos; ,4. Vytauto pa
gyrimas (Pochvala kniaziu 
Vytautu) ; 5. Padoliaus kro
nika ; 6. Metraštis apie Sma- 
lcnsko liaudies sukilimą 
prieš Lietuvos vyriausybę; 
7. Lietuvos ir Žemaičių di
džiosios kunigaikštijos met
raštis (Lietopisiec Velikaho 
Kniažestva Litovskoho i Žo- 
moickoho) ir 8. Lietuvos sta
tutas.

Pabaigoj XV ir pradžioj 
XVI amž. Lietuvai tenka tu
rėti daugiau reikalų su vaka
rų Europa. Lietuvos di
džiūnai pradeda leisti savo 
vaikus į vakarų Europos u- 
uiversitetus mokintis. Tais 
laikais vakani Europoj bu
vo madoje lotynų kalba. Jau
nuoliai, baigusieji mokslus 
\ akarų Europoje ir grįžusie
ji Lietuvon, parnešė į Lie
tuvą ir lotynų kalbos gerbi
mą bei jos vartojimą. Bestu
dijuojant lotynų kalbą ir 
landant daug lotynų kalinis 
žodžių panašių lietuvių kal
bos žodžiams, kaikuriems 
blykstelėjo mintis manyti, 
kad lietuvių ir lotynų kalba 
seniau yra buvę viena ir ta 
pati kalba. Kiti ėjo dar to
liau. Buvo sutverta teorija, 
sulig kuria lietuviai esą ro
mėnų kilmės. Kadangi lie
tuviai yra romėnų kilmes, 
tai jie turį mesti vartoję sa
vo rašliavoje gudų kalbą, o 
imli vartot lotynų kalbą, kab 
po savąją. Buvo pradėta o- 
ficaliai dokumentai rašyti lo
tynų kalba ir šiaip jau loty
niški raštai rašoma. Lietuvds 

į lo- 
“ A”“

Iš lotynų kalba parašytų
jų raštų galima paminėti šie: 
L Korčakas parašė Lietuvos 
istoriją; 2. Mikalojus Huso- 
vianus parašė poemą apie 
Lietuvos žiobrį: Carmen de 
statura feritate ac venatione 
bisontis (išl. 1523) ; 3. Au
gustina Rotundas: a) Lietu
vos istorija, b). Epitome 
principam. Lituaniae ir e) 
Lenko su lietuviu pašneke
sys; 4. Sarbiauskis: Lirica; 
5. Kojelavičius: a) Lietuvos 
Istorija (Ilistoria Lituaniae, 
1-1650, 11-1669); b) Lietu
vos istorijos įvairenybės 
(Miscellanea rerum, 1650); 
t) Radvilų istorija (Tasti 
Radviliani, 1653) ; d) Lietu
vos bajorų istorija (Nomen- 
clator familiasrum, 1658).

Laikui, slefikant, pradėjo 
kilti resfc^rįa ir..prieš lotvnu 
kai 
tUfC 
tottprbteL

Lietuvių kraštą dąug"vė
liau pasiekė krikščionybė, 
negu kitus kraštus. Lietu
vos apkrikštijimu buvo ypa
tingai susiiiipinę kryžiuo
čiai, bet dar labiau jie buvo 
susirūpinę užgrobimu Lietu
vos žemių ir į šį pastarąjį 
dalyką kreipė daugiau do
mės. Jiems labiau rūpėjo už
grobimas Lietuvos žemių, 
negu lietuvių krikštas. Kry
žiuočių supasaulėjimas taip 
toli nuėjo, kad, Liuteriui be
skelbiant naują mokslą, di
dysis jų ordino mistras Al
brechtas Brandenburgiškis 
(1490-156į) 1525 m. priėmė 
Liuterio mokslą, o iš krv- * ♦ 
žiuočių žemių padalė Prūsų 
kunigaikštiją. Kunigaikštis 
Albrechtas Liuterio mokslą 
skelbė savo pavaldinių tarpe. 
Tuo tikslu Įsteigė 1544 m. 
Karaliaučiaus* universitetą. 
Kadangi jo valdomose žemė
se buvo ir lietuvių, tai jis 
Karaliaučiaus universitete 
įsteigė kelias stipendijas lie-

GBA2IAUSĮ VAIKŲ LAIKRAATĮ

U

dalykai stovėjo ir Didžiojoj* 
Lietuvoj, kame katalikų ti
kėjimas buvo įvestas val
džios priemonėmis. Lietu
viams katalikų tikėjimą skel
bė lenkų kunigai, nemokau- 
tįs lietuviškai. Paviršutinė j 
formoj lietuviai buvo apkri
kštyti, bet pasiliko prie savo 
pagoniškų papročių ir garbi
nimo stabų. ,

Reformacijos skelbėjai sr 
v o mokslą žmonėms skelbd 
vo žmonių gimta kalba, Ta 
tretteggę dk 

vių kalbą knygų * giesmių & 
savo mokslą skleidė lietuvių 
tarpe. Pirmoji lietuviška 
knyga buvo atspauzdinta 
1547 metais, buvo tai: “Ca- 
iechismusa- yrant y nzadei, 
mokslas skaitiniu, raschta yr 
giesmes dėl kriksezianistes 
bei dėl berneliu iaunu na- 
miey sugulditas Karaliau- 
czui VIII dena meneses sau
siu, metu uszgimima - Dievą 
MI) X LVIL ” Lietuviški raš
tai lietuvius patraukė ir jie 
pasidavė reformatorių įta
kon. Katalikai tuomet irgi 
nesnaudė. Prasidėjo reak
cija prieš protestantizmą.Tr 
katalikai tuomet irgi nesnau
dė. Prasidėjo reakcija prieš 
protestantizmą. Ir katalikai \ 
pradėjo rašyti lietuviškas 
knygas.

Iš karto, kaip matome, 
lietuvių kalba buvo rašomos 
tikybinės knygos, o vėliau ir 
pasaulinės.

Tokiu tai būdu atsirado 
|lietuviški raštai Lietuvoje.

Sfttd. Iz. Stankevičius

MIESTO SODAS SKUSTA 
TAMSOJE

MARIAMPOLĖ.
kartų jau buvo rašoma, kad
sodas reikia apšviesti, bet 
mųsų valdžios įstaigos tuo 
visai kaip- nesirūpino, taip 
nesirūpina?’. o.., .

Ir naktimis, kuomet kinas 
neina, kuomet sode tamsu, į 
sodą baisu ir įeiti. Čia susė
da mokiniai (daugiausiai fut- 
bolistai), kelia didžiausią 
triukšmą, kibina jaunas 
mergeles, niukinės. Ar taip 
gražu! Kada gi sukultūrė- 
sim ! Aną vakarą (IX, 17) 
cinam su draugu takeliu ir 
Štai atsimušiau į spygliuotą 
vielą, nutiestą skersai kelelį, 
būtinai reikėtų, kad visos 
sodo dalys būtų gerai ap
šviestos. Tai būt ne tik gra
žu, bet ir kultūringa.

K A LVA RIJA (Mari am
pulės apskr.). Naujasis mo
kytojas S. pirmos klasės mo
kiniams nedavė maldos kal
bėti prieš pamokas. “Kas 
norit, kalbėkit maldą na
mie.” pasakė ponas mokyto
jas.

ALYTUS. Rugsėjo mėn. 
16 d. Alytaus gimnazijoj 
aušrininkai šaukė steigiamą
jį savo kuopos susirinkimą. į 
kuri buvo atėję ir ateitinin
kui. kadangi susirinkimai) 
kviečiami buvo visi mokslei
viai. Ateitininkams pradė
jus, diskusijų metu, kriti
kuoti aušrininkų principus, 
naujas gimnazijos direkt. p. 
St. 'Totorius susirinkimą iš
vaikė. Direktorius Totorius 
jau yra suspėjęs jmrodvti 
aiškiai palaikąs aušrininkus. 
Moksleiviai, tuo, žinoma, la
bai pasipiktinę. Kuo pavers 
mūsų mokyklas panašūs 
prof. Čepinskio paskirtieji ir 
skiratnieji direktoriai ir mo
kytojai — nesunku atspėti.

UŽSIMUŠĖ BUCEVlčIUS

m’PASODIS (Slabados 
v.. Alytaus ap.). Šių metų 
rugsėjo mėn. pradžioje šio 
kaimo gyventojui Burevičiui 
Kaziui bemėžiant kažin-ko 
pasibaidė arkliai ir pradėjo 
l>ėgti. Jis juos pasivijo ir į- 
šokęa į vežimą norėjo sulai
kyti, liet tuomkiirt vežimas 
\irto ir Bucevičių smarkiai 
sutrenkė. Nugabentas Aly-
taim posiniirtL kaip 1
Gaila žmogelio netikėtai at-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
NUTEISTAS TVIRTOVĖN 

KUNIGAS LIETUVIS

VILNIUS, IX-23 (E.) 
Naujo arkivyskupo Jalbrzy- 
kovskio atvykimo į Vilnių 
išvakarėse apelacinis teismas 
patvirtino pirmos instanci
jos sprendimą, kuriuo kun. 
V. Bobinasčnutektas U/2me
tu tvirto? 
gan i žavi 
būrių.

LIETUVIŲ KALBA VĖL 
VEJAMA n BAŽNYČIOS
VILNIUS, IX-23 (E.) 

Spaudos žiniomis. Vilniaus 
BouifratųT bažnyčioj už- 
d ra ilsta 1 aikyti atsk i ros pa - 
maldos lietuvių mvkykiti šo
kiniams, 
uiuj -

ž tariamąjį or- 
Ibtuvių šaulių

ų « viso Vil- 
daugiau, 
dos>#hvo

leistos 
čiaua.t ny iška parapija sulenkinti, ritkjTnąio w ši no pasauliu. 1*1

vysk. Matulevi-Htatuta&Jbąi
■ - ‘’ <-'*v

JSH
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Daugy b# paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Ptesos vaikų teatrui. Žinutes iš gimtojo kraš
to ir platane pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai i< 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
ii popieriausąnolio ir kitoki. LaikarŠčio kaina: metams 

■ 2 dok, pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lein 
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis, 
v*

k

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
a PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

’ TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
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i
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KIVYSKUPAS SKVIRECKAS VALDŽIAI ĮDAVĖ NOTĄ

FRANK C. STALEY
Jis yra pašto departmento 
“graborius. ” Jis aprūpina laiš
kus ir pakietus adresatų nepa
siekusius.

ANTRADIENIS. SPALIŲ 19 D.. 1S28

ūpų

į RYGA, spal. 14. —Ąnot žinių iš Kauno, pavojingas 
l^onfliktas kįla tarp šiaiiaieninės Lietuvos valdžios ir Baž
nyčios Lietuvoje.
| Lietuvos arkivyskupas Skvireckas nesenai konferen- 

cljon sukvietė visus penkis bažnytinės provincijos vysku
pus. Po diskusijų apie valdžios atsine.šinią Į Bažnyčią, 

ti vysk lipas valdžiai Įdavė notą, kurioje tarp kitko pažy-

.S^Ies matome, jog pastarosios valdžios priemonės yra 
•adžia Romos Kataliku Bažnyčiai. Mes negeidžia? 

me turimi jokio konflikto, kurs kaip žinome, būtų kenks
mingas ažnyčiai ir jaunajai respublikai. Už kilusius skir
tumus visa atsakomybė priguli šiandieniniam Lietuvos ka
binetui.”

Užvakar premieras Sleževičius, atsakydamas Į inter
peliaciją, pareiškė, kad valdžia išsprendusi sulaikyti vi
sas ligšiol teiktas subsidijas katalikų Įstaigoms Lietuvoje. 

(“Draugas”)

Žodžiu, būna 
naudingų ir 

Čia noriu nu-

Neapleiski te Savo
Kūdikių----------

Svarbiausia priežastis menkos vaikų sveikatos y- 
ra netikęs ir neganėtinas maistas. Kada kūdikis 
mažas, jis prižiūrimas, dažnai sveriamas ir aty- 
džiai dabojamas. Bet paaugus, tėvai jį apleidžia. 
0 turėtų daboti ir atydžiai prižiūrėti, kaip kūdiki- 
Daktarai, darydami bandymus, rado kad konden
suotas pienas yra vertės maistas budavojimui vai
kų sveikatos.

"3

Yra daug įvairių būdų, kuriais 

galite vartoti Standard ar 

Challenge Condensed Pienų. Kur 

tik reikia pieno ir cukraus sykiu, 
vartokite ten tų rūšių pienų. Duo
kite jį vaikams ir šeimynai dary
damos keiksus, kepsnius, pudin
gus, sosus, košeles, pasigardžia
vimus ir kitaip. Vaikams duoki
te taip kaip jie mėgsta. Vartoki
te kavoje, koko ar šokolade. Lai
kykite ant ledo blešinukę visados.

DYKAI
Taupydami leibelius blešinių gaunate brangių 
dovanų. Kiekvienas leibelis turi didelę vertę. 
Ant paveikslo čia matote gražų ir naudingų 

šaukštukų. Galit gaut už 
20 leibelių.Pradėkit tau
pyt šiandien ir neškit 
leibelius į arčiausių do
vanų krautuvę, pagal 
adresus žemiau. Apžiū
rėkite ten išstatytų di
delį pasirinkimų įvairių 
dovanų. Rasit daug nau
dingų namams dalykų.

I

rosį ' gtažiomiš,’ ’sauletoinis 
dienomis, tos.
atidaryti, kad galėtų išsivė
dinti asla, balkės ir visi pa
matai, kad grybo diegai, pa- 
kliuvę, negalėtų' dygti, nes 
neturėdami reikiamo kiekio 
dygi m ui drėgmės—žus, pra
nyks. Drėgname ore pama
to skvles uzda’rvti'. žodžiu

* l ■ f (< •
sakant, vėdinimas pamatų, 
geriausia priemone — būdas 
i-.psiginti nuogryho~‘ Grybui 
asloje atsiradus; jį reikia iš
plėšti užkrėstos grindis ar 
balkes, sudeginti; kad pra
žūtų grybo diegai. Palikti 
negalima nei jnažiausios gry
bo dalelės, nes iš jos vėl gry
bas ima augti iš naujo. To
liau, iš po aslos ir sienų iš
kasti nemažai žemių, o vie
ton iškastosios priberti sau- 

1 so, be puvenų smėlio ir vir
šun užberti sausų anglių, nes 
migliai gina nuo Įvairaus pu
vimo. Keikia pažymėti, kad 
grybas naikinamas vaistais 
ir betono cementu. Tš vais
tų. rekomtmduojama — Avzr- 
boliiieu.s, kuriuo reikia tepti

MINISTERIS PIRMININKAS MASKVOJ
• - - - - — T, - -

MASKVA, IX-30 (E.).i
j

“Tass” pranešimu, ru
29 d. Lietuvos iriinisteris*pyrinininkas M. SieževiŽiįlsįr 
siuntinys Maskvoj Baltrušaitis buvo priimti cent
v v

' • į " • A, i tjo vienos valandos pasikalbę j imą. Tą pat-dienų jie W 
lankė užsienių reikalų komisariate, kur turėjo ilgų p 
tariniu su Čieerimi, Litvinovu ir Slomoniakovu. 
Lietuvos pasiuntinybėj buvo suruoštai priėmimas, kuria- 
me dalyvavo komisarų tarybos pirmininkas Bykovas, už- / •V *3® 
sieniii komisaras čičerinas, jo pavaduotojas Litvinova8,ą 
prekybos komisaras Stomoniskovas, švietimo komisaras > 
Lunačarskis, liaudies komisarai Kurskis ir Sviderskis ir” 
aukštieji užsieniu komisariato valdininkai. Vakare, švie- * 
timo komisarui Lunačarskiui pakvietus, Lietuvos delega- < 
vija atsilankė didžiojo Maskvos teatro spektakly.

ykdomojo komiteto pirmininko Kalinino, su kuriuo

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atilkinėjaut pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus lodomus kožnai Lietuvei šeimininkei.

DĖL SENŲ ŽMONIŲ KURIE 
TURI DAUG SKAUSMŲ 

IR LIGŲ
čia yra i ikrą linksmybe Jei senų amo

nių ir dėl tų kurie turi vidutinį amžių, 
kurie jaučiasi nuvargę ir pailsę su šiuo 
g.y y eiliniu.

Tūkstančiai žmonių vartoja gyduoles 
kurios vadinasi Nuga-Tone ir raportuo
ja kad jie gauna puikią pagelbą i kele
tą. dienų. Kodėl? Todėl, kad tai yra 
•-yditoles kurios budavoja kiauLi, ner- 

........ . š"if "generalį sistetnę.
stimuliuoja ke- 

inkstus ir priverčia vidurius veik-

Naminiai.. Pasi gelbėjimai-.^.
ITašaiinimui bryžių nuo veidrodžio, 

trink, stiklų teutono skystimu. Paskui 
nušluostyk tyru vandeniu.

