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BROMIRUŲTI “CABAI” 
PAŠTUI

KRISTUS-KARALIUS

Kuomet žemiškąją karalių sostai ėmė griūti, tai į vietą tą 
sostą reikia vieną nesugriaunamą sostą pastatyti. Reikia pa
statyti sostą Kristui-Karaliui, Jo sostas te amžinai tveria ir Jo 
karaliavimui teneestie galo, šventasis Tėvas tuomi dalyku pa- 
sirūpino, paskyrė tam tikrą šventę—garbinimui Kristaus-Kara
liaus. Tuo klausimu šventasis Tėvas paskelbė Encikliką, kurią 
skaityto jai ras lietuvią kalboje šiame “parbininko” numeryje.

— Kristus-Karalius šventė pripuola ateinantį nedėldienį. **

h H ‘ i

A—

/ y ;

Eina nuo 1915 m. SPALIŲ-OCTOBER 29 D.,

Traukinys įva
A z

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Iš Darbo Lauko

PAGELBA DARBININKAMS

Čilės respublikos vyriau
sybė paskyrė $7,000.000 na
mams, kuriuose apgyvendins 
darbininkus.

PASSAKTO STREIKfBRIAIr DARBININKAI EIS I KALĖ; 
JIMĄ

NEW YORK CITY. — 
Pikietuojančius darbininkus 
policija vaiko ir areštuoja, 
kad pripildžius iždą bausmė
mis. Tad darbininkai sutarė 
nemokėti bausmių, bet eiti į 
kalėjimą. 150 pikietavusių 
siuvėjų buvo suareštuoti ir 
jiems uždėtos bausmės, bet 
jie atsisakė mokėti ir sutiko 
atsėdėti po vieną dieną kalė
jime. Nežiūrint, kad darbi
ninkai vaikomi ir areštuoją^ 
^Ujie turi sušinnkimūs kas- 
čneųa ir laikosi vienybėje.

Čia streikuoja apie 40,000 
darbininkų. Randasi ir ske- 
bų. Darbdaviai turi įtaisę 
skebams dirbtuvėse lovas ir 
teikia visokį patarnavimą. 
Šaukiasi net ir prie valdžios, 
kad padarytų investigaciją. 
Žodžiu sakant daro viską, 
kad tik sulaužius streiką.

Laimėjimas streiko pri
klausys nuo pačių darbinin
kų ir jų vadų.

Darbininkai turėtų neįsi
leisti karštagalvių bolševikų 
vadų, kuriems ne darbinin
kų reikalai rūpi, bet savo ki
šenės. Turėdami tikrus ir 
rimtus vadus laikydamiesi 
vienybėje tik gali laimėti ko
vą.

PRAŠO SIŲSTI SENUS 
DRABUŽIUS

PASSAIC, N. J. — Šelpi
mo streikierių komitetas šau
kiasi Į visus darbininkus sių
sti senus drabužius, kad 
streikuojanti darbininkai tu
rėtų kuo apsirengti nuo šal
čio.

UŽDRAUDĖ PIKETUOTI

NEWZYORK. — Darbda
viai bė didelio vargo gauna iš 

' aįamo. uždraudrtna piketuos 
i, net ir ten kurdarbininkai 

ramiai ir be riaušių piketuo-

-
Štai New Yorko Retail 

Clerks unijos darbininkai pi
ketavo prie L. Daitch and 
Co., Ine. mažos sviesto ir ki
tokių daiktų krautuvėlės. Sa
vininkas nuėjęs į teismą pa
sakė, kad jis nesamdo sveti
mu darbininku, o tik savo 
šeimynos narius gavo už
draudimą piketuoti. Unija 
norėjo suorganizuoti darbi
ninkus ir savininką privers
ti pripažinti uniją.

TURTINGIAUSIAS 
MIESTAS_____

X ’ “ — -

Jei vidutiniško žmogaus 
paklaustum kuris Suv. Val- 
stijų miestas turėtų būt tur
tingiausias, tai jis mažai te- 
svyruodamas atsakytų, kad 
New Yorkas. Bet taip nėra. 
Turtingiausias Suv. Valstijų 
miestas ne New Yorkas ir ne 
Chicago, o Detroitas.

Valdžia income taksų iš 
Detroito gįivo $207,131,389. 
Tai po $208.59 nuo žmo
gaus. Tuo tarpu New Yorke

ROCKFOR
sažierinis trau
nuo bėgių,
čią traukinį, jį.fšyertęs atsi

mušė i restauraijtą. Restau- 
.-rantas taptųvisM^ugriautas

ir jis užsidegė.
nelaimėje liuke! ėjo 14 žino
mų. Užmuštas i avienas ne
buvo. Nuosto' 
už $250,000.

IŠ viso toje

• NZ

PAGAVO

PITTSFIEI 
Nedideliame 
pagautas aligą 
ilgio. Kad

valdžia taksomis tegauna aligatoriai 
šuo .žmogaus po $66.59. Chi- - 1 * “ "
cagoj po $73.41, o Philadel- 
phijoj po $90.34.

MAGIKAS BUVO PO PEILIU

DETROIT,Mich. -^Visa
me pasaulyje pagarsėjęs ma- 
gikas Harry Houdini staiga 
susirgo apendiko uždegimu. 
Operacijai pervėlai pasidavė 
ir ją sunkiai pernešė. Jau 
buvo netekta vilties ant pa
gijimo. Bet operacija nors 
sunkiai išlaikė, bet po trupu
tį taisosi.

Pašto Departmentas, pa
sibaisėjęs banditų drąsa, nur 
tarė užsakyti 100 bromi motų 
‘ * cabii ’ ’ brangiesiems pašto 
siuntiniams gabenti. Vėliau 
bus jų daugiau užsakinėja- 
nia. Tie “cabai” bus varto
jami tik didesniuose mies-

duoti iš varžytinių. Varžy
tinės prasidės nuo lapkričio 
10 d.

!

SUSEKĖ SLAPTĄ DIDŽIULĮ 
BRAVARĄ

ATLANTIC CITY. N. J. 
— Federaliai prohibicijos 
agentai užtiko slaptą brava
rą. vertė aprokuojama iki 
$500,000. Bravaras toks di
delis, kad pasirodė perdide- 
lis kad .jį paprastu būdu iš
griauti. Ręikęsji_įšdinąmį- 
tuoti. Tas bravaras rhūnšai- 
nės išdirbdavo po 5.000 galio
nu dienoj.

GALI BŪTI GENERALIS 
STREIKAS

MENICO CITY. — Mek
sikos Darbo Federacija ren
giasi prie didelės demonstra
cijos pareiškimui reikalavi
mą prašalinti Distrikto Teis
mo teisėją Conto, kuris išda
vė keletą uždraudimų ir pa
skelbė streikus nelegaliais.

Jeigu demonstracija nieko 
negelbės, tai Federacija grei
čiausia paskelbs generalį 
streiką.

Rumunijos karalienė puo- 
tauja šioje šalyje didžiausia
me pertekliuje, o jos karalys
tėje darbininkai kalėjimuose 
pūsta ir badauja.

“Darbo dulkės yra vertes
nės už brangiausią pudrą.” 
(Meidani)

UŽĖJO DIDŽIUS TURTUS

Pilsudskis tiki čigonės pranašysteii 
___  -; . 4

PILSUDSKIS NORI BŪT 1 
• KARALIUS 3

Varšuvoj jau atvirai visur 
kalbama apie tai. kad Pil
sudskis pradėjo kampaniją 
už savo kandidatūrą Į Lenkti 
jos karalius. Pilsudskis sėt 

• • • * ' ■* Lenkijos monarkistais nuo 
senai sėbrauja. Spalio 25 A 

“šiV Pilsudskį 

priešakyje turėjo iškilmes* 
'Los iškilmės ivvko netoli ViU 
niaus kunigaikščio Radvilo 
dvare. 2 Radvilas, nutautę^ 
kaipir Pilsųdskią lietuvis.^ 
ra vienas stambiųjų 
kištų. Prie jų grupuojasi ki
li Lietuvos didikai. Yra iri' 
grynų lenkų. Lenkų visuo
menė tais lietuvių išgamomis 
džiaugiasi, kaip, kokiais is 
ganytojais. Iš aušo 
dvare buvo susirinkę 5G 
•įtarki

' moha'ikistai
-st

SULAIKĖ VAGĮ

SPRINGFIELD, Mass.— 
C. IValter Worthy tapo poli
cijos sulaikytas. Jis Įtartas 
pavogime deimantų už $26,- 
000 pereitą birželio ųiėnesi.

PAVOGĖ DEIMANTŲ
NEW YORK. — Trauki

niu iš Buffalos į Toledo, O. 
buvo gabenama deimantų už 
$100,000. Visas tas turtas 
prapuolė, tapo pavogtas. 
Deimantai buvo išsiųsti iš 
New Yorko. Deimantai bu- 

lįę dingo su
■■ .4

ose

padaryta

Mąss. — 
y j e/ tapo

ta klausimas,

atsirado. Dalykas išsirisa 
tuo, kad nesenai iš Floridos 
į New Lenox buvo gabena
mas krokodilius ir jis tose a- 
pielinkėse pabėgo. Tai da
bar tas pabėgėlis sučiuptas.

North Carolinos valstijoj 
geologai betyrinėdami kal
nus užėjo daugybę reto , ir 
brangaus metalo vadinamo 
“cyanite.” To metalo tona 

nai to metalo turi apie 10,- 
000,000 tonų. Cyanite- labai 
gerai atlaiko karštį ir iš jo 
daroma plienui tirpinti kros
niai.

SUŽEISTA 37 ŽMONĖS
BUFFALO. — Trokas at

simušė i strytkari ir vietoje 
sužeista 37 žmonės. Kaiku
rie mirtinai tapo sužeisti.

PRAGRĘŽĘ GALVĄ

George H. Riek sutiko baisią 
nelaimę. Laike automobilio 
katastrofos geležinis virba
las pervėrė jam galvą ir į- 
smego keturis colius. Bet jis 
išliko gyvas. Daktarai stebi
si iš tokio atsitikimo.

kad Pilsudskis atsisakė b 
Lenkijos prezidentu ir nend? 
įėjo būti formaliai militarijl 
diktatorium dėlto, kad jis> 
eina prie karūnos. Jaudit 
metu kai Pilsudskis gyvai* 
užsiinteresavo patapimrt 
Lenkijos karalium. Taip jis. 
užsigeidė dclto. kad prieš du 
metu viena čigonė jam.išpra
našavo. kad kada nors jis bįįU 
sias karalium vainikuotas. ►

* * x . ;
___________________ ■- . . y 
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-RUMUNIJOS KARALIUS 
PABLOGĖJO

Iš Bielgrrtdo. Jugoslavijos 
sostinės, pranešama, kad Ru
munijos karaliaus sveikata • 
pablogėjus ir kad jis palie
pęs savo žmonai, kuri taip 
11 iukšmingai svečiuojasi Ą- . 
merikoi trumpyti savo kelio-

i

?

A
-
į

ne ir skubiai urižti namo*
. .* .

'los žinios patvirtinimo ne-{?
r:K •

______________________________ -

DIDŽIAUSIASVYNUOGIŲ/1
UŽDERĖJIMAS

^AVASHINGTON. — AgfkJ 
kultūros Departmentas skd$ 
Ina. kad šiemet buvo didži 
siAs vynuogių^ 
DidMv'tu vvnūbgf 
į dirbjTBh. naminio vvno. Ta- *

>> mete- 
trai. Valdžia pripažįsta, kad. 
didelė vynuogių dalis eina ;■

-tf . ■

z

NAUJA VALIUTA BEL
GIJOJ

Belgijoj įvesti nauji pini
gai. Vietoj franko dabar į- 
vesta “belgą.” Naujieji Bel
gijos pinigai paremti auksu. 
Belgijos pinigų kursas svy
ravo nuo pat karo pradžios. 
Pastaruoju laiku. Belgijos 
frankas puolė tap, kapir 
Franci jos frankas.Kad fran
ką išgelbėti, tai pats karalius 
buvo paskirtas finansiniu 
diktatorium. Per griežtas 
priemone finansai pagerėjo. 
Naujų pinigų kursą palaikys 
paskolomis.
Belgija gauna 
paskolos.