Patrink šmotu vaško stalčius arba

RODYKLĖ No. 51
Virimo Receptas

tos vietos. kmaosnoiima^uo- vmr-mukmn-

Grvbais vadinasi tokie au-
• . i

galai, kųyie auga tamsumoje 
ir mintą puvėsiais, arba gy
vais daiktais. Vieni grybai 
būna dideli, kiti taip maži, 
kad be mikroskopo, arba pa
didinamojo stiklo nėgalimk 
jų matyti. Jeigu tokių £rj4- 
L-ų sukrauti tūkstantis į-viė- 

-• f *• ■

ną vietą, tai jie, atrodytų, 
kaip "aguonos grūdas. Tuos 
mažus grybus vadina bakte- 
rijomis. Vienos bakterijos 
žemėje maistą prirengiu au
galams, kitos įvairius daik
tus pūdo, trečios užkrečia 
žmones ir gyvulius Įvairio
mis ligomis, 
grybų mums 
kenksmingu.
pasakoti apie vieną toki gry
bą, kuris yra žalingas, su 
kuriuo privalom nuolat ko
voti. tai naminis grybas. Na
minis grybas — beveik vi
siems žinomas ir nevienam 
gal teko jis matyti savo tro
bų pamate augant. Šis gry
bas didžiausias trobų naikin
tojas. Jis auga dažniausiai
trobų pamatuose. Knr-tam- 
su, tai jis pasirodo viršuje. 
Turi gelsvą spalvą ir plačiai 
pasirodo apatiniame namo 
sienos medyje (pamate). 
Pirmiausiai pasirodo viršuje 
dulkių pavidale, tik vėliau 
išauga ir pats grybas. Jis 
sienojuje turi begales savo 
šaknelių — diegei i ų, kurio
mis nuolat plečia savo gyve
nimą. Tos šakneles — die
gai augdami, ėda ir ėda medi 
taip, kad medžias' galų gale 
pasidaro yudas ir ^unkštas; 
lengvai galima pirštais loki 
medį ardyti, plėšyti. Tokiu 
būdu dideli sienojai, kartais 
per metus visai sugenda. Na
minis grybas dažniausiai au
ga drėgnose trobose. Vadi
nasi ten, kur po namais ne
giliai yra požemio vanduo. 
Bet kai grybas įsi veisia ir 
sauson trobon, tai sunku jau 
ir iš ten išnaikinti. Troboje, 
kur yra grybas, žmonėms la
bai nesveika gyventi. Maža 
to, kad ten’.drėgna, grybo 
diegas dulkių pavidale iš oro 
patenka Į gerklę, nosis, akis 
ir ten gali rastis uždegimas. 
Kadangi senosios grybo da
lys ima pūti, tai troboje atsi- 
randa nesveikas papuvusio 
grybo kvapas, kuris daugiau
sia kenkia mažiems vaikams, 
nes vaikai žiemą dažniausiai 
būna troboje. Tas atsiliepia 
visam vaiko gyvenimui. Gry
bas naikina netik medi, bet 
ne mažiau kenkia ir suaugu
siam žmogui. Taigi, mato
me, koks baisus žmonių prie
šas tas naminis grybas. Su 
juo reikia nuolat kovoti. Nai
kinti reikia ne vien tada, ka
da jis jau ge rokai užauga ir 
pradeda namus ėsti, bet vos 
tik pastebėjus grybo žymes, 
luč tuojau išnaikinti. 'Sta
tant trobas reikia žiūrėti, 
kad po žemės viršutiniu 
sluoksniu, vanduo būtų ne 
ankščiau, kaip 1'į metro gi
lumo po žemės paviršiumi, 
nes kitaip gali atsirasti tro
bose drėgmės ir grybas. Sta
tyti reikia ant aukšto pama
to (fundamento). Svarbiau
sia tai, kad nebūtų imi asla 
drėgnas oras. Tam tikslui 
rcika pamate padaryto sky
lės, kad jas atidengus, iš vi
sų 4-ių pusių, galėtų vaik
ščioti vejas. .Sulaukus vasa-

grybo apginti. Geriausiai 
tepti išdžiūvęs, sausas medis. 
Cementas taipgi naikina gry
bą. Jei kur nors pamate at- 
siranda grybas, tai ta vieta, 
kur grybas augo, — išplauti, 
švariai, kad jokia maža gry-i 
bo dalele nepasiliktų ir pas-| 
kinu tą vietą užkrėsti cemen
tu. Tokiu būdu cementas ne
duoda galimybes atsirasti 
naujoms grybo šaknelėms, iš 
kurių galėtų augti grybas. 
Taigi visa tai, turėdami ome
nyje, nepamirškwwj > kad 
grybas didžiausias mūsų 
priešas, su kuriuo privalom 
nuolat kovoti.

A. (irifjčiHtfi
, — ... . , ----------- - ■ j Clg;

“Senas pasakymas, jog mo
kydami kitus, patys mokomės, 
niekur geriau nėra patikrina
mas. kaip ten. kur palys moko
me save.” (Dinteris)

►s 
suteikia puikų apetitą, stimuliuoja ke
ta ni 
t i reguliariai. Jos yra geros nuo ne
virškinimo. kraujo niibėgimo. galvos 
skausmo, užkietėjimo vidurų. apsivčlu- 
sio liežuvio, uegardaus skonio burnoje, 
nuolatinės iritaeijos. prasto miego ir 
nuvargusio stistyrusio jautimo iš ryto.

Jei jūsų daktaras dar neužrašė Jums 
jų. eikite pas savo apliekorių i»- nusi
pirkite butelį. Jos vadinasi Nuga-Tone. 
•Jos yra biediių žmonių gyduolės, nes 
jus galite gauti už .$1,00 visam mėne
siui. Jos yra malonios vartoti. Paban
dykite jas keletą dienų; jus nieko ne
pralaimėsite. lies, jos turi užganėdinti 
jus arba aptiekorius maloniai grąžins 
jums pinigus. Tuo budu jos yra p irduo- 
liai’ios. Žiūrėkite gaili t i ją ant kiekvieno 
pa kelio.

Kekomendiiojainos. ra rantuoja m-, .s 'r 
parduodamos pas visus aptiekorius.
.■' i . ■ '

TĖMYKTT “DARBININKE” 
§6.000 LAIMĖJIMA UŽ 

OLD GOLD
P. Lorillard Kompanija, iš

dirbėta gerai žinomų Old Gold 
arėtų pasiryžo išdalyti $6000 

lpinigais laimėjimams, kuris 
prasidės kitą savaitę. Tėmy- 
kit kontosto taisykles, kurios 
bus paskelbtos kitą savaitę. Ne
praleiskite. Tai yr’ vienintelis 
gyvenime atsitikimas.
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MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems gerų raštų mčgė 
jr.ms įsigyti dvi geras knygas: pirmų ii 
antrų tomų

APMĄSTYMAI

visiems metams ir šventėms
Dydis 5X7’A colių, dailiais kietais ap 
darais, po ."00 suvlršum puslapių. Spau 
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. Išpirkite pašte “Mone.i 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
3GC W. Broadway, So. Boston. Maga

DYKAI ROM ATIZMU SER 
GANTIEMS

Vh»ii::s iš inaistinglausių ir ąvei- 
kiatFsių vaisių yra ananasas (pine- 
;:pple). Pineapple skystimas yra geras 
;ne<likalianis tikslams ir pagelbsti nūn 
nevirškinimo. Dėžiniai pineapple yra 
i<>s pat vertės kaip ir švieži. Bet rei
kia imti atsargiai :m pasirinkimu jų 
rūšių, štai : Įx«eiališkas jūsų vakarie
nei ši vakarą receptas Pasakantis kaip 
pasidaryti skanų Pineapple I’asmogj.

PINEAPPLE PASMOGIS 

dėžės* ovajiorated pieno 
pineapple (kaitas) 
puodukai varnietis 
puodukai cukraus 
šaukštukai vaniles 
kiaušiniai 
lemeno

Kristalizuoių vaisių
Druskos.

Užkaitink vieną dėžę pieno ir du puo
duku vandens dubeitavam puode. Su
plak <lu cielus kiaušinius ir kitų dvie
jų trynius sn dviem puodukais cuk
raus-ir tnjpflk į ktirštą pieną. Virk Iki 
pasidarys tirštu sinetonn, nuoiat •nai- 
štnir. Nukelk nuo ugnies, atvėsink, Ju
dėk antrą dėžę pieno, druską ir ories- 
konius: sudėk į Kiekines formas ir už- 
šaldyk. Užvirink dešimts minutą du 
puoduku vandens ir du mioduku cuk
raus ; j tą sudėk pineapple. kristalizuo
tus vaisius, ir lemeno skystimą. Kuo
met atšals, dadėk drūčiai suplaktus li
kusių dviejų kiaušinių baltintus. Tu
rėk gatavą sušaldytą pirmiau padary
tą ’ormukėse padarą, išgaubk iš vidu
rio ir pripildyk pineapple mišiniu. Pa- 
dtngk gerai ir idėk «arp lesių ir ‘Irus- 
kos iširai valandų. Kuomet gatava 
:.i luoti j stalą išversk i torielj ir 
dėk kristalizuotais valsais.

Virtuvės Reikaluose
Dadėk žiupsnelį lartar Smetonos į 

plakamus kiaušinius. Jis* greičiau susi
plaks. ir ilgiau palais supurėję.

Nuėmimui kavos ar arbatos nlėtmų 
>!iio taiodelių. sumaišyk druską sn so
dos bikarbonatu ir mazgok.

Užpilk biskelį sėmenų aliejaus ant 
flanelio skarulio ir nutrink ix*čių šonus. 
Tas neduos rudyti.

Salinonus ir niakrelį Žuvis nevirk, 
los esti skani'snės keptos arba smožy- 

; < •>-.

bu- 
ap-
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duris jeigu jos susisprendžia. Tas pa- '-<j 
lengvins atidarinėjimą. d

Mazgojant nublankusias materijas,' Ą 
dadėk į vandenį biskį acto. Tas atgal- > t 
vlns spalvas.. ' ?

Prašalinimui prakaito nlėtinų patrink' 
su biskiu ammonljos. Paskui išplauk g 
alkoliolyj ir vandenvj. «JSGrožės Patarimai

svarumas yra grožės pamatas. Gydy
tojai, slaugės, dantistai, mokytojos, 
darbdaviai, tėvai — net miestai ir val
džios — ragina prie švarumo, tokio ku
ris butų žymiai naudingas ■— švarumo d 
ūdos, galvos, dantų, nagų, plaukų — 
kiekvienam gerai yra būti švariu. Mnfc-. : 
las rankoms, burnai, kunui, gaiviai-Ir ** 
skutimuisi tari būti pasirenkama labai 
atąorgįaL kožnam savo ti __
valytojai, čremai ir paudertal taipgi 
ri savo dalį prie kūno švarumo. Tolleto 
dalykai padaryti su atsargumu ir šva
rumu yra tie kuriuos publika turi pirk- 
;; S
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Ypatiška Sveikata
Geriausias būdas pasilaikyt sveikoj,., 

padėtyj yra vengiant užkietėjimų. Ban
dyk nekurtus sekančias taisykles ir ga
lėsi pasilaikyt sveikai.

Išgerk du stiklu vandens prieš pus
ryčius ir nors šešis stiklus liėgyje die- „ 
!ios.

Valgyk lėtai; sukranilyk maistų vi-' 
’.dškai.

(a) Maistų turintį daug rupumo, 
kaip sėlenos, čielų kviečių grudai, vai
siai ir daržovės. *.

(l>) Maistų turintį organiškus actus, 
kaip lemonai. tomatos. .trandžiai ir o- 
bttoliai. - >

(<•) Maistų sudarantį mažus guzus 
viduriuose, kaip medus, nollasai, špi- 
nakai. svogūnai, kalafijorai. ir pupos.

Vengk smožvtų valgių, saldumynų ir 
tešlinių. <

Mankšt inkis nors biskj kasdieną atvi
rame ore jei galima.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Ekonomiškos šeimininkės vartoja Standard ir (’bnllenge pienų visuose 

virtuvės .-eikatavintuose. Apart garinto geriausio pieno ir cukraus, jog taupo 
iabclins ir rauna brangias premij

PAIN-BXPELLERIS

Taupykit Leibelius

Brangių Dovanų

Mūsų Boston'o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq. 

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALE RIVER. MASS.

14—3r<! Strect, nrtl Bcdford St 
RRHKJEPORT, CONN.

105 Cnncrpss Strcct. arti Maln S t n* t 
I’HOVIDENCE. R. J.

49 Abom Strvet, i.rtl VVaablūRton St

Mes turime naujų 
metodą gydymui ro- 
matizmo. kurią mes 
pasiųsime j įminus 
kiekvieno šio laik
raščio skaitytojo, 
kuris tik pareika
laus. Jeigu jus turit 
skaudėjimą j u s ų 
muskuluose arba są
nariuose. jeigu jus 
kenčiat skausmą oro 
ĮH-rmainose. štai

proga išbandyt naują metodą. kuri yra 
pigi ir kuri pagelbėjo šimtams. Jeigu 
.it.sŲ liga yra chroniška ir užsisenėjusi 
ii jokios gyduolės jums negelbėjo, mes 
nutariam išlmnd\t šią metodą, kurią 
mes fiasiunčiame DYKAI išbandvmui.

DYKAI MI SŲ I.RšOMIS
Mes neprašoni nuo jūsų jokių pinigų, 

tik prisiųskit savo adresą. Mes išsiųsi- 
ne jums apmokėtą DYKAI IŠBANDY
MUI musų metoilą. šimtams šita nrt<»- 
tin pagell»ėjo. pagelbės ji ir jums. Ne
praleiskit geros progos pasinaudoti. Ka
ly kit šiandien, jeigu jus kenčiat nuo 
i'oinat Izmo.
PLEASANT METHoD <’<>. I»ept. X-10. 
362-1 No. Ashland Avė., Chicngo. III.

9. AB. RICHTU A COt

SuSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina 33.50 Uisisakykits

"DAkBIHINKAS"
366 Vest Broadvay 8outh Boston,
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VĖL SU SAVO KAINIŠKA BROLYBE

•. Po Pilsudskinės revoliucijos Lenkijos užsienio- reikalų mi- 
nistais Zaliesky jau keletą kartų reiškė Lenkijos palankumą ir 
hroUškumą Lietuvai Reiškė savo broliškumą tada, kada aiš
kiai matėsi, kad Lenkija galanda ginklus Lietuvai pulti.

Dabar, spalio 13 d., vėl telegramos atnešė žinią apie tai, 
kad Lenkijos užsienio reikalų ministeris išnaujo prakalbo apie 

Tenka brolybę lietuviams.
Lenkijos ministeris prabilo dėl lietuvių-rusų padarytos su

tarties. Jis pareiškė:
“Mes spėjame, kad jokių ypatingų atmainų santikiuose 

-- Lenkijos ir Lietuvos dėl lietuvių-rusų sutarties neįvyks. Mat, 
Lietuva nekuomet'nepripažino ambasadorių išsprendimo Vil
niaus klausimo. Tas išsprendimas yra, vienok, teisėtas re
miantis paragrafu 87 Versaliu sutarties. Ten pripažįstama tęi- 

nše Tarybai nustatyti Lenkijos rytinius rubežius.
• “Keista padėtis susidaro dėlto, kad Lietuva save rokuoja 

karo padėtyje su Lenkija. Tuo tarpu Lenkija rokuoja save 
. esanti taikoje su Lietuva. Mes nenorėtume, kad Lietuvos nu 
£ SKtatymas vestų mus prie ginklų pavartojimo. Mes ieškome 

normalių santikių. Lietuva tik sau kenkia visai Europai pa- 
V sirodydama, kad ji veikia prieš dvasią Tautų Sąjungos įstatų,” 
L : Toliau lenkų ministeris sakė, kad Lietuva tol būsianti ne- 

prigulminga, kol Lenkija tokia būsianti.
Šitokie lenkų ministerio “broliški” pareiškimai privalo 

| lietuvius paakstinti prie didesnio budėjimo. Lenkai apie bro- 
į lybę kalba Varšuvoj, o palei Lietuvos demarkacinę liniją tą 
k,- “brolybę” reiškia nuolatiniais lietuvių erzinimais ir pagrobi- 
^Bk&isaaujųžemės plotų. .<><<.

X

LIETUVIAI AMERIKOJ IMA PASIŽYMĖTI

>

Niekada Amerikoj nebuvo apie lietuvį taip rašoma, kaip 
dabar daroma apie Jack Sharkey, laimėjusi Brooklyne kumščia- 
kovą. Lietuvis Jack Sharkey savo milžiniška kūno spėka ir 
plieninėmis kumštimis prasimušė Į Amerikos visuomenės prie
šakį ir išrodo jam lemta ilgai priešakyje pabuvoti.

Sportas yra geras daiktas ir galime pasidžiaugti, kad lie
tuviai jame pasižymi.

Visai skirtingoje srityje kitas lietuvis varosi į Amerikos 
visuomenės frontą. Yra tai artistas dainininkas Babravičius. 
Jis garsaus dainininko artisto šeliapino trupėje šį sezoną ap- 
važinėja Kanados ir Suv. Valstijų didžiuosius centrus su opera 
“Sevilijo sKirpėjas.” šeliapinas jau senai visame pasaulyje 
pagarsėjęs ir dabar mūsų Babravičius, dalyvaudamas su šelia- 
pinu, prasimuš į muzikalio pasaulio priešakį.

šiais laikais, kuomet visose srityse yra didelė kompeticija, 
sunku prasimušti į priešakį. Smagu, kad prie tokių aplinky
bių lietuviai vis gi išlaiko kompeticija.

PABAIGĖ TRUSTĄ ORGANIZUOTI

Jau seniau buvo žinių apie tai, kad Europoj organizuoja
mas plieno trustas. Dabar jau tas darbas baigtas. Franlijos, 
Belgijos ir Vokietijos plieno kompanijos prisidėjo ir sudarė vie
ną trustą. Neartimai prie trusto prisidėjo ir Jugo-Slavia ir 
Ceko-Slovakija. Anglijos plieno kompanijos neprisidėjo. A- 
merikos plieno magnatai šiokių tokių interesų Europos truste 
tori.

Trustas pirmiausia turi tikslą aprubežiuoti gamybą ir nu
statyti kainas. Trusto nariai toliau dalysis užsakymais. Tam 
tikras užsakymų nuošimtis bus paskirtas kiekvienos tautos plie
no kompanijoms.

Amerikos plieno trustas savo Europinio “draugo” trusto 
nebijo. Amerikos plieno korporacija skelbia, kad Europon sa
vo plieno visai mažai teišgabenanti. Todėl jei ten rinkos ir ne
teks, tai tas visai mažai teatsilieps į Amerikos plieno pramonę. 

L «”

? Veik visose Euro|>os valstybėse renkama aukos Ang- 
lijos streikuojantiems angliakasiams paremti. Laikraščiai 

r deda šauksmus: “REMKIME ANGLIJOS ANGLĮ AK A- 
■- SIŪS.” Holandijoj tam tikslui išleista tam tikri ženkle- 
r liai po 25c, Vokietijoj, Švedijoj ir Austrijoj uoliai tam 

reikalui darbuojamasi. Pasaulio darbininkų solidarumas 
E gyvuoja. - ;; > | 7

Suv. Valstijų Švietimo Biuras 1920 m. surinko žinių 
ADie beraščių skaičių. Beraščių beeą 4,931,905. IŠ jų 3,-1 
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katalikai
STIPRĖJA

Ii D. Si įsteigėjas ir buvęs 
mūsų organo “Darbininko” 
redaktorius gerb. Kun. Dr. 
F. Kemėšis ir buvęs “Gar
so” redaktorius, o dabar Sei
mo atstovas, p. Leonardas Ši
mutis Lietuvos katalikų dar
buotojų suvažiavime užėmė 
širmąsias vietas. Mes gail
ine didžiuotis davę Lietuvai 
naudingus, energingus ir pa
sišventusius vadus asmenyse 
gerb. Dr. F. Kemėšio ir L. 
Šimučio.

Kauno “Rytas” apie tą su
važiavimą štai ką paduoda: -

“Rugsėjo mėn. 27 d. Liau
dies Namų salėje įvyko visos 
Lietuvos katalikų darbuoto
jų suvažiavimas, į kurį atsi
lankė apie porą šimtij asme
nų. Suvažiavimas buvo su
šauktas Liet. Kat. Veikimo 
Centro iniciatyva apsvarsty
ti paties centro darbuotę 
naujose politinėse sąlygose. 
Dalykui nušviesti, suvažiavi
me buvo išklausytos trys pa
skaitos: prof. Kemėšio ir dr. 
Maliauskio organizacijos rei
kalais ir Seimo atst. Turaus
ko spaudos klausimu..

“Prof. Kemėšis savo pa
skaitoje pabrėžė tą mintį, 
kad Kat. Veik. Centras savo 
darbą išplėstų visoj jo platu
moj kultūros srityje ir poli
tikos elemento įsileistų tik 
tiek, kiek jis padeda kultūri
nius uždavinius vykdyti.

“Antras prelegentas d-ras 
, Majiauskis savo paskaitoje 

nupiešė tas vedamąsias min
tis, 'kuriomis buvo grindžia
mas naujasai įstatų projek
tas. Kalbėtojas, gausingo
mis ekskursijomis į užsienio 
gyvenimą išrodydanias visus 
krašto katalikus jungiančio 
organo jau pasireiškusias sa
vybes, pažymėjo tos organi
zacijos kelius, kurie turi 
vesti ją į užtikrintą rytojų.

“Trečioji p. Turausko pa
skaita spaudos klausimu ėjo 
popietiniame ir drauge pas
kutiniajame suvažiavimo po
sėdy. Kalbėtojas buvo pasi- 
ketinęs kiek giliau šį gan 
opų mūsų krašte klausimą 
pagvildenti. Dėl to jis savo 
išvedžiojimuose1 įsileido ir į 
spaudos turinį, jos uždavi
nius, patį spaudos, geriau 
pasakius, laikraščių darbą 
bei technikinį jų pastatymą.

“Visa eilė kalbėtojų pažy
mėjo, kad spauda, ypač lai- 
kraštija, būtų plečiama, to
bulinama ir pritaikoma liau
dies kultūriniam ūgiui.

Reikia dar paminėti, kad į 
šį suvažiavimą teikėsi atsi
lankyti ir Eksc. arkiv. niet-

ropolitas Skvireckas ir Eksc. 
arkiv. Matulevičius, kuriuo
du nuoširdžiai sveikino su
važiavimą ir palinkėjo klo
ties jo darbams. Antras džiu
ginantis faktas tai, kad su
važiavimas telegramomis bu
vo pasveikintas visų Lietu
vos vyskupų ir pareikštas jų 
pritarimas suvažiavimo dar
bui. ,
“Baįgiant suvažiavimo ap

rašymą, negalima nepaminė
ti to sėkmingo vadovavimo 
suvažiavimo darbams, kuris 
teko pakelti ant savo pečių: 
prof. Kemešiui’ Seimo atst. 
Šimučiui ir atst. gen. Galvy- 
džiui-Bykauskui. ’ ’

tuos santykius sureguliavusi 
ir dabartinei vyriausybei be
liko tik padarytąjį susitari
mą tarp Lietuvos vyriausy
bės ir Vatikano įvykinti; 2) 
Kad jau įvykintos Lietuvoj 
bažnytinės reformos įkuriant 
bažnytinę Lietuvos provinci
ją su metropolija Kaune ir 
su penkiomis vyskupijomis, 
vyriausybė ligi šiol nėra pri
pažinusi neatsižiūrint į tai, 
kad dėl tos bažnytinės re
formos buvo tartasi buv. vy
riausybės narių su Vatikano 
htstovu ir kad toji reforma 
buvo džiaugsmingai sutikta 
visos tautos katalikų; 3) 
Kad vyriausybė jau pradeda 
persekioti vienuolių kongre
gacijas, neišduodama pasų 
kongregacijų nariams, atvy- 
kusiems iš kitų šalių;—mato 
vyriausybės absoliutišką ne
siskaitymą su tautos tikybi
niais reikais. Prieš tai kon
ferencija kelia energingą ir 
griežtą protestą ir reikalau
ja iš vyriausybes, kad ji at
sižiūrėtų į gyvuosius lietuvių 
katalikų reikalus. Konfe
rencija ragina katalikišką 
visuomenę reikšti griežtus 
reikalavimus, kad vyriausy
bė vykintų konstitucijos ga- 
rantudtą tikybinę laisvę.”

Tame suvažiavime neuž-

REZOLIUCIJOS

Lietuvos Katalikų Darbuo
tojų suvažiavime priimta vi
sa- eilė rezoliucijų. Tarpe 
kitų mes randame užuojau
tos rezoliuciją pašalintiems 
valdininkams. “Darbininko’ 
skaitytojai jau yra susipaži
nę su dabartinės valdžios nu
sistatymu prieš katalikus i_r miršo ir. mūsų amerikiečių^
•užsitarnavusius Lietuvai val
dininkus. Šiandiena Lietu
voje užsitarnavusiems kata
likams valdžioje nėra vietos. 
Juos pašalina iš vietų tik dėl
to, kad jie yra katalikai. 
Mums išrodo, kad katalikai 
perdaug kantrūs. Jeigu taip 
būtų atsitikę prie senosios 
valdžios, tai socialdemokra
tai ir liaudininkai būtų su
kėlę visą pragarą ir protes
tais būtų užpylę visą Lietu
vą.

“Užuojautos rezoliucija pa-

“Konferencija išreiškia gi
liausios užuojautos visiems 
neteisingai gujamiems kata
likams valdininkams.”
Kairioji valdžia katali

kams tylint pradeda eiti 
Meksikos pėdomis. Negana 
to, kad katalikų veikėjams 
nėra vietų valdžioje, bet jau 
pradeda žaisti ir su tautos ti
kybiniais reikalais. Katali
kų darbuotojų suvažiavime 
priimta sekanti protesto re
zoliucija:

“Protesto rezoliucija 
“Katalikų darbuotojų kon

ferencija, įvykusi Kaune 
1926 m. rugsėjo mėn. 27 d. 
apvarsčiusi faktus, kad 1) 
Vyriausybė ligšiol nėra su
dariusi su Vatikanu diplo
matinių santykių, nors tie 
santykiai Lietuvių tautai ir 
Lietuvos Bažnyčiai yra būti
nai reikalingi ir nors buvu
sioji .vyriausybė jau buvo

»

ACHMEDŽANO LAIME

(Tęsinys)

II.

Atėjo žiema; pro mažutį langą nieko nebega
lėjai įžiūrėti ir Achmedžanas eidavo į gatvę lauk
ti, kada Aizezė eis į šulinį; jei tuo metu aplinkui 
nesimatė žmonių, jis, kepurę nusiėmęs, sveikin
davo, o atsaku buvo šypsena ir vos ^stebimas 
galvos linkterėjimas. Jam ir to pakako, ir nuo 
to svaigo jam galva ir visą naktį vaidino^ saldūs 
sapnai.

Taip vieną kartą stovi jis už vartų; lankoje 
laiko kirvį, lyg būtų kur pasirengęs eit. ir už
miršęs į kurią pusę reikia eiti, o pro ši Jį eina 
Aizezė. Užkliudė mergaitė akmenį, ar š aip už
sižiopsojo Į šalis, tiktai kibirai nukrito įuo nė
šių ir tiesiai po kojomis Achmedžanui. 
tė puęlčsį kibirų rinkti 
dangalą laiko — kibirai krinta.

‘J’

uždangnlab k 
dangalą laiso — Kimrai arinia. < 

; Neiškentė Achmedžanas ir tarė»-» 
mergele, pasakyčiau aš tau

_.. ~ „f f; *• «* ^2 > L. M

’ergai- 
a, už-

1 •
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Priėmė sekančią rezoliuciją:
“Amerikos lietuvių centrali- 
nėms organizacijoms ir vi

siems lietuviams kata
likams Amerikoje.

“Katalikų darbuotojų kon
ferencija, įvykusi 1926 m. 
rugsėjo mėn. 27 d. Kaune, 
džiaugiasi mūsų brolių Ame
rikos lietuvių katalikiškijjij 
organizaciji] ir atskirų lietu
vių katalikų veikimu katali
kybės mokslui ir krikščionių 
kultūros reikalavimams įgy

vendinti asmens, šeimynos, 
visuomenės ir valdžios gyve
nime.”
Šis džiaugsmas mūsų bro

lių Tėvynėje lai paskatina 
mus prie didesnio veikimo ir 
vienybės. Mes irgi džiaugia
mės Lietuvos katalikų stip
rėjimu ir reiškiame giliau
sios užuojautos visiems dar
buotojams Bažnyčios ir 
vynės labui.

DABARTINĖS VALDŽIOS 
ministeriai NU 

VUOJAST
* *

Socialdemokratams ir liau
dininkams dabar sunkios die
nos Lietuvoje. Prieš rinki
mus tiek daug pažadėjimų 
duota, o dabar nė vieno ne
gali išpildyti. Rinkikai ne
duoda ramybės. Taigi Sei
me į paklausimus atsakinėja, 
bet labai susinervavę.

Kauno “Rytas” paduoda 
p. Požėlos, socialdemokrato, 
atsakymą į paklausimą apie 
mokesčius:

“P. Požėla iš tribūnos sąmo
ningai skelbia netiesą.

“P. Požėla, atsakinėdamas 
šiandien Seime į paklausimą, 
kam dabartinė valdžia taip 
smaugianti už mokesčius pi
liečius, kad vasaros metu net 
paskutines akėčias parduo
danti, pabrėžė, kad ‘taip turi 
būti’ ir teisinosi esą buv. vy
riausybė neraginusi piliečių 
mokesčius mokėti.”
Štai ko susilaukė ūkinin

kai nuo “darbininkiškos” 
valdžios. Ir dar drįsta kaltin
ti buvusią vyriausybę būk ji 
neraginusi piliečių mokes
čius mokėti. “Buvusioji val
džia visuomet ragino mokes
čius mokėti, bet tik už neuž- 
simokėjimą laiku nesigrieb- 
davo tokių priemonių, kaip 
kad griebiasi dabartinė val
džia.

Tė-

PATVIRTINO

Kaikurios valstijos yra į- 
vedusios vasaromis Daylight 
Saving Tiine. Tai karo lai
kų liekana. Buvo kilęs klau
simas ar toks dalykas teisė
tas. Klausimas pasiekė Aug- 
ščiausiojo Teismo. Tai da
bar pastaroji įstaiga pa
skelbė, kad Daylight Saving 
Time yra legališkas įvedi
mas.

BE PURICKIO NEAPSĖJO

Iš Lietuvos atėję laikraš
čiai praneša apie premiero 
Sleževičiaus vykimą Mas
kvon sutarties pasirašymo 
reikalu. Su Sleževičium vy
ko dar trys Lietuvos diplo
matai. Tarp tų buvo ir Pu
rickis.

Turbūt nei vienas veikėjas 
nebuvo laisvamanių taip nie
kinamas ir šmeižiamas, kaip 
Purickis. Dabar valdžioje 
būdami negali be to apšmeiž
to, paniekinto veikėjo apsei- 
ti.

Aišku, kad jei laisvama
niai būtų tikėję tam, ką jie 
prieš Purickį rašė, tai da
bar atsidūrę valdžion nebūtų 
bendravę. Išeina, kad lais
vamaniai prisipažįsta, kad 
jie teisingą ri gabų Lietuvos 
diplomatą bjauriausiu būdu 
šmeižė ir šlykščiausias pikta
darybes jam prikaišiojo.

Tai mat kur nueina tie, 
kurie išpažįsta dorą be Die
vo.

v

’■CH08I08"VALDtIOS 
DABBBUtrs

“Darbininko” skaitytojai 
jau žino, kad “pažangioji” 
valdžia pasiremdama seno
sios Rusų valdžios “įstaty- 
mais”’nutarė “vyti lauk jė
zuitus:”

Kauno “Rytas” paduoda 
svarbiausi pagrindą dėl ku
rio <mūsų “pažangioji” vąl- 
džia bijosi jėzuitų.

Štai delko: ■

i *■ Pseudopažangie j i rimt ų 
džentelmeniškesni, kad atvi
rai pasisakytų biją lietuvių 
tautos religingumo stiprėji
mo, nes sąmoningi katalikai, 
aišku, neberinksią savo prie
šų į Seimą ir tuo atstumsią 
juos nuo šiltų vietelių. Tai 
ir yra svarbiausias pagrin
das, dėl kurio ruošiamasi už
daryti Kauno jėzuitu gimna
ziją ir ištremti iš Lietuvos 
svetimšalius jėzuitus.

“Jėzuitai yra drausmin
gesni, — iš jų tarpo neatsi
randa tokių ponelių, kaip 
ekskunigai Vilūnas, Ado- 
mauskas, Dembskis ir Co., 
todėl jie katalikybės priešų 

_ yra labiau,neąpkenčiaini ir 
persekiojami, negu eiliniai 
kunigai. Vienuolių jėzuitų 
darbštumas ir pasiaukojimas 
savo idėjai yra vienatinis jų 
nusižengimas ‘tautinės’ val
stybės interesams.

“Šių dienų Lietuvos vy
riausybė seka Meksikos ir 
Prancūzijos pėdomis; tikrai 
demokratiškose valstybėse, 
pav., Šveicarijoj, Vokietijo
je, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse jėzuitai turi vi
sišką laisvę. Tik iš psiclio- 
patiškos neapykantos katalK 
kų Bažnyčion modernieji pa* 

rAakiuja 
pamiršdami jų didžius 
pelnus pasaulinei kultūra?: 
jėzuitų ordenas yra davęs 
daugybę mokslininkų ir išra
dėjų, pav., biologas Was- 
mannas, psichologas Forbes, 
ekonomistas Pesch’as ir d. 
k.”

Šiomis dienoms sulaikytas 
lenku šnipas Vitkauskas. 
Atėjęs rinkti žinių apie mū
sų kariuomenę.

Valstybės Kontrolė pradė
jo revizuoti privačias orga
nizacijas, ko pirmiau nebū
davo. Revizija palietė iš vi
sų kitų pirmiausia katalikiš
kąsias.

“Kas be pastangų atsie-
- “ t * • v •

praeina.” (Ed. Paulius)
“Kad būt laimingu, reik kiama, tas, kai šmėkla, ūmai 

darbuotis.” (Paley)

Marijavitų kunigas Tulu- , 
ba pradėjo Kaune ir apielin- 
kėje laikyti prieškatalikiškas 
paskaitas. Mat drumstame 
vandenyje visi pradėjo žuvis 
gaudyti.