* * Skruzdė maža, bet kalnus 
suneša/’ (Žmonių priežodis)

TX Amerikos
$50,000^)00

naminiom vvnąii daryti.-

-•----------------------------------------
Vį
i®

i
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Amerikos trakto 
riai Rusijoj

AMERIKOS TRAKTORIAI 
UŽSIENIN

Amerikos traktorius Rusi
jon išgabenama daugiau, ne
gu į bile kokią kitą šalį. Po 
Rusijos seka Kanada, o tre
čią vietą užima Italija.

“GERADĖJAS” VILNIUJ
VILNIUS, spalio 25. — 

Iienkas Halaszinski yra kal
tinamas nužudyme 24 mergi
nų. Jis teisindamasis sakė, 
kad jis į tas merginas įsimy
lėdavo ir kaipas jį meilė 
dingdavo, tai kad joe atmes
tos negikankytų jis iš gailes
čio jas nužudydavės. *

GAVO DOVANĄ

PARYŽIUS. — Dr. 
ger gavo augščiausią Nobelio 
dovaną už pasižymėjimą vė
žio ligos tyrinėjimuose, 
yra danas, Kopenhagos uni« 
versitetb profesorius.
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ipskaičiavi- 
bus gali- 
Lietti vos

^IJETUVOS OBUOLIŲ 
EKSPORTAS

Iš Lietuvos eksportuota o- 
. 27 tonai. 1924
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_ gaikštį: Gediminų

LAKINAI

tfiš lenkų nelaisvės 
ha i Įeit. MiĮtakįs 
Eįdrikis rugsėjį 

į Kauną. ? 
-t. %
Pernarh\0§ 

> 'savininkas inž. V. 
tauekas, rugsėjo Į L d- 

vai. prieš piet klojime 
rė. Raštelį paliko pra

rydamas palaidoti sode. Pa
korimo priežastis dar neži

la. Spėjama, kad dėl 
kios ekonominės būklės.

• As,? *—--------------------------

ŽAGARE. Šiaulių apskr. 
sėjo 12 d.-Latvijos pasie- 

policininkas peišovė 
nkių kaimo gy vaitoja 

vaikiną A. Motūrą, 
norėjusi per(‘iti sieną, 

linkės gyventojai, kaip 
uvos taip jau ir Latvijos.

Girtina, kad latvis sargvbi- 
aaik-pei-šovė vaikiną iš keršto, 

tardymas. Nelaimingas 
ra išvežtas i šiaudu li

goninę, nors maža vilties, 
kadjis pagis, .ne 

Į-kraujo nutekėjo.
- '■— .Prie pat miestelio kai
riajam^ Švėtės upelio kran- 
įet Aaiikštajain kalnelyj)', ku- 
rągaikščio Žvandguočįo pi- 
lį^kalniu vadinamame 1923 
metais vietinės organizacijos 

^prisodino ten _ medelių. La- 
baalgražiaj piliakalnis atro- 
BMiauniems medeli,-fms suža- 
iiavus. bet znioiies senu pa- 
■pijĮeiu kalnely pradėjo gany- 

kas ir karves, todėl taip 
iai /papuošta ta jauki

v •

i 

b

L btSllių: 1923 m.
į lųįbO tonų. 1925 m. 3.348 to- 

If
h Kaip iš šitų davinių inaty- 
P ti^obuolių išvežimas iš Lie- 

tilĮTos nors ir smarkiai auga, 
tačiau, turint galvoje bendrą 
.vaisiii Įiertekliu. mūsų ūki
ninkai toli gražu neišiiaudo- 
na-savo sodų taip, kaip kitu 
kraštu sodininkai. Einant X - *
Pfekvbos ir Pramonės Rū- •x *
mų apytikriais ;
Tnais. šiais metais 
ma eksportuoti iš 
obuolių: rinktiniu aukščiau
sios nlšies apie 1.500 tonu, 
rinktinių 1-os rūšies apie 
2,^00 t.oi iii. n u k rėst 11. finka- 

į Jnų virimui apie 4.000 tonų, 
? tinkamų perdirbimo reika- 
į lains apie 7.500 tonų: viso a- 
s pie 15,000 tonų arba 300.000 
( centnerių, kas vidutiniškai. 
| Įvertinant po 10 Jitii už cent- 

neri, sudaro'apie 3 milijonus 
| litų.
| I.š geriausių Lietuvos vai- 

• siajuis rinkų reik laikyti Vo
kietija. Švedija. Danija ir 

š. 'Suomija.

Ar

į Kalvarija. Rūgs. 12 
& Čia buvo Marijos Vardo 
hi lindai. Privažiavožmonių 
be galo daug. Pamaldų me- 

? tu pilna netik bažnyčia. KJ 
ŽT šventorius. Po pamaldų, 
kad ir ne tiek daug, bet vis
gi JMT daug buvo miestelyje 
girtų.

Kada pagalinus bus nž 
kimšti degtines šuliniai bent 

• per didesnius žmonių susiva
žiavimus ? • ■ £

•. j?..
‘T'* -J*' - *•

*?< •*
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Mažųųių . frakcijos įdavė 
Seimo prezidiumui pareiški
mą reikalėudanios, kad po- 
sėdžių salėje viduryje pirmo
se eilėse tautininkų frakcijos 
vietos būtų perkeltos į užpa
kalį mažumų frakcijų Vietų, 
o tautininkų vietas užimtų 
mažumos. Mažumos savo rei
kalavimą remia tuo, kad jų
jų esama dlnigiau, kaip tad* 
tininkų. Taip vieton Smeto
nos, Voldemaro ir kun. Miro
no pirmose vietose susės Oze- 
ris Finkelšteinas, pan 1^ 
dzynski ir fon Grabo v.