— Sakyk! — atsakė Aizezė, kibirus rink
dama.

— O kur-gi pasakysiu? aplinkui akys ir
ausys.

Tuo metu nuslydo nuo peties nėšiai ir nu
traukė su savim uždangalą; mergaitė, tvarkyda
ma tą ir antrą, nusigrįžę ir atsakė bernui:

— Ryt tėvas išvažiuoja į miestą; jei iki va
karo nesugrįžtų, ateik pakluonėm

Dalykas užbaigtas: uždangalas susitvarkė, 
nėšiai buvo pataisyti, kibirai užkabinti ir Aize
zė ramiai nuėjo į šulinį.

Negi stovės ji viso kaimo akyse prie jauno 
totoriaus trobelės vartų! Atsitiko nelaimė; tik 
pati nesugriuvo, kaž ką užkliudžius, kibirai iš
lakstė, surinko ir eina, kas jai čia darbo! Ach
medžanas patuksėjo kirviu seną tvorą, pažiūrė
jo į ilgą, tiesią gatvę ir taip pat įėjo trobon.

, > Visą nakti nęmiėgojo totorius, vis galvojo: 
nu, o jei senis Abubekras nebevažiuos, kas tada 
daryti? .Juk ne kandie^ gatvė tuo metu būna 
tuščia, o ir kibirai R

kitaip pradės ant jo visi seni totoriai murmėti, o 
muilą išbars jį sulig savo išminties knygų.

Iš ryto Abubekras iškeliavo.

Achmedžanas blaškėsi visą dieną, nerasda
mas ramumo nei užsiėmimo; rados naujas rūpes
nis: vis bijojo, kad tik Abubekras negrįžtų su 
šviesa.

— Ak, trauk tave šaitanas! (velnias)—šnab
žda Achmedžanas, — nors vilkai pastotų tau ke
lią ir papiautų tavo seną kumelę!

Vakare Achmedžanas išėjo už vartų; išžiū
rėti, ar nekyla vėjas ir audra. Bet gatvėje buvo 
tylu ir gražu.

— Pasiusk, Allachai, audrą, pasiųsk, Alla- 
chai. vėją! Tegul užpusto jis visus šunkelius, ir 
takus, tegul užpučia Abubekrui akis! — velijo 
Achmedžanas savo kaiųiynui, o kodėl jis to troš
ko. ir patsai nežinojo, nes jis nebuvo piktas, o 
senis Abubekras nieko blogo nebuvo jam pa
daręs? •

Visai sutemo, ka 
sigavo Achmedžanas 
į^aud^sretunoa

- ’ X
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Taigi mums aiškiai žinoma, 
kas mus, savanorius, laukia 
‘proletariatui’ laimėjus ir 
jam organizuotai mus puo
lant. Jeigu visokie komu
nistų ‘putčai’ buvo ruošiami 
Vokietijoje, vis dėl to šiek 
tiek anksčiau už mus tautiš
kai susipratusioje, tai juo la
biau mes negalime jau taip 
save raminti aiškiai drąsė- 
jančio bolševizmo'akivaizdo
je-

“Kaip profesininkai šau
kia visus organizuotis, taip 
ir mes turime sukrusti ne tik 
savo teisėms, bet ir savo gy
vybei ir visos šalies l>ei tau
tos nepriklausomybei ir sau
gumui ginti.. Neprivalo tai 
būti nei vieno valsčiaus, nei 
vieno Lietuvos kampelio, kur 
nebūtų susidaręs kovotojų už 
Lietuvos laisvę bei savano
rių būrelis, skyrius, kuopelė. 
Visi gi valsčių bei kitų būre
liai tesusijungia j vienų aps
krities centrą, o tai atlikus 
lengvai jau bus galima su
kviesti visos Lietuvos sava
norių bei Lietuvos laisvės 
kovotojų kongresą organiza
cijos Įstatams priimti ir savo

- centro organams išrinkti/’
T tą atsišaukimą prabilo 

nepasirašę “savanoriai” per 
” liaudi- 

Be kitko ten

J A * * -
r • « f

Lietuvoj kilo sumanymas 
suorganizuoti. savanorius. 
Tai yra tuos Lietuvos gynė
jus, kurie pradžioj Lietuvos 
valstybės kūrimosi stojo sa
vanoriais į besiorganizupjąn- 
cią Lietuvos armiją. Suma
nymą savanorius organizuoti 
iškėlė pulk. V. Grigaliūnas- 
Glovackis. Jo atsišaukimas 

Jpdėtas į Kauno “Rytą,” 
ienybę” ir gal kitus kata- 

likUkus laikraščius. Jis nu- 
įoddlkad reikia savanoriams 
ergariizuotis pirmiausia ma
terialiais išrokavimais. Daug 
savanorių esą varge ir ne
gauną prideramos iš valdžios 
paramos. Bet yra ir kitokių 
išrokavimų organizuotis. A- 
pie tai sakytas pulkininkas 
rašo:

“Jei pradėtumėm kalbėti 
dėl‘raudonojo spalio’ (bol
ševikų) pavojaus Lietuvai, 
kuris visų pirmiausia pa
liesti!, žinoma, savanorius, 
kovotojus dėl dabartinės 
Lietuvos, tai negu tik ‘Lie
tuva ’_ (laikraštįs)_gali save 
raminti, nes gal tik jai tas 
pavojus neaiškus, o šiaip 
kiekvienam, nors kiek susi
pratusiam ir nors kiek pagy
venusiam Rusijoje, jis yra 
visai aiškus. Kada jau pas 
mus j>. ministerį, užuot pa
naikintos Ekscelencijos, va
dina ‘tovarščiu’ ir net raš
tuose ‘draugu;’ kada p. Po
žėla nežino ką daro p. Da-, 
nauskas; kada policija tero
rizuojama; kada Pilviškiuo
se, Raseiniuose ir eilėje kitų 
vietų bolševikai ir bolševi- 
kuojantieji išeina viešai su 
internacionalu; kada vis ky- 

_Uialyje streikų banga^ke.da. 
net bedarbiai kuria savo 

\ profsąjungas (pav. Žiežma
riuose), ir tuo pat laiku aps
kritis kai kur valdo tokie 
žmonės, kaip pav., p. Nasu- 
tavičius (Traku Kaišiadorių 
apskr.). aiškus komunistas, 
už 1920 m. sukilimą buvęs 
nuteistas grasos kalėjimo 6 
metams, o dabar besidedąs 
uoliausis liaudininkas — tai, 
atleiskite ponai iŠ (laikraš
čio) ‘ Lietuvos’ ir leiskite at
virai pasisakyti.

“Jums, bent kai kuriems 
iš .jūsų, žinoma, jokio pavo
jaus nėra, nes jūs nedalwa-v 
vote 191S ir 1919 metų ko-' 
vose už Lietuvą, o jei ir bu
voti’ tuo laiku kur Lietuvoje, 
tai'šiltai Įsitaisę ir su paruoš
tais bilietais užsienin, bet 
mes, kovotojai savanoriai, 
esame jau tais laikais užtek
tinai pasiskaitę ir‘Proletars- 
koj Pravdy’ ir kitų ‘manifes
tu.’ kuriuos leido Kauno sov- 
depas iš ‘Ringstrasse” 19 
n r.. kur buvo raginama mu
mis ‘naikinti,’ kaip proleta
riato priešus, kaip bieluju 
švoloč (baltąją bjaurybę).

*

i
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kuomet ‘šeš- 
išslvdo iš ran-

“Lietuvos* Žinias, 
ninku organą, 
rašoma:

“Dabar—gi. 
komininkanis’
kų Lietuvos valstybės vairas, 
jie griebėsi organizuoti sava
norius. Mieli ponai! Jūs ga
lite žaisti su kuo norite, bet 
su mumis, — ne! Mes, mo
kėjome stoti prieš milžinus 
priešus, juos nugalėjome ir 
tuomet supratome momento 

—svarbą, suprasime padėtį ir‘ 
šiandie. Bet jūs gudrūs kai 
žalčiai! Pabandykite prasi
tarti savanorių suvažiavi
muose prieš esamąją valdžią. 
.Jūs dvilinkai iš pasalų sie
kiate nešti savo nuodus ii- į 
mūsą tarpą, kaip juos ban
dėte nešti Į kariuomenę ir vi
sur kitur.

“Mes, aišku, susiorgani
zuosime. Rodos lapkričio 23 
d. Kaune bus savanorių kon
gresas. Čia, mes atvyksime 
su ginklo draugais pasima
tyti, pasidalinsime pergy
ventų dienų Įspūdžiais, iškel
sime viešai tai. kas mums 
skaudu, paprašysime Val
džios, kad klaidas pailary- 
tas senosio svaldžios pataisy
tų ir kreiptu dėmesį į teisė
tus mūsų reikalavimus. Da
liai- gi. nedrumskite vandens 
ir nel>andykite gaudyti žuve
lių. .Jau mes per praėjusius 
rinkimus, netekę kantrybės, 
jums pasakėlių*: Gana to ke
lio, kuris j>er Romą Varšu
von veda!”

Kaip matote prakalbėta

— Pasiųsk, Allacliai. veją, pasiųsk, Alla- 
chai. audrą ! — šnabždėjo jo karštos lūpos.

Tik štai toli sugirgždėjo vartai. Sulojo kaž
kieno šuo ir nutilo: turbūt, pažino savą, <> gal. 
jam. išalkusiam, ką numetė.

štai snietras gurgžda, arčiau ir arčiau: ma
to Achmedžanas pačiu pasieniu slenkanti šešėlį; 
eina jis iŠ lėto, neskubėdamas. Ivg nieko neboda
mas.

“Jeigu ji. — galvoja Achmedžanas, — tai 
tuojau jai viską išdėsiu ir apie mėlyną rūką, ir 
apie tai, kaip sužavėjo mane juodos akys, ir kad 
prekybą užmiršau, ir kad prapuolęs žmogus... 
visai, kaip stoviu, prapuolę!"

Aizezė prisiartino: truputį pakėlė uždanga
lą, Movi tiesiai piu-š;iis jaunąjį totorių ir žiūri 
jam i akis. Pirmą kari pasteliejo Achmedžanas. 
kokia ji graži, puiki, išsipuošus — lyg į svečius 
būtu pasirengus: blakstienai nujuodinti, veidas 
rausvas, dantys ir rankų nagai nutepti tkna (da
žais geltonos spalvos). Tokia puikia niekada ne
matė jos Achmedžanas. ; 
ris gali būti taip graži. ’

Rudens saulė — meldžias gėlės. 
Rudens saulė — žaidžiu aš. 
Laukiu, kol pagriebęs vėjas, i 
Kaip lapelį, neš ir neš. Į 

f I

Debesys, kaip vagys slenka 
Baltos saules pasitikt, 
Pasirįžo net nei menko 
Spindulėlio nepalikt.

% *

Trankos vėjas, kaip pašėlęs, 
Mintis blaško, kaip lapus. 
Saulę vydamas, šešėlis 
Ritas, ritas per laukus.

. I

t
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Vejas, vejasi šešėlis... 
Saulė, saulė prieš mane. 
Bėga su manim ir gėlės, 
Gyvos rudenio sapne.

— Neištrūksi, neišbėgsi, — 
Gaudžia žemė verkdama,
— Su manim kartu gedėsi, 
Kol ateis balta žiema.

*

• *

Sfinkso užkerėtos akys 
Juodo miško glūdumoj, 
Spindi, tarsi dvi ugnikčs, 

" Nėnūnnršfamoj durnoj.

Bėgu, bėgu — šaukia akys. 
Skamba miškas ir širdis 
Kažkas skrisdamas pasakė : 
— Ten, pušynuose, mirtis.

Prieblandos trimitai gaudė, 
•Degė laužai vakaruos, 
Aukso pušys išsimaudė 
Saulės pasakų gaisruos.

Bėga pušys — baltas takas. — 
Prašliaužė gyvatės trys.
Jos pasakė, kad šią naktį

. . Pabučiuos mane mirtis.
(“Rytas”) 1
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visų pusių eina girdų apie 
gresiantį Lietuvai pavojų, a- 
j’ie lenkų rengimąsi pulti 
Lietuvą, o Lietuvoj matote 
kaip cementuojamos gynimo
si jėgos ir ten karingai kal
bama. Iš tokio karingumo, 
koks pilasi per Kauno “Lie
tuvos Žinias,” gali labai 
džiaugti* Pilsudskis.

Y patingas yra pasakymas; 
“ Pabandykite prasitarti sa
vanorių suvažiavime prieš e- 
samąją valdžią.”

Alos ir-gi jui pažįstame, 
kad dabar Lietuvoje prieš 
esamąją valdžią prasitarti 
luitų baisausias daiktas. 
Kuomet krikščionių demo
kratų blokas buvo valdžioje, 
tai liaudininkams ir 
demokratams ne
tarti, bet visokiais 
valdžią niekinti, šmeižti bu- 

iskiui. is.vo kasdieninė duona. Bet

Viską užmiršo Achmedžanas. ką norėjęs jia- 
sakyti Aizezei: tik stovi ir žiūri, akių nukreipti 
negali.

— Nu. — tarė Aizezė. — ką tu man norėjai 
pasakyti ! Sakyk.

Achmedžanas tvli.

I
social- 

tik prasi- 
būdais

dabar visi tylėkite. Pažiū
rėkite kas daroma Italijoj ir 
Rusijoj tiems, kurie prieš 
valdžią prasitaria. Tas pat 
daroma ir “demokratiškoj 
Lietuvoj, kur visokios 
vės užtikrintos.

9 ?

lais-

JU-“ANNA KARENINA” 
DOMUOSE PAVEIKS

LUOSE
“Alma Karenina” yra vie

nas stambiųjų veikalų gar
saus rusų rašytojo L. Tolsto
jaus. Dabar tasai veikalas 
imamas judomiems paveiks
lams. Tą atlieka Metro-Gold- 
vyn-Meyer kompanija.Svar
biausią ją rolę vaidins jau 
pagarsėjusi artistė Lillian 
Gish.

Dideli pasisekimą turėjo 
Ben Ilur. Yra sakoma, kad 
“Auna Karenina” turės ne
mažesni pasisekimą.

NEPUOLIMO SUTARTIS
Neturint oficialiai paskelb

to sutarties teksto yra bent 
kiek sunku padalyti jos poli
tinės mūsų kraštui reikšmės 
pilną įvertinimą, bet ir jau 
turimų žinių pakanka tos 
reikšmės esminiems bruo
žams pažinti ir įvertinti.

Nepuolimo sutarties isto
rija yra ne trumpa. Derybas 
tuo reikalu su Rusija pradė
jo dar buvusioji vyriausybė 
patiekdama SSSR tokios su
tarties projektą. Tas buvu
sios vyriausvbės žygis šukė- 
lė anuo metu Europos spau
dą ir sudomino politikų pa
saulį. Neapsiėjo, žinoma, ir 
be to, kad ta- proga mūsų 
draugai ir priešai nebūtų pa
leidę apie Lietuvą ir jos de
rybas su rusais būtų ir nebū
tų dalykų. Įsitikinęs, kad ši
tomis derybomis Lietuva tik 
savo reikalus rūpina, kitiems 
skersai kelio nestodama, po
litikių pasaulis kiek nurimo.

Buvusiai vyriausybei ne
pavyko derybas baigti susi
tarimu. Svarbiausioji to 
priežastis buvo, kaip sako
ma, nenaudingas to SSSR 
kontrpasiūlymo, kurį SSSR 
vyriausybė padarė Lietuvai, 
atsakydama į josios pasiūly
mą — projektą. Tasai atsa
kymas buvęs nenaudingas: 
Lietuvai dėl to, kad paneigęs 
visus tuos ip ūsų reikalavi
mus, kurių dėliai ir buvo 
anas derybų pasiūlymas pa
darytas.

Dabar vyriausybė rado ga
lima susitarti ir, kiek galima 
spręsti iš kursuojančių žinių 
apie sutarties turinį, tokio 
mis sąlygomis, kuriomis buv. 
vyriausybė sutarties daryti 
nesutiko.

Be nepuolime klausimo 
mums turi rūpėti už vis išsi
aiškinti mūsų santykius su 
SSSR Vilniaus, Klaipėdos ir 
kai kurių ekonominių reika
lų atžvilgiu. 1920 metų tai
kos sutartimi SSSR pripaži
no Lietuvai tam tikras teri- 
toriales sienas. Vėliau, su 
lenkais padarytąja sutarti
mi... SSSR vyriausybė pa
veda mūsų ginčą su lenkais 
dėl sienų išspręsti susitarimu 
Lietuvos su Lenkija; šitokį 
SSSR sutikimą lenkai aiški
na. kad SSSR atsisako nuo 
1920 m. sutarties punktų a- 
pie mūsų sienas. Klaipėdos

— Ne todėl čionai atėjau, kad Stovėti ir į ta
ve žiūrėti! — vėl prabilo mergaite.

Vis Achmedžanas tyli: ir žodžius užmiršo, ir 
liežuvį pametė, tik akimis žiūri ir tyli.

— Ak. kvaily-gi tu. kvaily! — galva palin
gavus, tarė Aizezė. nusigrįžę ir nuėjo atgal.

Achmedžanas krūpterėjo, Ivg Imtagu pri
šertas. Staiga viską prisiminė, ką buvo norėjęs 
jai pasakyti, Į porą šuolių pasivijo mergaitę, tvir
tomis rankomis sugriebė ją už |>ečių ir pritraukė 
Į save.

— Nu? — tarė Aizezė. išdidžiai jam į akis 
žiūrėdama.

Bet Achmedžaiuįs neatsakė. Jis prispaudė 
mergaitę į save, bučiuodamas ir juodąsias

ir rausvus veidus, ir raudonas lūpas. Bučiuoja 
ir mano, jog štai tuojau Aizezė pradės šaukti ir 
'įsikabins dažytais nageliais jam tiesiog į veidą. 
Iš baimės jis užsimerkė, ir vis bučiuoja, vis bu
čiuoja. Staiga girdi tylų juoką, o Aizezės balsas 
jam šnibžda:

— Užteks, užteks? Dabar žinau, ką tu 
man norėjai pasakyti: dabar viską suprantu.

Kas buvo paskui l J ie stovėjo, svetimos tvo
ros atsirėmę ir kaž-ką kaliojo i Aizezė jį barė, o 
Achmedžanas juokėsi ir vis ją bučiavo, o paskui, 
rodos, ir jinai jį pabučiavo juokdamos. barė ir 
vėl bučiavo.

Pagaliau ji nuėjo. Achmedžanas, kaip gir
tas, parėjo namo. Vyno nebuvo gėręs, o galva 
svaigo; jis blogai lienuvokė, kana* jis, kas su 
juo, tik šinlį pripildė kaž-koki karšta vilnis ir 
jis jau 
nesuprato. J is tik atmine, kaž-kas yra atsitikę, 
ko

ėsi esąs gyvas; bet kas su juo ir kame jis,

reikalu Sovietai savo laiku į- 
teikė mums ir antantei tam 
tikras protesto notas. Daug 
straipsnių taikos sutarties, 
mums labai svarbiu ekonomi
niu ir finansiniu atžvilgiu, 
liko ligi šiolei neįvykdytų, 
tad, darant naują sutartį, 
reikėjoJr šis klausimas iš
spręsti.

SSSR atsakymas į visus 
tuos klausimus buvęs neigia
mas. Pasiūlymas sudaryti 
nepuolimo sutartį, paliekant 
neišspręstus ekonominius 
klausimus, turint galvoje 
liūdną praktiką, buv. vyriau
sybei atrodė, matyti, nepri
imtinu. Kiek tenka patirti, 
pasirašytoji sutartis nė vieno 
minėtų mums svarbių klausi
mų neišsprendė, neskaitant 
klausimų išsprendimu tų 
formulės reikšmės neturinčių 
pažadų, kurių, girdėti, ne
trūko ir buv* vyriausybei. Va
dinas, nei Vilniaus nei Klai
pėdos klausimas, kiek tai 
liečia SSSR santykius ir pa
žiūras į tą reikalą, liko neiš
spręstas. Nota, kuri esanti 
įteikta pasirašant sutarti ir 
kuri pakartojanti 1920 m. su
tarties nuostatus mūsų sienų 
reikalu, klausimo neišrjša, 
nes toji nota negali pakeisti 
formalūs, tarptautinės reikš
mės SSSR sutarties su Len
kais, kuri padaro nemaža ne
aiškumo mūsų santykių su 
SSSR 1920 m. sutarties nu
statytų sienų klausitnė?Klai
pėdos reikalu irgi nieko ne

pasiekta. Protesto notos eg
zistuoja; vokiečių sutartimi 
suvaržyta SSSR vyirausvbė 
nepasisako dėl Klaipėdos 
prigulmybės. Manyta buvo ir 
tuo reikalu gauti iš SSR no
ta, bet, kaip ir Vilniaus 
Klausime, taip ir čia nota 
klausimo neišspręs. Ekono
miniai klausimai turėsią būti 
išspręsti prekybos suVarti su
rašant, bet, žinoma, m1 puo
limo sutartį pasirašius — o 
tai tik ir rūpėjo SSSR — ne
žinia kieno naudai tas “iš
sprendimas” bus padalytas: 
maža vilties, kozyrius iš ran
kų paleidus, laimėti. Iš to 
išvada: Lietuvai tokia sutar
tis nėra naudinga.

Šita sutartimi moraliai 
daug laimėjo SSSR; už šitą 
laimėjimą tikrai negaila ke
lių armotų saliutų p. Sleževi
čių sutinkant Maskvoje, ge
ru vaišiu ir “širdingu" kai- 
bu.

Bet Lietuvai iš to maža 
naudos. Anglai stojo, už 
kominterno kišimąsi jos vi
daus reikaluosna. grie/.ton 
kovon prieš SSSR. .Jos ga
lybė šiandien dar yra didi. 
Lenkija, reikalui esant, pa
tarnaus anglams. Prancū
zai ypatingos simpatijos, y- 
pač Poi nearė valdant, daliar- 
tinei Rusijai nerodo. Ne
puolimo sutartimi Lietuva 
lyg įeina į vokiečių rusų po
litikos orbitą ir tuo sukelia 
sau nepalankumą tų. kurie y- 
ra šiandien stiprūs ir nepa
lankūs SSSR. Yra pavojin
ga mažai Lietuvos valstybei 
stot kurio nors galiūno pusė
je, nes tų galiūnų kovoje, 
kaip {įprastai, mažas ir silp
nas tampa tos kovos auka.

Nepuolimo sutartis nieko*

Pažadų nelaikau konkrečia 
dalykais. Kiek rimta y 
remtis pažadais, parodo k; 
ir šitoks pavyzdys. SSS 
spauda ir oficialūs asmeny 
nekartą Lietuvai* nuramir 
yra pareiškę, kad SSSR n 
gali būti inde fe lolitiška Ld 
tuvos okupacija ir, kad le 
kams ją okupuojant, SSS 
darysianti išvadų. Svari 
buvo, žinoma, fiatirti “t 
sias išvadas.” Ir štai,, k. 
dėl nepuolimo sutarties ja 
buvo galutinai susitarta, t. 
da vienas atsakomingų S. : 
fe. R. diplomatų atvirai p; 
sisakė, kad. Lenkams Li< 
tuvą užimant. SSSR per 2 
vai. užimsiant! Rygą ir R< 
vėl į garantijai pri< 
buržuazinę Europą ir, m; 
tyti, mus paguosti norėd; 
litas pridėjo: irtam, kad tu 
būdu paremtų Lietuvą. Ka 
SSSR gali taip padaryti, s 
tuo visai galima sutikti, bt 
būtų politinis naivumas m; 
uyti. kad SSSR tai padarv 
lininis vaduoti, nekalbant t 
pie tai, kad tuo būdu įvyk 
tik Latvijos ir Estijos okn 
puvimas, ir reikštų tik pasi 
dalinimą sferomis tarp Len 
kijos ir Rusijos Pabaltijy 
ne Lietuvos išliuosavimas i 
lenkų okupacijos. Šitas ofi 
dalaus asmens pareiškimą 
parodo, kaip neatsargu yr 
remtis politikų “išvade 
mis: ” niekad nežima-kc® 
naudai tos išvados bus daro 
mos.

Galima tad manyti, ka< 
padarytoji sutartis yra siu- 
momentu naudinga SSSR 
•et nieko neteikia Lietuvai 
izoliacijos rato Šitoji sutar 
lis,nepralaužė, ir be reikal< 
duoda pamato mus įtarti 

(“Rytas”)

PAVOGĖ DEIMANTĄ

Franci joj iš privatinio mu 
ziejaus kunigaikščio D’Ai 
malė pavogta deimantas, va 
dinamas “Grande Condc.’ 
.Jo vertė yra $2,000.000. Ke 
turi vagiliai gerai prisirengi 
prisitaikę kopėčias persiris 
jie r pilies sienas ir įsigrūdo 
pilies muziejų. J ie daug ne 
išpasakytai gerybių pavogė 
bet sakvtasis deimantas vr<• * . 
didžiausias.

H. O. Smith iš New Tork’c 
Jis Komercijos Departmenti 
paskirus automobiliu skyrių 
virtiainku, Ji* yra puitym*I

i
<
1

jis netikėjo ir nesvajojo,*» ir nemanė, kad mote-
ali su žmogum atsitil
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pranešantis laimėjimų bus tai- , 
pinamas kitų savaitę “Darbi
ninke.” Nepraleiskite progs, 
galite lengvai .laimėti gerų 
pluoštų pinigų, t

i

ŠTAI DELKO PROTESTANTAI NEĮSILEIDO 
DARBININKĮĮ

“Darbininke” jau buvo rašyta, kad Detroite protes
tantai neįsileido Amerikos Darbo Federacijos vadų kalbėti 
jų kirkužėse. Dabar paaiškėjo delko jie tą padarė.

Protestantų kirkužes Detroite valdo YMCA. organi
zacija, kurios prezidentu yra darbininkų išnaudotojas S. 
S* Kresge Kompanijos, Detroite, manadžeris S. B. Vau 
Dusen. Sulig gautų pranešimų tos kompanijos merginos 
darbininkės yra baisiai išnaudojamos ir skriaudžiamos. Jos 
gauna tik po $7.50 Įsavaitę. Kadangi Amerikos Darbo 
Federacija nepakenčia tokio darbininkų išnaudojimo, tai 
protestantai pabijojo, kad darbininkų vadai jų kirkužėse 
nėišrežtų jiems teisybės žodžių, kurių jie bijosi it piktoji 
dvasia kryžiaus.

Virš minėta organizacija buvo pažadėjusi Įsileisti ir 
net davė pakvietimą Amerikos Darbo Federacijos prezi
dentui, o vėliau pakvietimą ištraukė. Tą pasekė ir kitos 
protestantiškos kirkužės.

Dar vienas faktas dėlei kurio prisibijojo protestantai 
Įsileisti darbininkus. Protestantiška organizacija varo 
$5,000,000 namo kampaniją Detroite, dėlei kurio nelinijinė 

|. Fordo firma paklojo $1,500,000, nelinijinė Fisher Body 
r. kompanija drėbtelėjo $500,000, ir nelinijinė S. S. Kresge 
[ kompanija, kuri vos “išgali” apmokėti savo darbininkėm 
į; ]M) $7.50 Į savaitę, $300,000. Štai kur guli šuo pakastas, 
r Darbininkai turi Įsidomėti tą faktą, kad protestantai ne- 

pakenriaimijit ir jas visomis j>a,Įčgomis-gu-iauua. Protes
tantai pabijojo, kad darbininkų vadai nesukurstytų skriau
džiamųjų darbininkų.
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NĖRA ATEITIES KOMPANI- 
JŲ UNIJOMS

Prezidentas Green pasmerkia 
| jas kaipo pavojingas dar- 
| bininkų reikalams
“Kompanijų unijos”

mančios vietą darbininkų uni
ją “pavojingos” harmonijai 
tarpe darbdavių ir darbininkų, 
taip pasakė AVilliam Green. 
prezidentas Amerikos Darbo 
/^federacijos.
įkalbėdamas Kongrese, Green 
pasakė:

.“Išrodo, kad kaikurie darb
daviai yra nusistatę priimti 
darbininkų unijas, kontroliuo
jamas pačių darbininkų. To
kie darbdaviai ėmėsi organi
zuoti atskiras organizacijas, 
vien tik savo industrijos darbi-, 
ninkams.

“Tas darbas yra tai užgrobi
mas lauko mėginimams. Gali- 
ipe drąsiai tvirtinti, kad šis mė- 
gjTiimas tuojau žlugs dėlto, kad 
trūksta pastovaus elemento, 
kuris tęstų pralietąjį darbą.

“Gali būti tik vienas teisy
bės kelias. Organizacija iš dar
bininkų susispietusią i savas li
nijas, reprezentuojančios Ame
rikos Darbo Federaciją, yra tei
singas kelias, arba atskiros li
nijos, paprastai vadinamos 
kompanijos unija,” yra teisin
gas kelias. Vienatini gyvuoti, 
o kita žlugti.

“Tai yra negalima, kad or
ganizacija iš darbininką, suor
ganizuota pačią darbininku, 
kontroliuojama pačią darbinin
kų turėtų žlugti. Pasiliks ne
suardyta stipri organizacija pa
čių darbininkų, nes tik iš jos 
darbininkai gali tikėtis pagel
bės ir užtarimo.”

Unijos suorganizuotos pačių 
darbininkų ir globojamos, vie
nos didelės Federacijos tik ga
li pasitarnauti ir pagelbėti iš
kovoti šviesesnę ateitį darbi
ninkams, o ne jiavienės unijos 
organizuotos padedant darbda
viams vien tik toje industrijo
je. Vienybėje — galybė.

REIKALAUJA PAKELTI 
ALGAS 25 NUOŠ.

NEW YORK. — Fulton aps
krity, pirštinių darbininkai rei
kalauja pakelti algas prie viso
kių darbi) 25 nuoš.

Nelabai seniai pirštinių kir
pėjai gavo pakeltas algas 10 
nuoš.

Kompanijos greičiausia tų 
įeikalaviinų atmes ii- darbinin
kams priseis išeiti į kovos lau
kų.

PAKĖLĖ ALGAS UNIJOS 
VADAMS

Jllinois Darbo Federacijos 
pirmininkas ir sekretorius gaus 
didesnes algas, nes buvusioje 
konvencijoje nutarė pakelti 
nuo $5,(XX) Į metus iki $6.500. 
Tos organizacijos konvencija 
kitais metais bus E. St. Louis.

ORANIZUOS DARBININ
KUS

United Te.vtile AVorkers of 
Amerila organizacija savo su
važiavime nutarė organizuoti 
audėjus darbininkus Pietinėje 
Siaurės Amerikos daly. Sako
ma, kad pietinėje daly labai 
mažai yra unijų ir darbininkai 
baisiai išnaudojami. Tam rei
kalui bus išleista nemaža suma 
pinigų.
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ORGANIZUOJA MOTERIS 
DARBININKES Į UNIJĄ

Italijoje prasidėjo kampani
ja suorganizuoti visas) moteris į 
unija, kad pagerinus jų būvi. 
Ligšiol čia moterys dirbo it ver
gės už mažiausi atlyginimų.

55 KASYKLOS UŽDARYTOS
Ohio valstijoje, kaip praneša

ma, dirba pilnų laikų 30 kasyk j 
jose, dali laiko dirba 17 kasyki 
lose ir 55 kasyklos dar vis tebe* 
laikomos uždarytos nežiūrint, 
kad nemažas skaičius darbinin
kų bedarbiauja.

AUTOMOBILIŲ IŠDIRBYS- 
TĖSE BEDARBIU 

NEBUS
Kanados automobilių išdir- 

bvstėse dirba su didžiausiu 
smarkumu pilną laiką ir su di
desniu skaičių darbininkų.

PAKILO POPIERO GAMYBA
Laikraštinio popierio išdirba 23 

nuoš. daugiau negu praeitais 
19925 metais

♦
Kanados popiero išdirbystė- 

>e šiais metais išdirbama laik
raštinio popiero 25 nuošimčiais 
daugiau negu 1925 metais. Vi
sose j>opierio išdi rbystėse dar
bai eina maždaug 97 nuošimtis. 
Bedarbiaujančių toje šakoje 
prityrusių darbininkų nėra. 
Darbo sąlygos nepergeriausios. 
Nėra vienvbės.

SUSTREIKAVO 1,200 
AUDĖJŲ

XEW BFDFORD, Mass. 
— Dartmouth audiminių 1.- 
200 audėju išėjo streikam 
Prie darbo liko tik 3(X) audė
jų. Darbai nebuvo pertrauk
ti. Darbininkai streikavo 
dėlto, kad darbo sąlygos ne
buvo pagerintos. Kol kas 
skobų nėra samdoma. Pikie- 
tai tapo pastatyti.

SUSITAIKĖ PAVESTI ALGŲ 
KLAUSIMĄ IŠRIŠTI ARBI- 

TRACIJOS KOMISIJAI
Nesusipratimus kilusius tar

pe Gelžkeliu kompanijų ir jų 
konduktorių ir kitų darbininkų 
sutarė abi pusi pavesti sutai
kinti arbitracijos komisijai. 
Kompanijos nudžiugo tuo Įvy
kiu ir tikisi laimėti sutarti il

gesniam laikui. Nauja arbitra- 
•iįos komisija susidės iš šešių 
nariu: du nuo kompanijų, du 
nuo darbininką ir du bešališki 
nariai, kurie atstovaus visuo
menę. Toji komisija turės iš
spręsti algų pakėlimo klausi
mą. kuris Įtraukia gana didelę 
sumą pinigų tarjie $85,(NX).(XN) 
ir $90,!MH),iXM> tuojau. Kompa
nijos he abejo kovos iki pasku
tiniąją, bet neapsileis nė dar
bininkai, kurie yra gerai susi-

Tas paminklas yra pastatytas Francijoj paminėjimui pietų 
Afrikos kareiviams, dalyvavusiems pasauliniame kare. Pa
minklas pastatytas DelviUe miške, kurį gen Sir Henry Lukin 
laikė su 3,600 afrikiečių. Po mūšio beliko 700 afrikiečių.