ĮTARTINI REVOLVERIAI
Iš tikrų šaltinių, patirta, 

jog Kauno apylinkėse, bū
tent, Garliavoje ir gretimose 
vietose nežinomų asmenų 
platina, pardavinėja (labai 
pigiai) vietos žmonėms re
volverius. Tasai pardavinėji
mas Įtartinas, rodosi, net pa
tiems kaimiečiams. Kas čia 
vėl ginkluoja liaudį i

Dėl ko permainos, Henry?
“Tu budavu atsikefctavar i 

rūsčiai rūkydavai, purkšdavai 
ir koseiavai”
“Permainos,’ ir tikrai mano 

barngioji,” vyras atsakė.
“Aš permainiau rukimą cigaretu - 

ir atsikračiau gerklės kutenimą.
Aš perėjau j

Dabartiniu laiku jau daugelis vyru tą permainą 
padarė ir su permaina padarė didį atradimą Jie 
dar pirmu syk atrado kad tikrai vyriški cigare^ 
tai neprivalo būt šiurkštūs ir erzinanti, šiurkš
tumas nereiškia stiprumą. Puikus cigaretai,

GANĖTINAI SMAGUMO .. BE PABAUDOS

Z

Old Golds.”
kaip kad pilnos sudėties cigarai, yra švelnūs ir 
sirpūs. Tokiais yra Old Gold. švelnumas tų ci
garetę visuomet! Tamsta gali juos rūkyt žr gė
rėtis, ryte, pietuose ir vakare be jokio apgailes
tavimo ar Įtekmės.

VALSTIEČIŲ LIAUDININ
KŲ GUDRYBĖS

MAŽEIKIAI. Spalių mėn. 
25 d,. ąš_ jeĮdųiuas galylv _sll___ 
draugu, pastebėjau, kad žy
maus liaudininkų agitato
riaus ir apskr. komiteto pir
mininko krautuvės pardavi
nėja nukabinėja nuo krautu
vės durų reklamų iškabas 
(Krautuvė uLaumė” L. gt. 
No. 10).^" ■

Tas mums pasirodė keista 
ir apsidairę į šonus pamatė
me prieš ateinant: valst. kon
trolę ir policijos atstovus, ir 
dar vieną senoką žmogti su 
portfeliu J o Šviesybę kunk 

•1 1* •

OLD GOLD
TAI ŠVELNIAUSIEJI CIGARETAI

20 15

X

AR TAMSTA GALI PADUOTI GUDRIAUSIĄ MINTĮ ANGLŲ KALBOJ DĖL 
ANTGALVIO OLD GOLD CIGARETU SKELBIMUI?

ANTRAS $2,000 25 KONTESTAS
PIRM A “D 0 V ANA 

$1,000
užgeriausią mintį antgalviui

ANTRA DOVANA. . .$500
už antrą gerą antgalviui mintį

50 DOVANŲ PO......... $10
už 50 geru antgalviams minčių

šf<ii praxideda nu t Fa* I.orillard 
ffffffĮciif fęryitft tfu* Afį (1H t l'it $ * JtOfi

i> i: r o \

.1 I I I I M
/

K u i< ►. i; i

S P R E X D Ė JAI

Al • b Kt I T T....................................... A nr I ark
Atitarus, Ihmton Ih rald-'l ra relei

s. lt t l s h T.............................../’/■< :uh alas

Colli fiiiilt sp'i ial \drt rtiniiųi .\pem p. Ine.

\\ . tiru..................1.' n m n a U Hi lu II. Ine..
Ad vert miiui Agtnry

yryiiain piniyain doi'alitl.’

I.orilla ui kompanija stengiant mi
rų xl iau nia imį ant puirį rirnm Mietam 
skclhimili. kuris hnn gaminaman rč- 
liau vislume .\iiujox Anglijos laik- 
rimėiuosc.

tini k riečia iii i dtilyraiili. Ka ma
loni žmona šiame pa įlenksi c sako j 
naro r yni* Jis ryte. besiskusdamas 
ruko ttld Gold tigre t g-. fr jis labai 
linkitpiainc ii/ic. Kg ji klausia jo*

raduola anlgalrio mintis nepri
valo Imt dirugiaii dešiuitien žodžių— 
priskaitant ir t mm t risžodžiu* "H! X 
117XI7." tad tamstai lieka pri- 
dčt dač septynis žodžius.

Ui durnium už $2.000 padovanota 
Ims ui audriausiai sugalvotus 62 
antgalrius kurie giria u šia perviršis 
šį skelbimą — su lyg sprendėjų nuo- 
manės.

1 > K<>tit<*sl:i* prisidedu spnli<> 25 
ir l>>llcln*‘l lapkričio X. Vinį atsaky
mui privalo Imt išsiimti paštu, kad 

• latsiekty J^rTUnnl Kotttpnnljų prieš 
vidurmikt) arba ptčlatov vidurnak
ty. lapkričio X. Ijiim4ju»i’l vardai 
l>tix paskelbti lapkričio 22 d.

■Ji Kiekviena* - Mle kurio* |y. 
ties gali dalyvauti Išskyrus tarnau
toju* I*. I.orillard Kompanijos Ir Jai 
art Intų kompanijų.

su žodžiais “UIS \V1EK SAID" ir 
’ nevartok. tlftugltlll 10 ŽOTlflŲ X toliu 
sakiniui. Kuo truifcpesnis antgalvū*. 
nio jreresnis. I»ile tik viriMntų.

41 Originalumas. Svarumas, trum
pumas, grynumas, aiškumas, skalt.v- 
sis.

">> Siųsk savo Ištariamų mintį ant 
kuĮsmo. arba parašyk ant vienos pu
sės lapo js>pieros. Parašyk savo pil
nų vardų pavardę ir antrašų. Gali
te patieki mums tiek minčių kiek tik 
norite. I»ot kiekviena privalo būt pa-

/

rašyta ant atskiro popieros lapo ar
ba unt uKl-lrn knpono — cy 1-nn-dų 
vardu pavarde ir antrašu pilnai pa
rašytu.

G) Atsitikime. kada kelios ypatus 
patiekia viehodos vertės antgalvitis, 
vienodo tyrumo, vienodos pagarltos, 
tai minėtame atsitikime dovana bus 
padalyta lygtai jtj tarpe.