Dangaus Skliautas

ždės tad ir esančios tos žvaig
ždės, kurios atlaikė pirmyk
štį karštį. Geltonosios žvaig
ždės šiek tiek atvėsuisos, vi
duryje kunkuliuojančios ir 
sproginėjančius iš karščio. 
Raudonosios žvaigždės esan
čios tos, kurios pradedan
čios virsti iš ugnies kamuolio 
į kietą kūną.

3). Žvaigždei visiškai atvė
sus, ant jos paviršiaus pasi
daranti pluta, viduje gi dar 
tebedeganti ugnis. Tokiame 
stovyje esanti dabar ir niūsų 
žemė. Visiškai gi atšalusi 
žvaigždė esąs mūsų mėnulis.

Visa, kas čia pasakyta, y- 
ra kol kas mokslinis spėlio
jimas, šiek tiek paremtas da- 
\ miais, bet dar toli gražu ne
visiškai įrodytas. Jei kurią 
dieną šis spėjimas pasirodys 
esąs tikrų tikriausias, tikėji
mui jis nebus priešingas nė 
kiek.

Visumet pasiliks žmogaus 
patyrimui neprieinamas 
klausimas: kur pirmasis?

Iš kur atsirado tas pirma
sis dujų niiglvnas? Iš kur 
atsirado toji jėga, kuri pri
traukia dangaus kūnus prie 
savęs ? Iš kur atsirado pir
masis pastūmėjimas dangaus 
į judėjimą ? Iš kur suderini
mas tų milžiniškų jėgų, ku
rios judina pasaulius ir lai
ko juos tvarkoje?

Žmogaus patyrimui šie 
klausimai yra ir pasiliks ne
pasiekiami. Bet jis buvo, y- 
ra ir pasiliks pasiekiami 
žmogaus protui. Žmogaus 
protas aiškiai mato, kad 
esant antram, trečiam, daly
kui, turi būti ir pirmasis 
Dangaus kūnų atsiradimo is
torijoje mes matome antraei
lius ir trečiaeilius apsireiški- 
mus. Šveikas protas privers^TS^įSTSJK^r’S-

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBĮĮ ADRESAI _ _ •_

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

BOSTON, MAfiS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Mast. 
Vice-Pirmininkas — Povilas Buka,

95 C Street, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Macejunas,

450 E. Seventh St., So. Boston. Masa. 
Fin. Rast. — Juozapas Vinkevičilis.

450 E. Seventh St., So. Boston. Masąi" 
Kaslerius — Andriejus Zalieckas,

G11 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionls,

906 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 IVashington St., Boston, 
MaSt. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
aut susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prlražyti.

Lietuvos Dukterų Draugystes 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,

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

Vice-Pirui. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės Sl, So. Boston. Mass. 

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

’in. Raštininkė—Bronislava Ciunienė,
29 Gould St. W. Roxbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniullutė,
105 W. 6th St., So. Boston, Mass. 

Tva r tedarė — Ona Mizgiroienė,
1512 Čolumbia Rd.. So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
anrrą utamlnką kiekvieną mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės | pro
tokolų raštininkę laJSku ar telefonu. 
*?:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

ŠV. JONOIŠV. BL. PAŠELP. 

DRAUGIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. Žioba.
539 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,
17 Vale St., South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Pk., South Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis.
366 Rroadtvay, So. Boston. Mass.
40 Marine Road, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 IVinfield St, So. Boston, Mass. I 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią

79) Mokslininkas Jonas Keple
ris (t 1630) atidengė gamtos 
sutvarkymo iki šiol nežino
mus dėsnius, kurie derina 
planetų keliones. Kitas ang
lu mokslininkas Izaokas 
N jutomis (t 1727 m.) surado 
įstatymus, kuriais dangaus 
kūnai laikosi erdvėse kits ki
tą traukdami ir atstumdami.

Tokiu būdu Kopernikas 
nustatė pasaulio tvarką, 
Keppleris nurodė pasaulio 
kūnu kelius, Njutonas Įrodė, 
dėl ko dangaus kūnai neiš- 
krypsta iš savo vėžių ir ne- 
sukrinta viens ant kito. Ta
čiau dar nebuvo sužinota, 
kaip pasaulio kūnai pradėjo 
judėti. kaip išsivystė iki da
bartiniam stoviui. Čia ir 
prasidėjo įvairūs spėlioji
mai, tvrinėįimai. »i 

Pastelx“ta, kad lekiančios J 
aplink saulę planetos visos 
lekia viena kryptimi ir suka
si aplink save taip pat viena 
kryptimi, iš vakari] Į rytus. 
Toks judėjimo suderinimas 
davė pamato filosofui Kau
lui spėti, kad visi dangaus 
kūnai yra kilę iš vieno di
džiulio duji] guzulo. Pran
cūzų astronomas La plas
(f 1827 m.) tam spėliojimui 
rado naujų Įrodymų. Todėl 
šis spėliojimas ir neša Kanto 
-Laplaso vardą.

Sulig tos nuomonės pasau
lio išsivystymas vykę šitokiu 
keliu:

1) . Tšpradžių buvęs didžiu
lis dujų miglinas. Jame 
prasidėjęs judėjimas: dujos 
pradėjusios suktis viduryje, 
kaip aplink ašį. Taip besi
sukant dujos susiplakusios į 
vieną kamuolį, kuriam nuo
latos aplink save smarkiai 
Išsisukant, atplyšdavo dalys 
ii- nulėkdavo į tolimas erd
ves. Pritraukiančios jėgos 
nepaleidžiamos jos ir tebesi
suka aplink savo centrus iš 
didelių atstumų; ir įsibėgėji
mo jos tebesisuka ir aplink 
sa ve.

2) . Kilus miglyno viduje 
judėjimui ir sūkuriui, susi-

(Žiūrėk “Darb.” N r.
TI.

Senovės kultūringiausių 
tautų, egiptiečių, babylonie- 
čių, grėkų, romėnų, taipogi 
ir viduriniuose amžiuose bu
vo manyta, kad žemė nejuda 
dangaus erdvėse, kad ji su
daranti visatos centrą, saulė 
gi mėnulis ir žvaigždės esą 
sukasi aplink žemę. Tokia 
pažiūra į pasaulio sutvarky 
mą vadinasi Ptolemėjaus si
stema, nes taip mokė astro
nomas Klaudijus Ptolomė
jus. gyvenęs Eigipte Alek
sandrijoj antrame šimtmety 
pirm Kristaus. Ta sistema 
vadinasi dar geocentrinė, 
r.uo graikiško žodžio “gėa” 
(gėa—žemė), ir lot. “cent
ram” — vidurys.

Tokia nuomone apie pa
saulio sutvarkymą laikėsi 
žmonijoj, kaipo mokslo išva
da, pusantro tūkstančio me
tų. Ii- tik Frauenburgo ka
tedros katalikų kanauninkas 
Nikalojus Kopernikas, g. 
i473 m. ii- mir. 1543 m. geg. 
24 d., pirmas pradėjo įrodi
nėti. kad geocentrinė Ptolo
mėjaus sistema buvusi klai
dinga. Jis mokė, kad žemė 
esanti toksai patsVdangaus 
kūnas, kaip ir kitos-žvaigž
des. I)e| to negalinti jkbūti 
visatos vidurys ir centras, 
bet ir ji. kaip ir kitos plane
tos, t. y. judamosios žvaigž
dės, sukasi aplink saulę. To
dėl ne žemė, bet saulė esanti 
žvaigždžių centras, šita ant
roji. tikresnė pažiūra, vadi
nama dar HELIOCENTRI
NĖ SISTEMA nuo gr. “be
bos” — saulė ir “centram" 
- centras. 5 (Ant Koperni
ko paminklo taip ir parašy
ta; _ “Terrąę niotor, solis 
caeliųue sjįitor” — žemės 
judintojas, 'kaulės bei dan
gaus stabdyiojas).

Iš pradžios labai priešinta
si Koperniko sistemai. M. 
Liuteris už Jai koliojo Ko
perniką “kvailiu.” Ir tik 
Galilėjui (11642) išradus te
leskopą, per kuri buvo gali- plakusios dalys įšilo, o nuo 
ma geriau įžiūrėti žvaigždes, nuolatinio tarp savęs tryni- 
pradėta pamatuotai įrodinė- mos įkaitusios iki neapsako- 
ti. kad Ko

v •

tinai sako, kad turi būti/ir 
pirmoji pradžia, Ta galybė, 
kuri visam sutvėrimui yra 
pirmoji, lietuviškai vadinasi 
— Dievas. A. Aukštuolis

(“šaltinis”)

$6,000 PINIGAIS LAIMIKIS 
DUODAMAS DYKAI UŽ 

OLD GOLD
Kitą savaitę tilps “Darbinin

ke’’ ypatingas skelbimas apie 
žymiausius Old Gold cigaretas. 
$6000 bus dovanota tiems ku
rie laimės kontestą. Tėmykite 
kontesto taisykles. Skelbimas

- _ _ . . _ _ 492 H.
Seventh St. So. Boston. Maso. / **

raikąs neklydo, mo karščio. Baltosios žvaig-
/ v / / / / < * s

DIRBA PO 70 VALANDŲ 
SAVAITĖJE

Britų (’olumbia moterys dar
bininkės prie kenavimo vaisią 
yra priverstos dirbti |x> 79 vai. 
savaitėje ir tik gauna po $5.(X) 
iki $6.00 už savo darbą.

Tokiose aplinkybėse darbi
ninkės dirbdamos baisausia 

•sknrsta ir vargsta. Jos turėtą 
susiorganizuoti ir pareikalanti 
sutrumpinimų valandų ir pakė
limą algų.

PRIVERSTINA DARBININ
KŲ APDRAUDA

Australijos planai priversti 
darlnlavius apdrausti savo dar
bininkus nesipildo, nes aprau
dos kompanijos nesiskubina iš
siimti budimų pardavinėti to
kią apdraudų. Valdžia turės 
priversti a |M Iranu los kompani
jas išsiimti leidimą arba panai- 
i inti priverstinų darbininkų 
ipdraudimą.

TRIUKŠMINGA SESIJA

(’ll ATTANOOGA. Ten n. — 
Šioji* kolonijoje įvyko barberių 
konvencija. -Konvencijoje da
lyvavo darbdaviai ir darbinin
kai.

Darbdaviai pranešė, kad jie 
priversti yra samdyti nenniįis- 
ti:s. Tuo pačiu laiku darbinin
kai reikalauja pakelti algas ir 
padidinti nuošimtį nuo uždar
bio. Konvencijoje dėl to kilo 
didžiausias triukšmas. Aišku, 
kad darbdaviai geruoju nenaši- 

]< iS ir priseis kovoti.

“GELTONO ŠUNS” KON
TRAKTAS

lllinois Darbo Federacija sa
vo konvencijoje nubalsavo rei
kalauti. kad legislatūra panai
kintą visus esančius kontrak
tus <’ibi ninku su darbdaviais, 
k ir užgina darbininkams dėtis 
prie uniją. Tokiais Įstatymais 
kiužo šalies konstituciją, nes 
pastaroji garantuoja laisvę. 
Darbininkai nutarė kovoti ir 
sulaužyti tą Įstatymą.

DEL PEŠTYNIŲ KOMUNIS
TŲ EILĖSE

Rusijos komunistų eilėse 
nuo senai reiškėsi nesutiki
mų. Jau nuo senai buvo akė
jamas Trockis ir keletas jo 
pasekėjų. Dabar Centralio 
Pildomojo Komiteto susirin
ki rims sušauktas išspręsti li
kimą Trockio. Zinovievo ir 
kitu. Prcš sakyto komiteto 
susirinkimą laikraštis ‘Prav- 
<la” paskelbė ultunatumą 
1 ienis nenuoramoms.

DARBININKU GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE:

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue

KUN.
2521 Chicago Avenue

J.
The Lithuanian Store

V.
37 Hartford Avenue

Waterbury, Conn.

G. M. ČĖSNA
Sioux City, lova

GAILIŪNAS
Athol, Massachusetts

GILEVIČIUS
Nev Britam, Conn.

VLADAS
877 Cambridge Street,

JAKAS
Cambridge 41, Mass.

P. LUKŠIS
190 Van Buren Street Ne vark, New Jersey

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Woroester, Mass.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

K. A. VENCIUS
90A Lavrence Street Lawrence, Massachusetts
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antradjeniš, špAtiir 19 b., 192a

I

11 tarpe iškilo ginčas I

portas iš buvusio

“Viskas prapuolė, kodėl 
ašaros man liko?” (A. Mic
kevičius)

vekariu dainuodami garsinda
mi koncertų, kuris > įvyks 
“Tlianksgiving Day.”

T. Linksmutė

J ,

Aš nega-
na-

hiaUis. Tėmykite minėtas skel
bimus “Darbininke” sekančią 
savaitę. Patiek savo sugalvotą 
^ntgaitį iš $6009 Aorp “dėl vie- 
nOs laimėjimo dėvands.'-Nepra- 
‘leįskįte šios progos.

vojęs, pateik: “Mdtai, tamsta’ 
viena išeitis vis dėlto yra: tam
sta juk gali apsivesti.”

c u;-4 g >4 -u : 
BLAIVINA NAMUS

Vyras:. “Na, kokis velnias 
vėl mano pusbonkį ištuštino?”

Žmona: “Ogi aš.”
Vyras: “Tu?! Kam...
Žmona, įšįrdusi: “ 

liu pakęsti degtinės savo 
muose. ’ ’

U i ) —-------—U. o Jitl į f:.-

n. ŽIAUNAS
LDS.^ Naįj (įlos; M^jos 

Apskričio nepaprastasiposęi- 
nfinis suvažiavimas įvyks 
spalių 24 d., š. m. pob^žnyti- 
nėje salėje, St. James Avė., 
Nbrvvood, Mass. Sesijos pra
siūk lvgiai 12:30 vai. po pie- 
tų. ' \

Šiai\e suvažiavime bus iš
duota 
šiaip daig 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- 
mėtė delegatus. Mes turime 
gyvai susidomėti mūsų orga
nizacijos reikalais. Seimas 
nutarė daryti organizacijos 
narių ir prenumeratorių va
ju gruodžio, sausio ir vasario 
mėnesiais. Pasekmes to va
jaus priklausys nuo mūsų vi
sų. Tad šis suvažiavimas ir 
šį klausimą nepraleis be 
svarstymo. Beto, pageidau
jama, kad kuopos apart de
legatų prisiųstų geni ir nau-1 
dingų įnešimų organizacijos 
iv darbininkų reikalais.

Darbininkų būvio pageri
nimas priklauso Auo pačių 
darbininkų. Darbininkams 
reikia stiprios I neperlaužia- 
mos vienybes. Tik suvažia
vimuose mes tą vienybę stip- 

. riname. Tad suvažiuokime 
kad toji yiebįyhg. 

. .,ų galingesne negu ligšiol 
buvo.

L. D. jSĮReikalai
..... .

I SVARBUS PRANEŠIMAS
LDS New York’o ir New 

J'ersey apskričio poseiminis 
1 su važi vai mas įvyks 14 d. lap

kričio Šv. Jurgio Dr-jos sa- 
' Įėję, 180—2 New York Avė., 

Newark, N. J. Sesijos pra
sidės 3-čią vai. po pietų.

Kuopos malonėkite pri
siųsti kodaugiausia atstovų, 
nes yra daug svarbiij reikalų 
aptarti. Buvusio seimo Wa- 
terbury, Conn. nutarimus tu
rėsim įvykdyt, nes jau va
jaus laikas netoli, tad turė
sime tartis kaip geriausia į- 
vykdyti. Kviečiame ir tas 
kuopas, kurios yra išstoju
sios ar atsiinetusios iš šio ap
skričio dėl kokių nesusipra
timų. Pamirškime kas buvo 
praeityje negero, o eikime 
tvirtai vienybėje. Tada pa
sieksime savo užsibriežto 
tikslo.

Kuopos, aptarkite ir pri- 
siųskite naujų įnešimų ar 
pataisymų; kurie būtų page
rinimui mūsų garbingos or
ganizacijos. z

Pranas Elseika, 
Į LDS. New York’o ir New 
Jersey Apskričio Raštinin-

IGNAS J. BARKUS
Naujas Lietuvis Advokatas

Praeitų liepos mėnesy Massa- 
chusetts valstijos kvotimus į 
advokatus ėmė “Darbininko” 
skaitytojams žinomas veikėjas, 
(įiedrininkų Centro pirminin
kas p. Ignas J. Bal kus iš Wor- 
cester, Mass. Šiomis dienomis 
gavo nuo valstijos kvotėjų pra
nešimų, kad kvotimus pasek
mingai išlaikė ir kad spalių 27 
d. galės, priimti priesaikų ir 
gauti leidimą praktikuoti, (la
vų tokių žinių norime supažin
dinti “Darbininko” skaityto
jus arčiau su p. Balkum.

P. Burkus yra jaunas vyras

? • ■ •

ir pilnas energijossįr pasišven-
timo dirbti lietuvių katalikų 
tarpe. Jis ligšiol daugiausia 
dirbo tarpe jauninid, o ypač 
tarpe Giedrininkų. Mokinosi 
šiose mokyklose: Newman 
Scliool of Oratory, Lament 
akademijoje, Šv. .Mykolo kole
gijoje ir Bostono Universitete 
baigė teisių mokslų.