7) P. Lorillrtrd Kompanija pasi
lieka s;»u teisę naudoti sulyg savo 
tioro bi kuri ar visus patiektus nnt- 
galvius ne paisant kurios gavo dova
nas ar ne.

kį, kuris Mažeikių mieste d; 
ro revizijų. 1 r

Kas mus ir suįdomino tai 
aplinkybė ar ištiktųjų liau
dininkai slepiasi nuo minėtos 
komisijos su savo reklamo
mis i

Pasirodė taip — viršminė- 
tai komisijai praėjus tos pa
čios krautuvės pardavėja vėl 
išnešė ant sienų iškabas ir iš
kabino.

Kažin ar visiems pirk
liams taip yra galima, ar tik 
\alst. liaud. vadų “Lau
mei kad tuoini išvengus 
apdėjimo mokesčiais.

1 tai reikėtų daugiau do
mės kreipti minėtai Komisi
jai.

Mat kitos kratituves turi 
tik iškabą, o ši trejetą iškabų 
lx*i reklamų ir todėl išrodo 
gana buržujiška.

ANTRAS $2,000 ANTGALVIO

AnvKrrisiNG Der\rtme.x r. Jlirision I'. 7,. 2
P. Loriki aro 1TI» W. 401h St.. Nc'v York City

.!/.»/ suyyestion 1<>r the hrndline of Ihr Or.o.ft<»t.n 
a d vertintai cnt (Contctt .Vo. t) is as falloits:—

\

ins wip: s.\ri>: -

ŠAME ......

<TRt.KT ..........................

Ton x

NTĘSTAS KITA SAVAITĘ (T’tfts “DarMnlntar'1

DEMOKRATIŠKOS VAL
DŽIOS—DEMOKRATIŠKI 

DARBAI
Šia vasara buvo pareeliuo- 

j amas likusis nuo centro 
Aukštojo Gelgaudiškio dva
ro plotas. Tarp žemės gavu
siųjų iš to dvaro yra ir pilie
tis Kunstas. .Jis yra siuvė
jas ir gyvena kur kada, pa
puola. Lauko visai neturi, 
savanoriu nebuvęs ir nėra to 
dvaro darbininkas, bet lauko 
gavo. O kurie turėjo teisės 
ir tikėjosi gauti — liko be 
nieko. Malone apdovanota
sis giriasi, esu būtų gavęs ir 
8 ba. tik nenorėjęs didinti 
žmonėse kilusio nepasitenki
nimo. kad iŠ kažin kur atėjęs 
gauna lauko, ir pasitenkinęs 
2 ha. Žmonės sako, kad to
kia malonė ištiko žmogelį už 
uolų darbavifnąsį soeialde*’ 
n tok ratų nauda i. N ieko sau, 
‘ ‘ demokratiškai.
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VEDA KUN. PR. JURAS, L. D. S. DVASIOS VADAS

DVASIŠKŲ SK AITYMELIŲ SKYRIUS

VISŲ ŠVENTŲ ŠVENTĖ
1 d. Lapkričio

Padidėjus Šventųjų skait
liui/ Bažnyčiai reikėjo į- 
steigti vieną šventę paminė
jimui visi! Šventųjų. Tą pa
darė popiežius Bonifacas IV, 
610 metais. Jisai įsakė idant 
viena, vadinamoji Panteonu, 
stabmeldžių šventykla, skir
ta visiems dievaičiams, būtų 

perdirbta Į Krikščionių baž- 
i.yW,% ir ten sudėta Šventų
jų ikiViol po -'Rymiškąsias 
kapines išsklaidytos relikvi
jos.

Pašvęstoji bažnyčia liko 
paskirta Panelės Švenčiau
sios ir Kankinių garbei ii-bu
vo įsakyta kad Visų Šventų
jų šventė būtų apvaikščioja
ma kas metai. Popiežius 
Grigalius IV įsakė Katalikų 
Bažnyčiai visame pasaulyje 
švęsti Visų Šventų jų dieną 
1 -mą lapkričio.

ir ten sudėta Šventu
pi oi po -'Rymiškąsias

ŠVENTŲJŲ BENDRAVIMAS

= ’l ■
maištą ir per tai prarado 
dangų, Pragaras džiaugės, 
angelai liūdėjo. Maloningas 
Dievas pasigailėjo nupuolu
sio žmogaus. O kad j į'išaukš
tinus. Viešpats Dievas “pats 
save išnaikino, prisimdamas 
tarno išvaizdą, tapdamas į 
žmones panašus.. ..pasidaręs 
paklusnus iki mirčiai, mir
čiai gi kryžiaus” (Pilyp. 2, 
7-8). Mirčia ant kryžiaus Iš
ganytojas atidarė žmonėms 
vartus dangaus karalystės. 
Tr troško visų išganymo. Tą
jį troškimą teberemia maiti
nimu savo Kūnu ir Krauju; 
dangiškuoju penu stiprina 
keleivius, idant kelyje į dan
gų nežūtų iš vargo ir bado. 
'Taigi Išganytojas trokšta 
kad da būdami ant žemės ra
gautume dangiškų linksmy
bių.

“Kas valgo mano kūną ir 
geria mano kraują, tas pasi
lieka manyje ir aš jame” 
(Jono 6, 57). Dievas pasi-

Visus tikruosius Kristaus 
išpažintojus jungia bendras 
Dievo meiles ryšys. Tikin
tieji sudaro vieną galingą 
morali kūną, vadin’amą Baž
nyčia, kurios galva yra pat
sai Kristus.

Ne visi tojo kūno nariai y- 
ra vienodame padėjime.“Nes 
kaip viename kūne turime 
daug sąnarių, visi gi sąna
riai ne tą patį veikimą turi, 
l::ip mes daugelis esame vie
nu kūnu Kristuje.” (Rym. 
J 2, 4-5). Vieni užbaigę že-

<ės kąrionę linksminasiilan- 
.-•*—jiibįiih. "y ■ 
ie su išrinktaisiais, kiti

J >ievo teisingos rankos pa
liesti“ kenčia šventykloje, da 
kiti tebekariauja dėl teisybės 
ant -žemės. Visi vienijas 
Kristuje, ir toji vienybė, ku
ri yra tarp tų visų vienos 
Bažnyčios narių, vadinasi 
“Šventųjų Bendravimas.” 
Bendroji dvasiška vienybė 
tarp Kariaujančios, Ken
čiančios ii- Trijumfuojančios 
Bažnyčios ypatingu būdu ap
sireiškia Visų Šventų dieno
je ir Vėlinės. Šventųjų nuo
pelnai gelbsti mums ir vė
lėms šveitykloje; mes mel
džiamės į Šventuosius, <y 
šventieji meldžia už mus 
Dievą: mūsų nuopelnai, at
lygiai ir maldos gelbsti švei- 
tyklos vėlėms, jos dėkingos 
meldžias už mus, ypačymūsų 
maldomis greičiau įvestos į 
dangaus linksmybes. Ir taip, 
visi semiamės gėrybių iš 
bendro savo gyvybės šaltinio 
-Jėzaus Kristaus ir naudoja
mės vienas kito gerylM’mis 
bei pašalpa.

Tvirtai tikėk, įvertink ir 
naudokis šventųjįi Bendra
vimu.

lieka mumyse tol kol nepake
liame prieš Jį maišto pildy
dami nuodėmę, laužydami Jo 
Įsakymus. “Kas gi daro 
nuodėmę “ir neteisybę, tie yra 
savo sielos neprieteliai.” 
(Tob. 12, 10). Mirtinąją 
nuodėme paniekiname Die
vą. mūsų geriausiąjį Tėvą ir 
išvarome iš širdies Šventąją 
Dvasią, 
prietelį.
kiame bausmę amžinojo pa
smerkimo, prarandame teisę 
įeit į darfgaus karalystę. Nie
kas sutaptas neįeis į dangaus 
karalys^tg. Dangus šyentię-_ 
S^fs.

mūsų geriausiąjį 
Per tai užsitrau-

DANGUS ŠVENTIESIEMS

Dievas vien šventus žmo- 
’nės tejleis Į dangų. Kitaip 
dangus nebebūtų vieta amži
nų linksmybių.

Dievą/, .nuo amžių numy
lėjęs žmogų begaline meile, 
priruošė jam gražiausią tur
tingame pasaulyje buveinę ir 
paskyrė jam net globėją an
gelą sargą. Iš žmogaus te
reikalavo menko dalykėlio: 
pildymo Dievo valios. Žmo
gus, betgi, pasipriešino Die
vo valiai, pakėlė prieš Jį

ris traukia prie savęs. Šv. 
Ona ir Šv. Elzbieta, Šv, Mo
nika ir Šv, Brigyta, Šv. Zi
ta ir Šv. Marcelė, Šv. Gert
rūda ir Šventosios Kotrynos, 
šventosios Teresės ir Marga- 
retos ? Be 'daugelio kitų, ad- 

• v t

vokatai turi Šy. Ąlponsą j gy
dytojai —. ŠV Rūką; moky
tojai — Šv. Ignacą Loyolą ir 
šv. Joną de la Salio; išmin
čiai — Šv. Augustiną ir Šv. 
Tomą Akvinietį; Dilvt)mo
kslo platintojai turi visą eilę 
Apaštalų bei Misijonierių. ‘

Ar nusidėjėliai mažai turi 
užtarytojų pas Dievą ? Jei 
Dievo užsigynei) šaukis užta
rymo Šv. Petro; jei Kristų 
persekiojai, kreipkis prie Šv. 
Povvlo; jei paleistuvystėj 
mirksti, pasek pavyzdį Šv. 
AI arijos Magdalenos bei Šv. 
Augustino; o jei buvai 
skriaudėju, pasielgk kaip 
anas Zakėjus.

Jie galėjo likti šventais, 
kas išdrįs sakyti kad mums 
trukdo ki/toki prigimtis^įyi 
kliūtis, kad mus varžo"sun
kesni Įstatymai, arba kad 
gailestingas Dievas neduoda 
gana malonių ?

» -

Mano
-M > — — - — -

siminti visą Katalikų Bažny
čią, Įcuri tęsiasi nuo rytu iki 
vakaru!”

. ■ z

ŠV. POLYKARPAS 

dieną ir naktį melsdavosi už 
visą KataUkų Bažnyčią visa
me pasaulyje.

ŠV. JERONIMO MALDA
jį>v. Jeronimas rūpestingai 

mokino šv. Paulą Dievo mei
lės nuo pat jos kūdikystės 
dienų. Kada ji būdama jau
na \pasi mirė, Šv. Jeronimas 
labai liūdėjo. Jis žinojo jos 
nekaltumą, tad nei kiek ne
abejojo apie jos patekimą Į 
dangų. “‘Brangi šventoji 
Painia,’- melsdavosi jisai, 
“gelbėk mane savo, maldo
mis. Nepamiršk to, kuris 
mokino tave gyventi dėl Die
vo ir dangaus. Tavo tikėji
mas ir dievotumas nuvedė Į 
Dievo prieglobstį ir aš tikras 
esu kad Jis neatmes tavo 
meldimų. O, brangus mano 
kūdikėli, melskis, melskis už 

f mane. i
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čia duoda danguje užtaryto- -buvo įsakyta Jobo prote
liams, prašyti Jobo tarpi- 
ninkystės idant jų maldos 
l-Ūtų išklausytos” (Job. 42, 
8-10). Abimelekas regėjime 
gavo Dievo apreiškimą kad 
pasiprašytų Abraomo (mels
tis už jį. Aaronas Dievo įsa
kytas aukavo smilkalą ir 
meldės už savo žmones. Jere
mijas numiręs meldės už sa
vo žmones.

Natūralu eiti prie Valdo
vo per jo prietelius bei tar 
ims. šv. Augustinas sako 
‘“Esame raginami idant pa- 
siremtumėm ir x pasistiprin- 
tnmėm Viešpaties akivaiz
doje nuopelnais tų, kuriuos 
Jis myli, kadangi patys ap-

ją įr gyvenimo pavyzdį.
Šventieji gyvendami su 

Dievu mato mus lyg kokiame 
veidrodyje ir girdi mūsų 
maldavimus. Tai aišku iš Šv. 
Rašto žodžių, kame pasaky
ta: “Taip btis- džiaugsmo 
danguje dėl vieno nusidėjė
lio darančio atgailą daugiau, 
nekaip clel devynių dešimtų 
kurie neprivąlo atgailos” 
(Luko 15, 7)/Reiškia šven
tieji žino kas dedasi ant že
mės.