Worcestoriečiar džiaugiasi su
si laukę’naujo veikėjo asmeny’ 
advokato p. I. J. Balkaus. Jis 
atidarys ofisą ir apsigyvens 
\Voreester, Mass. Lietuviai pri
valo remti savo veikėją.

Jonas J'arošas,
LDS. Naujosios Anglijos 

Apskričio Piru ii įlinkas.

L. Vyčių N. A. Apskričio pus
metinis suvažiavimas įvyks ne
kėlioj, spalio 24-tą dieną, 1-iną 
vai. po pietų, Šv. Petro parapi
jos svetainėj, 492 E. Seventh 
St. Šis suvažiavimas bus svar- 
frtrHri'dūmns, nes bufr-išdnota 
raportai iš gegužinės ir seimo. 
Taipgi bus svarstoma kaslink 
“Sport League” ir daug naujų 
dalykų.

K. J. Viesulą, Pirm.

MOTERŲ DŪMEI
.Mass.. Maine ir New Hanm- 

shire Mot. Sąjungos kuopos bei 
valdybos!

Gavau speciaiišką pranešimą 
nuo mūsų Centro Raštininkės 
gerb. p. Marijonos Vaičiūnie
nės, kad ji atvyksta į Mass. 
valstiją ir dalyvaus mūsų aps
kričio suvažiavime spalių 31. 
1926, So. Bostin, Mass.

Ji atvyksta be galo svarbiais 
reikalais — tai via — (“‘ARTĖ
JI 10 KLAUSIMU, o kadangi 
carterio klausimas gana ir 
mums opus ir kartu svarbus, 
todėl kviečiu visas kuopas pri
klausančias prie šio apskričio, 
jirisiųst kuoskaitlingiausia de
legačių. Prie progos bus ga
lima ir kiti svarbūs daly kai iŠ- 
rišt būnant kartu su mūsų gerb. • 
Centro Raštininke.

Taigi, neužmirškite spailo 31 
d. ir neužmirškite prisiųst kuo- 
ilBUgiausia delegačių.

Ona M. Kašėtaitė, 
Apskr. Pirm.

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

Ję ėmė kuopraseiausią. Žmo
nių atėjo tik saujalė. Labai ne
malonu pasidarė atėjus į tą tuš
čių “salę.” Atvyko ir artistės. 
Jos nei koncertuoti nenorėjo. 
Bet buvo perkalbėtos. Gerb. 
dainininkės besančios apdova
notos -gražiais talentais. Ne
daug žmonių buvo ir jų ūpas 
buvo nupuolęs, bet uždainavus 
toms dainininkėms visi nubudo 
ir kiekvienas buvo nustebintas 
ir sužavėtas. Publikai labiau
sia patiko p-lės Sipavičiūtės su
dainuota “Kas subatos vakarė
lį” ir Agonytė. Kaikurie sako, 
kad esą girdėję pirmos klesos 
dainininkių, bet tokių geni, 
kaip p-lės Jozevskaitė ir Sipa
vičiūtė nesą girdėję. Rep.

1
-w

*
* L0WELL, MA8SČ

Koncertas
i

Ipalio 3 d. čia buvo artisčių 
lietuves koncertas. Atšilau- 

k# p-lės Jozevskaitė ir Sipavi
čiūtė. Koncerto rengimui va- 
ddhravo sandariečiai. Jų čia 
nądaug. neturi nri savo kilo
ję. Jie čia yra br reikšmės, 
ir plačiajai visuomenei ne 
žitiomi. Žmonės pamatę apgar
sinimus netikėjo, kad kas gero 
galėtą Irfifi. Mnt žiopli rengė
jai nesikreipė į čionykščiu? vi
suomenės vadus ir nekvietė 

jarie renginio darbo. Todėl sa-

• v

J H

BRIGHTON, MASS.
Balius

Šv. Vincento pašei pine vyrų 
!'• molcriĮ dr-ja rengia halių 

* lapkr ičio 6 d. vakare Lietuvių 
Salėj, 24 Lincoln St. Pradžia 
7:30 vai. vak. Bus šūkiai, grie
žiant Žvingilo orkestrai.

Tą pranešimą darome 'mankš
ta. kad niekas kitas toje pat 
dienoje nieko nerengtų. Kvie
čiame visus išanksto pasiryžti 

mūsų balių sueiti. Rengėjail

NEW HAVEN, CONN.
Mh.-iį kolonijos lietuviai yjm- 

Gngai jaunimas pradėjo į dar
bą stoti ir ruošti visą eifr* pla
nų dėl tolimesnio veikimo.

Vyčių .'»(> kuopa, kurioj yra 
sii-ispictęs darbštusis jaunimas 
j engia visą eilę vakarų.

24 d. spalio įvyks operetė “f 
įtarią sifioš TVaterbri- 

rioVyčių 7-tos kuojais gabūs 
lošėjai ir vietinis varg. V. J.

NASHUA. N. H.
Spalio 10 d. L. Vyčių kp. mi

nėjo 10 metų savo gyvavimo su
kaktuves. Ryte buvo šv. mi
šios, kurias atlaikė jaunimo 
mylėtojas gerb. kun. Juras iš 
Lawrence. Visi nariai buvo su 
ženklais ir in čorpore ėjo prie 
komunijos. Žmonių buvo ku
pina bažnyčia. Gerb. kun. Ju
ras pasakė malonų pamokslą. 
Visi klausė jo atidžiai.

Tą pat dienų po pietų įvyko 
salėj pramoga. Suvaidinta 
“Paklydėlio Kelias.” Žmonių 
nedaug tebuvo. Mat graži bu
vo diena, tai daugis norėjo pa
sivaikštinėti ant tyro oro.

Jaunimo, vienok, buvo ne
mažai. Programo metu gerb. 
kun. Juras pasakė malonią pra
kalbą. Pagyrė vietos jaunimą 
už jų darbštumą. Vyčiai yra 
labai dėkingi gerb. kun. Jurai 
ir klebonui kun. Daniūnui už 
tokį palankumą jaunimui. Pro
gramas buvo įvairus. Buvo 
gausiai muzikos ir dainų. Bu
vo ir vyčių centro pirmininkas 
p. Viesulą. Jis sakė prakalbą 
\ ien čia gimusiam’ jaunimui. 
Todėl sakė angliškai. Jis ge
rai jaunimui pritaikė savo kal
bą ir visus suindomino.

Galop buvo vakarienė ir vi
sokie žaislai. Taigi diena pra
ėjo kuogražiausia.

Kp. Koresp.

PRIRODĖ
Kaimynu

apie staigios mirties priežastis. 
Minėjo ir nervus, ir širdį ir t. t. 
Visą laiką tylėjęs Jonas prabi
lo:

— Atsitinka, kad žmonės ir 
nuo kavos miršta.

Kaimynai pradėjo priešgi- 
niauti.

— Kvailybė, juk kava nieko 
nekenkiąs gėralas!

— Taip, tai taip, — galvoda
mas atsakė Jonas. — bet, pa
vyzdžiui, mano broliui ant gal
vos užkrito maišas kavos ir jis 
liko vietoje užmuštas.

GUDRIAUSIAS ŽODIS LAI
MĖS $6.000 DOVANA UŽ 

OLD GOLD
P. Lorillard Kompanijos iš

dirbėjai 01d Gold cigaretų pie
nuoja garsinti “Darbininke” 
skelbimus kad užtikrinti Įtek
mingus antg.alvius jų skelbi-

VINCENT MASSEY
Jis yra Kanados vyriausybės 
paskirtas ambasadorium Suv. 
Valstijoms. į

.....  ■■■ .'..J.' V-

Iš

Kiek aš dainuškų tenai pasėjau, 
kaip suvaikėjau,
Helsinkio vėjau!
Helsinkio vėjau, tolyn, tolyn...

Helsinkio vėjau, ar tu girdėjai 
Lietuvos kraštų—poetij šąli; 
aš ten karalius,
Helsinkio vėjau!

Tolyn, tolyn, 
aukštyn, žemyn, 
rytuos, pietuos...
Helsinkio vėjus vejuos,vejuos.<.

šiandien esi.
Na, žinoma... Tiesą 

ėtė sakė, kad moterys tikrai 
nieko nutylėti negalinčios.„

Grįžtu tėvynėn,
Helsinkio vėjau;
rytoj Berlynan pasižadėjau: 
penkias maniškas sau įsidėjau, 
Helsinkio vėjau!

NAUJOSIOS LITERATU 
ROS SATYROS

J. Tysliavai parodija

Helsinkio vėjau, tolyn, tolyn, 
aukšty#, žemyn, 
rytuos, pietA08$ < i
Helsinkio vėjui supuos, supuos.

JUOKELIAI
iš gražiausių, taigi nepraleiskit 
progos, visi atsilankykit.

29 d. spalio Vyčių kuopa ren
gia šokius Dorsehet‘svetainėje, 
270 Crown St. .Muzikantai pa
samdyti geriausi, taigi visi mi- 
klinkit kojas ir atsilankykit 
ant šokių.

31 d. spalio įvyks Vyčių 
Conn. apskrico. suvažiavimas. 
Vietinės kuopos- vyčiai ruošia
si linksmai priimti atstovus. Iš 
šio programo pasirodo, kad 
jaunimas stoja į darbą. Rei
kia priminti, kad Vyčių orga
nizacija atnešė didelę naudą 
mūsų kolonijos jaunimui. 
Draugiškumo žvilgsniu toli pa
žengta, nes kiekvieną ketvirta
dienio vakarų įvyksta “drau
giškumo vakarėliai,” kur jau
nimas susirenka: šoka, žaidžia, 
kalbasi, vytės visus pasotina 
gardžiais užkandžiais.

Gimnastikos skyrių taip pa
mėgo, kad vaikinai pamokas 
laiko du vakaru j savaitę. Mer
gaitės nenori pasiduoti ir jos 
nori du vakaru. Mergaičių sky
riaus tvarkdarė yra V. M ode
li ūtė, vaikinų J. Ratkevičius. 
Valio! Vyčiai, dirbkit Tautai ir 
Bažnyčiai!

Bazaras
Šv. Kazimiero parapijos kle

bonas ir komitetas ruošiasi prie 
bazaro, kuris prasidės lapkri
čio mėnesį. Kadangi minėtas 
bazaras yra rengiamas dėl pa
rapijos naudos, tai kiekvienas 
parapijonas turėtų prisidėti su 
auka.

Labdarybės draugija
Pasidarbavimu kun. V. P. 

Karkausko ir parapijos komi
teto. taipgi vietinių draugijų ir 
kuopų, tapo sutverta Labdary- ; 
bes Draugija, kurios tikslas y- 
ra prakilnus: šelpti ir rūpintis

ligoniais, beturčias, našlėmis ir 
našlaičiais. Prie šios draugijos 
turėtų prisidėti kiekvienas lie
tuvis, nes yra vienatinė vieti
nė draugija, kuri užsiims mie- 
laširdingais darbais.

Pumpurėlis

LAWRENCE, MASS. 
Pagerto dvasios vadus

Spalio .10 varg*. - J;
Banys’ įvykifiv sėjikė tą vaka
rėlį pagerbimui mūsų dvas. va
itų, kurie yra abu Pranciškai. 
Programas buvo įvairus, susi
dedantis sekančiai: — “Opere
tė” iš pusmergių, kur svar
biausią rolę užėmė p-lė Kašė
taitė. Dainas išpildė mažųjų 
mergaičių - berniukų choras. 
Taipgi didžiųjų choras jaus
mingai sudainavo “Ilgiausių 
metų,” “Vilnius,” “Ko liūdi.”

Prakalbas pasakė Federaci
jos skyriaus pirm. K. A. Ven
cius, gerb. kun. Virmauskis ir 
kun. Juras.

Dovanėlę suti'ikė vadams 
“aniolas sargas” iš “opere
tės” — Adelia Lenzberkiutė.

Vakaro vedėja buvo Labda- 
lybės skyr. pirm. O. D. Sidera- 
vičiutė. Pempė

LAWRENCE, MASS. 
Graži diena

(’olumbus Ddy Įvyko “Pa
langoj” šeimyniškas išvažiavi
mas, kurį surengė A. Stravins
kas, P. Aurila, Šimonis, S. Čei- 
kauskis. R. Kukliems.

Nekurios moterėlės grybavo. 
Baubai. Paplauskienė. Lenz- 
herkiene. Kolodžiūnai. Janu
liai bulves kasė.

Sodalietės nusifotografavo 
su gerb. kun. Virmauskiu šaly
je Puplauskio ledąunės.

Visi parvažiavo linksmi gat-

TĖTĖ TIESĄ SAKĖ...
Motina: “Jonuk, liaukis!

Aš ir nenorėdama turėsiu tėtei 
msakyti. koks tu neraliuotas 

išdykėlis
Sūnus:

JUOKDARYS GYDYTOJAS
J vieną pagarsėjusį gydytoją 

kreijiėsi ligonis, skųsdamasis: 
negalįs nei gulėti, nei stovėti, 
nei sėdėti.

Gydytojas į tai. neilgai gal-

f

t
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Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas. . '

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 4 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rų knygų:
DANGAUS KARALIENĖ—--------------1

Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR ___________________________

Ekonominio turinio įdomi knygutė 
TURTO NORMA--------------------------------------

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS--------------------------------------

Geografinių žinių mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ------------

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI ___________________  .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI----------------------- .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekį 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite: 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway South Boston, Mass.

$1.50

.45

.15

$1.00

visi Skaitykite

Jono Rinito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos; y 1a 

originalės • •
Apdaruose $150, be apdarų $1.00 

“DARBININKAS”
366 Broądwav, So. Boston, Mass.

Burdulio. Veikalas yra vienas vienintele 
. » :■ -.j -
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remsite dailią draugiją — mūsų parapijos korą.

Res. Tel. Parkway 1864-W.

AdvokatasV •

Valdyba

414 Broadway, So. Boston

L
• v

I

I

‘‘Dykinėjimas greičiau al
sina. negu darbas. (Vauren
aline).

darbą 
A'. Z.

MUZIKOS PAMOKOS 
DYKAI VERAGKA IR VIŠINSKAS

LIETUVIAI ADVOKATAI
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE) 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS. 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BR0CKT0N MASS.:
683 No. Main Street

TeL BrocktOD 7180
L.: r—— -■ —

Kalėdų šventes su 
kiais, giminėmis,

3
^251 Broadway, So. Boston

“G
5

' Reikia

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

(Kampas Broad Street)

JAUNIMO PASILINSMINIMO VAKARĖLIS--ŠOKIAU
Rengia šv. Petro Parapijos Koras 

Bus Subatos Vakare
SPALIO-OCTOBER

PARAPIJOS SVETAINĖJ, 492 EAST SEVENTH STREET
South Boston, Mass.

Šokiai prasidės nuo 8 vai. vakare ir trauksis iki 11:30 nakties.

< Te], So. Boston 1990-M.

HlietuvysgydytojasB
4 j Gydo visokias užslsenėjusias ligas () 
D ypatingu budu, kurias negalima Iš- O 
J gydyti paprastais gydymo budais.
D Valandos: Nuo 2 iki 5 po pietų ir!!

nuo 7 iki 9 vakare
1-M KAŠUBA, D. C., Ph. C.|
5 414 BROADNVAY, SO. BOSTON
O (Room 9)

Bep. draugais ir pažįstam;'.; 
hioj tėviškėj Lietuvoj, 
\Xortli Gerinau Llny;

“Kiekvienas žmogus tin i dvi- -
gubą įsaukleumą: tą, kuri lis . . ' . ,
gavo iš kitu, ir svarbesni -ta. kn,lc,"s va<i'iv

B I» I N K A S
1-------- 1 . ."TT—*-

us viena iš puikiausių, nes grieš pasižymėjusi 
* ORKESTRĄ naujausius šokius.

noti, kad šv. Petro parapijos koro pramogos vi
suomet pasižymi nepaprastumu ir įdomumu.

Tad kviečiame visus jaunus ir senesnius ateiti skaitlingai 
Į šią pramogą.

Atėję smągiai ir linksmai praleisite laiką ir tuo pačiu pa-

ATIDAROM LIETUVIŠKA 
PIRTĮ

Su naujais įtaisymais. Pirmadieniai ir 
Į>enkt:idicniai< moterims. <> kitomis die
nomis. vyram*. 763 ' ’AMl’.RI I >GE ST., 
CAMBRIDGE, MASS. (Sp.15—22)

LIETUVIS DENTISTAS

DR.ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 rytoji 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventų .dienų pagal sy 
sitarlmų. y

rędę' pirmas

SUSIRINKIMAS

CLDS. 1-nios kuopos susi- 
srisimas Įvyks antradienį, 

spalių 19, 7:30 vai. vakare 
ant Septintos gatvės svetai
nėj^ 492 E. 7th St. Šis susi
rinkimas bus svarbus ir visi 
Dariai turėtų ateiti. Bus 

t svarstoma plačiai apie L. 1). 
S. vajų ir kiti svarbūs klau
simai. Širdingai kviečiam 
visus ateiti.

/

PARAPIJOS VAKARIENĖ

Spalių 17 d. Įvyko parapi
jos vakarienė. Žmonių buvo 
virš keturių šimtu. Dalvva- 
vo beveik visi biznieriai ir 
profesionalai. Kalbėjo gerb. 