Viena iš vyl iausiųjų dan
gaus dvasių Angelas Rapo
las Jare Tobijui: ‘“Kuomet 
meldeisi su ašaromis ir laido
jai numirėlius, ii- patikdavai 
savo {lietus ir slėpdavai nu- sunkinti nuodėmėmis, bijo 
įnirusius per dieną savo na
muose ii- laidojai nakčia, aš malonės, 
nunešiau tavo maldą Viešpa-j Visi šventieji ir Švento
riui” (Tob. 1*2, 12). Dievo . sios Dievo, melskitės už mus!

. I

mės, ar nenustojome Dievo
* *

tai niusų specialyl>ė ir ilgų mėtų prak 
tika. Darbus artistiškus. Kainos femot 

N
M. A. NORKŪNAS,

1G Pleasant St., i l4iwrenėe, Mas?

Pagarbink 
Angelais ir 
persiėmęs 
pasirįžimu

SEKIME ŠVENTUOSIUS

Vargdamas šioje* ašarų pa
kalnėje pakelk savo mintis ir 
širdį Į dangų. 
Dievą su Jo 
Šventaisiais ir 
karštu noru bei
būti su jais, prašyk per An
gelų ir šventųjų užtarimą 
gausių Dievo malonių.

Būkite tobuli kaip dangiš
kasis jūsų Tėvas kad yra to
bulas.” ragina mus Išgany
tojas. Kitoj vietoj Jis lie
pia mums, kad mes Jį sektu- 
i‘)ėm. Persunki! sekti Die- 
vą-Žmogų. bet lengva sekti 
šventuosius.

Šv. Jonas Apaštalas apra
šydamas savo regėjimą dan-
guje sako: “Po- to regėjau 
didžią minią, kurios niekas 
negalėjo suskaityti, iš visų 
tautų, ir giminių, ir žmonių 
kuopų, ir kalbų; jie stovėjo 
ties sostu ir Avinėlio aky- 
vaizdoje, apvilkti baltais rū
bais, ir palmės buvo jų ran
kose” (Apr. 7,9). Kokiame 
nebūtum luome, amžiuje ar 
stovyje rasi šventuosiuose 
sektiną pavyzdį. Jei da tik 
pradedi gyventi, eik pėdomis 
šv. Imeldos, devynių metų 
mergaitės; šv. Agnietės, try
likos metų gražuolės; Šv. 
Stanislovo Kostkos, 19 metų 
jaunikaičio; Šv. Jono Berk- 
mano, 22 m.; Šv. Aloyziaus, 
24 m.; Šv. Kazimiero, 26 m. 
B ūda mas j >a prast u darbi n i n - 
ku, ar negali sekti dailydę 
Šv. Juozapą, Marijos Sužie- 
dotinį ir Jėzaus Globėją, ar
ba Šv. Izidorių artoją, ' Šv. 
Krispiną, Šv. Florą, šv. 
Mauricijų? Ar mažai mote-

MALDAUKIME ŠVENTŲJŲ
PAGELBOS ___

i

ŠV. FRUKTUOZAS

Tasai vyskupas ir kanki
nys už krikščionių tikėjimą 
buvo nuteistas sudeginimui. 
Prieš pat jo mirtį, priėjęs 
vienas krikščionis paspaudė 
jo ranką ir tarė: “Ar atsi
minsi mane pas Dievą?” 
Šventas kankinys atsakė:

Nors nėra būtina bet la
bai išganinga maldauti šven
tųjų! užtarimo pas Dievą. 
Bažnyčia nėra Įsakiusi taip 
daryti, bet mokina, kad šven
tieji, kurie viešpatauja dan
guje. meldžiasi prįe Dievo už 
mus. Nuo pat pirmųjų am- 
žiit sustatinėjo giesmes bei 
maldas, Įvedė šventiesiems 
paminėti šventes, skyrė net 
ištisoms tautoms globėjus, ir 
kiekvienam asmeniui per 
Krikšto Sakramenta Bažnv-v

A'OR.VU DUONA
1 puodukas kornu miltu 

įmodukas miltų 
arbatiniai-šaukštukai 

liaking powderi<> 
arbat. šaukštuko druskos 
puoduko Bordeno

~ Knrrrttušuoto —
% puoduko vandens

1 kiaušinis, biskį paplaktas
3 šaukštai tirpyto sviesto 

Išsijok sausus daiktus. Henri 
sumaišyk pienų ir vandeni. 
Dėk mišinį ir kiaušinį prie 
sausų daiktų ir "erai suplak- 
Pridėk sviestų. Kepk seklioj 
serai pasviestuotoj blėtoj 
karštam pečiuj.

CUNARD
Į LIETUVĄ1
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąlttnią 
laivakorčių

I KAUNA IR ATGAL 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA ..... .$211, 
AQUITANIA................... $215!
I LIEPOJĄ IR ATGAL KAIS 

LAIVAIS — $188.
Iš Bostono-

Samaria Spal. 31, Lapkr. 28 
Laconia._____Lapkričio 14 

Į Lietuvą greitu laiku. JBplaukimai 
KpĮgivial f-

leidžiami be kvotos varžymą. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipldt6s prie vietos agentą 
ar J 
CUNARD LINE 
126 Statė Street 
Boston, Masa.