. "klebonas kun. K. Urbon^ i- 
čius, kun. A. Steponaitis, 

: Vilkaviškio vysk, kancleris 
ir įgaliotinis Amerikoje, Pr. 
Gudas, Antanas F. Kneižys, 
Demokratų partijos kandi
dato į gubernatorius sūnus 
William Gaston ir dar vie
nas anglas. Griežė “Gillette" 
orkestrą, vedama jauno ir 
gabaus muziko p. Stravins
ko. Buvo solių ir duetų, ku
rioms akompanavo p. M. 

bauskas. Toastmasteriu 
buvo kun. F. Strakauskas. 
Vakarienė buvo karališka ir 
apie ją plačiau parašysiu se
kančiame “Darbininko” nu- 
irery. I r J .š

APVYLĖ

So. Bostoniečiams gerai ži- 
f noma p-lė V. Marcinkoniutė 
? daug dirbusi jaunimo tarpe 

liko apvylta. Tūlas Karo
lius (angliškai vadinosi, Kli- 

įaneji iš kažin kur-prisiviliojo 
minėtą p-lę**ir su ja'Sb. 

^'Bostone apsiženijo. Jis sa
kėsi esąs turtingu ir turįs 
daug krautuvių Floridoj. 
P-lė V. Marcinkoniutė po 
šiiūbo tuojau su savo “vy
ru” išvažiavo Į Floridą. Pa
sirodė, kad tas jos vyras bu
vo paprastas. Židikams vis
kas galima. Jie. p.

MIRĖ KAZYS LEPEŠKA

Spalių 17 d. mirė a. a. K. 
Lepeška, gyvenęs 52 Sudan 
St., Dorchester. Velionis 
prigulėjo prie Sus. L. Šv. 
Kazimiero dr-jos ir bus 
palaidotas su baužiiytinėmis 
apeigomis trečiadieni. Laido
tuvių ir šermenų reikalus at
liks žymus lietuvis graborius 
p. I). A. Za lėtokas. IIe p.

Apie 1(X) vaikų gaus pamo
kas Naujosios Anglijos Mu
zikos Konservatorijoje dy
kai. Per pereitas dvi savai- 
ti vaikai nuo 6 iki 12 metų 
amžiaus buvo egzaminuoja
mi. Visi užsiregistravusieji 
vaikai bus mokinami skaity
mo ir rašymo muzikos, dai
navimo ir šokių. Tos pamo
kos duodamos biednų tėvų 
vaikams. B. TU.

V ’ V .i- . £ ' ‘ <

■ antradienis, spalių i? d.,

•j
*
I
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I
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TeL So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Oįsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki S 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomls nuo 

12-tos dienų uždarytas

Į
i nesnius negu 100,000 nume
rius. Siųsdami vieną arba 
daugiau aplikacijų vienoje 
vietoje turi išrašyti čekius 
dėl kiekvienos aplikacijos 
skyrium. Visi raginami už
siregistruoti koanksčiausia, 
nes priverstina automobiliu 
apdrauda apsunkino 
registracijos ofise.

VYČIŲ SPORTININKŲ 
ŠOKIAI

Spalių 16 d. Įvyko L. Vy
čių Base-Ball ratelio šokiai. 
Jaunimo susirinko nemažai. 
Puikiai ir gražiai linksmino 
“Gillette” orkestrą vedama 
p. Stravinsko. Rateliui liks 
Šiek tiek pelno.

PIRITAS SNIEGAS

Mt. AVashipgton, N. H., 
spaliu .'15 J

*■ f \ » * • r

sniegas šią naKt [ant kalno 
A!t. AVashington. Šiais me- 
tais ant to kalno buvo dar 
pereitų metų sniego ir nau
jam krintant, senasis pradė
jo kristi pakrantėn.

kursi j ai. Laivas M-uenchen 
išplauks gruodžio 8 d. ir lai
vas Colunibu*, didžiausias ir 
greičiausias išplauks gruo
džio 14 d. Žieminės kainos 
galioj dabar, kurios duoda 
galimybės kiekvienam atlan
kyti savo gimtinę šalelę per 
Kalėdų šventes.
Pažymėtinas dalykas nesan

tiems Amerikos piliečiais ku
rie pasisvečiavę norės grįžti 
atgal Į Ameriką kad jiems 
nereikės eiti Į Kilis Island, 
bet juos leis ir be jokio truk- 
dvmo.—Skelb.

JUOZAS CŪNYS
Lietuvis

KALĖDINĖ EKSKURSIJA

l)el patogumo keliauto
jams, kurie tikisi prikisti 

namiš-
S i 1 am 

sc- 
tai 

/ laivą 
.šus du 
T.’.lS v- 

kuri jis pats sau davė.” (tlibo- l^Tiški kompanijos palydo- 
nasj vai minėtai Kalėdiniai Eks-

EKSTRA BARGENAS
Parsiduoda pigiai ir su mažu 

i nešimu puikus bučernės ir gro- 
sornts biznis, geroj vietoj, ap
gyvento] lietuviais. Savininkas 
turi griūt išvažiuoti. Kas nusi
pirks padarys daug; pelno, nes 
tokios progos retai pasitaiko. 
Klauskit pas JUOZĄ VAITU- 
LT. 820 E. Gtli St., So. Boston. 
Tel. 4486. (Sp.19)

K3SS63836X36SSX363£3»?«SX3iaSMS3S3^^
5 TEL. So. Boston 0506—W.
5 LIETUVYS DANTISTAS į

A. L. KAPOČIUS I

(“Keleivio” name) /
5Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12, ubo a 
į41:3C Bd 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare / 
J Seredomls nuo 9 iki 12 vai. diena 
J Sukatomis nuo tirt "Ned* /
/įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti"
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Telefonas: South Boston 4768 j

DR. BALABAN i
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street
So. Boston, arti Andrew Sq.

VYČIŲ DEBATAI

Ateinanti ketvergi) vakare 
paprastoje vietoji* Įvyks L. 
Vyčių 17 kp. debatai. Tema 
liečia merginu reikalus. Be- 
Datuojama bus apie tai, ar 
merginoms geriau mokytis 
“domestic science” ar eiti Į 
profesijas.

Visi indomauj autieji kvie
čiami atsilankyti..

TURĖS OPERACIJĄ

Antradieni, spalių 19 d., 
Carney ligoninėj turės ope
raciją p-lė Paulina Švagž- 
džiutė. Ji jau nuo seniai 
sirguliavo nuo “appėndik- 
so” ir dar galėjo laukti ilgiau 
be operacijos. Bet gydyto
jams patariant p-lė švagž- 
džiūtė atsidavus Dievo valiai 
pasidavė peiliui. Ji yra darb
šti lietuvaitė, priguli prie į- 
vairių katalikiškų draugijė
lių ir yra jų valdybose.

Nuo širdies linkime su 
Aukščiausiojo pagelba išlai
kyti pasekmingai operaciją 
ir pasveikus vėl darbuotis 
Bažnvčios ir Tėvvnės labui..

Ir A.š

PR0LEKCIJŲ KURSAS

Katalikų Labdarybės biu
ras spalių 19 d. atidaro pro
tekcijų kursą apie labdarybę 
ir socialius klausimus. Bos
tono kolegijos ankštesnės 
mokyklos kambariuose, 
James St., Boston. šis kur
sas buvo atidarytas 13 metą 
atgal ir kasmet klausančiu 
skaičius didėjo, šiais me
tais tikimasi, kad klausytoju 

praeitu 
kursus 
Lietu-

skaičius perviršis 
metų skaičią. Tuos 
duoda tėvai jėzuitai, 
viai, kurie turi liuoso laiko ir
moka anglų kalbą, patartina 
imti ši kursą. Ir Až

LIETUVIAI REPUBLIKO- 
NAI

D r. Bandžiaus iniciatyva 
spalių 15 d. Įvyko Lietuvių 
RepubIikonų partiją remian
čių piliečių susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo tik tūzai 
ir ieškantieji politiškų ‘džia- 
bų.” Susirinkę susipešė, iš- 
sikoliojo ir daugiau nieko 
apart išrinkimo komisijos 
sušaukti kitą susirinkimą. 
Tame susirinkime svarbią 
rolę lošė ir lietuvių ku-kluk- 
sas B-skis. Sekantis susirin
kimas bus adv. šalnos ofise.

B e p.
I

ŽUVO 26 ŽMONĖS

Pereitą savaitę Massacbu- 
setts valstijoj per automobi
liu katastrofas žuvo 26 žmo
nės. Tai astuoniais žmonė
mis daugiau, negu uz pereitą 
savaitę.

BOSTONO POLISTŲ SKAI
ČIUS PASIDIDINO

Priėmė 61 nauju policistu
Priėmus 61 naujų polleis

tų, jų skaičius beveik siekia 
^00, kas sudaro reikalingą 
skaitliu prižiūrėjimui tvar
kos.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
lyriškų, moteriškų ir vaikų drapanų. 
Šita krautuvė yra ant sieros didelės gat
vės. apgyventa lietuvių, lenkų ir kitų 
indrų; iTrr^rrimioa labui pigiai. Prie
žastis—savininkas iuri kitų biznį. GEO. 
•DAVIS. 55 Mauton A ve., Proviilence. 
ii. I. (Sp.15.19)

PARSIDUODA
TONIKŲ IšDIRBYSlf: ir NAMAS, du 
Uokai ir visos -'eikaiingos mašinos ir 
siti reikalingi dalykai. Biznis išdirb- 

•t:is į:..-)- dešimtį meili. Dėl ulatesnių >n- 
.< rmai i.jų kreipkitės ypatiškai .ima įter 
i.-.išką. J. P. ei'ZINE. 1524 Cambridge 
Si.. Uamitridge. Mass. (Sp. 1!)-?J)

Šis paveikslas parodo JAMES ELLIŠ FURNITURE 
CO. naują namą esantį po numeriu 405 Broadway, South 
Boston’e, Į kurį nesenai atsikėlė nuo kampo Broadvay ir 
B St., kur išbuvo per 46 metus. Šis naujas namas turi mo
derniškus sandėlius ]>er keturius aukštus su keltuvu (ele- 
vated) taip kad baldai yra užlaikomi pilniausianie saugu
me: sausai, švariai, neapdaužyti.

James Filis Co. yra viena iš seniausių ir atsakančiau- 
sių krautuvių. Tai krautuvė 47 metų senumo, turinti tūk
stančius patenkintų baldų pirkėjų.

LILIANE R. WALSH MUZI
KOS MOKYKLA

ATSIDARĖ ŠIAME SEZONE 1926-1927 
Duoda PIANO ir kitų instrumentų lek
cijas. Taipgi “Libane R. \Valsh Syn- 
copators“ Vienintelė merginų “Jaz.z’o 
Dainuojančių Orkestrą Naujoje Angli
joje. Tik ką sugrįžo po 3 mėnesių ke
lionės į>o Baltuosius Kalnus. Bile rei
kale kreipkitės šiuo adresu: 114 IVest 
Proad'vay. So. Boston. 4746-AV. Ritom 
Stli. (Sp.5-29)

PINIGU NEREIKIA
GREAT N0RTHERN PAPER 

C0MPANY iš Maine
Reikalauja vyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven
kinius. Mes parūpiname 
gelžkelia tikietus < 
tarnavimas dykai, 
tės į

BOSTON FREE 
AGENCY

103 Friend St., Boston, Mass.
(Sp.5?)

ofiso pa-j 
Kreipki-)

z

LABOR

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE!
AKIŲ 8PECIALISTAS B 

S99* W. Broadway, So. Bosce* I 
VĄLA^U)OS: ttso S i. SS 7 v. "

i

VAIZBOS BUTO ŠOKIAI
ĮVYKS SERED0S VAKARE

Spalio-October 20 dieną, 1926 m.
MUNICIPAL SALĖJE

Broadway, tarpe “G” ir “H” Gatvių, South Boston, Mass. 
Šokimas nuo 8 iki 12 vai.

A. Žvingilo Orchestra suteiks smagios muzikos 
įžanga vyrams 50c. - - Moterims 40u,

SVARBI PASTABA: šituose šokiuose bus atiduotos visos Mei
lės Taurės išlainiėtojams ant pereito Vaizbos Buto Metinio iš
važiavimo. Bus gera proga dar syki pamatyti Gražiausią Lie
tuvaitę iš Naujosios Anglijos. Taures atiduos Suvienytų Val
stiją Šen. Wm. Butleris. Visus kviečiame atsilankyti.

VAIZBOS BUTAS

BTT.TETUS galite gauti pas “Sandarą,” “Keleivį,” “Darbinin
ką” ir Šidlausko aptiek oje.

TURI IŠANKSTO ATNAU- g 
JINTI ŽEMESNIUS

NUMERIUS ||

Goodmin’ns pataria auto- gy 
mobilių savininkams pasirū- 
pinti “platės” išanksto, jei-,Ęg 
gu nori gauti žemesnius mi- ^S 
mėlius. Aplikantai. kurie 
turi žemus numerius turi P;,-įg3 
siųsti čekius, money orderius g? 
mi užsakymu prieš lapkričio fie 
J d. š. m. “ Platės” gaus tikĮ^ 
apie gruotlžio 1 d. ne anks-'^ 
čiau. ir tik tie, kurie turi

Lietuvių Prekybos I
Bendrovė I

SIUNČIA PINIGUS Į VISAS ŠAL# PASAULIO S 

SULIG ŽEMIAUSIO KURSO g
LAIVAKORTES PARDUODAM ANT VISU LlNI.il’. gį 
Pasportus ir Reikalingus Dokumentus Parūpiname

Greitai ir Pigiai t Ęc
Visai* reikalais kreipkitės,į s?

LITHUANIAN SALES CORPORATION |
ON, MASS. g366 WEST BR0ADWAY SOUTH B

■s

PARSIDUODA MĖSOS 
KRAUTUVĖ

Labai švari, ant kampo, netoli 
(’olmnbia Road, 
Kaina $1,500. 
“Darbininką.”

Dorcester’y.
Kreipkitės i 

(Sp. 15-22)

: LIETUVIŠKA KRIAUŠIU I
i ŠAPA '
{ 130 C St., So. Boston, Mass. • 
* •

♦ 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
♦ 
♦
♦
♦

»

♦

♦ 
I
♦ 
t
♦

I
I
♦
♦

Siuvant moterų ir vyrų drabužius. 
Atnaujinant ir išvalom furkotus. 
Vyrams išvalyt ir pataisyt tdutas 
31.25. Moterims išvalyt ir pataisyt 
sukitės ;<1.50. Atvažiuojam paimt 
drabužius ir išvalę atvežant i na
mus. Neišduokit drabužių niekam 
Ite musų čekio. Pabandę persitikrin
site. 130 C St.. S. Boston. (S.15.1..Ui

LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimą.
Kaina prieinamiausiu. V žvisų pilnų pngrnbų. palaidojimų, su įnirtu 
patarnavimu ir visais reiknlingttis daiktais pas mane galima apsieit 
su $SO ir aukščiau už didelius, o už vaikus — nuo $20 ir aukščiau 
Niekur kitur už tokią kainų taip puikiai nepalaidos, kaip aš palaidojo. 
Kas tik turėjo su maniai reikalų, visi yra dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. Sixth Street, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 4486

P. J. Akunevičius

Parsiduoda Keptuvė
Seniai išdirbtas biznis gerai lietuvių apgyventam miestely, 

taip pat 2 namai, vienas 2 šeimynų, antras vienos šeimynos, 

garadžius dėl 2 automobilių. Vietinė banka siūlo ant pardavi

mo visą nuosavybę už didžiausį pasiūlymą. Pilnesnės infor

macijos bus suteikta ypatiškai. Kreipkitės pas bankos repre

zentantą —

✓ VINCENT A. JENKINS
ONE STATĖ STREET BOSTON, MASS.

i ' Telephone Main 0845

DR. L. GOLDEN
Perkėlė savo Bostono ofisų iš 99 

GREEN ST. į savo namus

16 Crawford Street, Rxbury 
arti IVarren ir Grove Hali

Vlandos ryte nuo 9 iki 10: dienų nuo 
1 iki 3: ir vakare nuo 6 iki S

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Roxbury 0131

Į D. A. ZALETSKAS

i Graborius ir Balsainuotojas
| 448 ir 9S3 CAMBRIDGE STREET 
I____  CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Telefonas University 8831 -W 
Rezidencijos Tel. University 8831-R

V*

I

I

į Residenci jos Telepbonas: 0779-R. K.
' Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W
I S. BARUSEViČIUS

Lletnvlfikas Oraborlna, balsaainoto- 
jaa, Real Estate ir Public Notaru.

258 W. Broadvay 
South Boston. Masu.

Reaidencija 838 Dorcnester Avenne 
Dorcbeater. Kasa.

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 IVASHINGTON STREET X

Nonvood, Mass.
MOT

(1VRUBLTAUSKAS)

’el. Norivood 1503

E. V. WARABOW & CO. i

f 
t 
I 
»

I 
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Aš esu pasirengęs suteikti 
visokias reikalingas infor
macijas apie Verstiną Au
tomobilių a)xlraiutiiną. pa
gal Mass. Valstijos įstaty
mą. Kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas Vincent B. t 
Ambrose, 255 Broadway, (

| Tel. a B. 0506-M.

>
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