Dar yra daugelis 
kitokių btidų 
vartojimui 
Kondensuoto 
pieno

KALĖDOS SENOJ 
TĖVYNĖJ

Tarp savąją ir seną drangą, 
tamsta jausi jauką Kalėdą 

linksmumą
ŠVENTĖMS IŠPLAUKIMAI PER 

BREMEN-MUNCHEN
Gruodžio 8

Kajutes, turistiniai. 3 kajutos ir 
3 klasa

COLUMBUS
Gruodžio 14

l-mos. 2-ros ir 3-čios klasos

Susisiekimas gelžkeliu atsakantis 
iš Bremen į visas Lietuvos dalis. 
Pagarsėjusi pasaulyje virtuvė ir 

J.Ioyd patarnavimas
Dcl informacijų kreipkite* į musų 

autorizuotus vietinius agentus 
arba

NORTH GERMAN

LLO Y D
32 Broadway, New York

PARANKIAUSIAS

Į vieną rusi—Camel—įdedame daugiausia gerumo
DIDŽIAUSI tabako organizacija pasauly 
gamina tik vienų cigaretų—Gamei. Į - šia 
vienų rūšį sueina visas noras patenkinti, 
visas pasaulio didžiausios tabako ekspertų 
organizacijos išsilavinimas patarnauti.

Nuo dienos kada Car.'.el pasirodė ant rin
kos, jis susilaukė rūkytojų malonės. Kas 
metų nauji milionai apšaukė ji vienu ir 
vienatiniu rūkymu.

Tiktai didžiausio gerumo cigaretas gali 
pasidaryti ir pasilaikyti tiek milionų draugų. 
Tiktai cigaretas iš parinkčiausiu auginamų

tabakų įstengtų užpelnyti vadovybę pasauly 
cigaretų pirklyboje.

Camcl tabakai yra puikiausi—ir jie taip 
rūpestingai sumaišyti, kad jie niekad ne
nuvargina skonio. Camels niekad nepalieka 
cigaretinio atsidavimo.

Mes tikime kad pas Camels rasite džiaug
smo susijaudinimų koki tik pasaulio 
puikiausi ir geriausi gali duoti. Mes kvie
čiame jus palyginti Camels su bile gami
namu cigaretų, bile kainos.

Pasiimkite Camcl!
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Baltijos Amerikos Linijos
laivai fSpiankla:

“ESTONIA” Lapkričio 2 d. 
“ESTONIA” Gruodžio 7 d.
Važiuokit visu keliu vandenin J pačią

KLAIPĖDĄ
per laisvąjį Dnnzigo portą. Iš ten tiktai 

vienos nakties kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog i Klaipėdą
S-čia kitas*

Užsimokant abipus tiktai $181
Popnllariška turistinė trečia kllaaa tik* 
tai $lt» branginu vfenpns, $15‘abipus 

Taksai atskirtum
Žiniom kreipkite* | vietoti agentus arba 

| bendrovę:

BalticAmerica Lioe, Ik.
10 RRlDGK STREET NEW YORK



lenkai viso

Liko Po Senovei

Pralobti

Kur Pavojingiausia .Dirbti

ACHMEDŽANO LA1ME

(Tęsinys)

Karaliene Pliuške

pirmutiniai galv

ir 
nims.

“Turto Norma,” nes joje au
torius aiškioje ir supranta
moje kalboje išdėsto apie pa
dalinimą ir nusaviinmą tur
tų. '

Apie teisingą turtų sunor- 
mavimą darbininkas ras tik 
krikščionių demokratų pro
gramoje, Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos programoje.

kiu — būdamas blaivas, nerūkyda- 
gerai ir užtektinai pavalgydamas, 
damas savo ūpą. Taip žmogus gy-

inemoranduinas iš 
svetimoms ša

viešai, kad “Me-
— in Feindeshajid” 

kraštas esąs Iš “Laisvės” raudoni e j 
išnau

šiaip jau darbininkas, kad jis pereitą ir daugiausia darbą, tai 
jis negalėtą patirti, kurioj pramonėj yra saugiausia dirbti. Be to 
kiekvienas darbininkas, kur jis Įpranta dirbti, tai ten jam išrodo 
saugiausia. Kaip tik jis persikelia i kitą pramonę, tai jam naujoje 
vietoje pasirodytu labai pavojinga. Sakysime, miestietis nusikrausto 
į anglią kasyklas dirbti. Tai anglią kasykla jam pasirodys tikru pra
garu. Jam išrodys, kad ten jo gyvybei pavojus iš visą pusią. Bet 
tepersikrausto angliakasys miestan ir tenueina dirbti prie mašiną bile 
kokiame fabrike, tai jam pasirodys, kad čia bile minutoj jis gali žūti.

Taigi darbininko asmeniškas patyrimas nieko tikro apie darbinin
ko saugumą negali patirti, čia tik valdiškos surinktos žinios dalykus 
tegali parodyti. Ir taip pereitą metą valdiškos statistikos rodo, kad 
dažniausia nelaimingą atsitikimą būna automobilių * ‘tairą” pramonėj, 
o sunkiausia darbinin^ąirsužeidžiami popieros pramonėj. Po to pavo
jingumu pasižymėjusios pramonės seka šitokios: geležiniai statybos 
darbai, obliavimo darbai, lentpiūvės, malūnai, skerdyklos, pakaunės.

Iš to neišeina, kad tokiose pramonėse blogiausia dirbti. Sakysime 
rūbsfavią ir knygvedžią darbuose nebūna sužeidimą bei užmušimą. 
Bet tie darbai sveikatą palengva kerta. Yra žinoma, kad knygvedžią 
ir apskritai klerką vidutiniškas amžius kur kas trumpesnis, negu ang. 
liakasią.

“Ieškokite todėl pirmiau
sia Dievo karalystės ir Jo 
teisybės, o visa kita jums bus 
duota.” (Mat. VI, 33.)

“Geras katalikiškas ..laik
raštis yra nuolatinė misija.” 
(Popiežius Leonas XIII)

Rumunijos karalienė, kuri dabar vieši Amerikoj, yra ne be tam 
tikrą gabumą. Be tą gabumą ji nebūt galėjus išsipopulerizuoti ir pa
sirodymas Amerikoj nebūt buvęs toks trukšmingas.

Mūsą supratimu nereikia žmogaus niekinti ar girti vien kad jis 
yra tam tikros tautos, tam tikro luomo, tam tikros religijos arba tam 
tikros partijos. Reikia atsižvelgti į žmogaus charakterį ir nuopel
nus. Šioje gadynėje nyksta ir eina iš mados titulai. Karalių, ku
nigaikščių ir bajorų luomas niekinamas ir nekenčiamas. Tautos be 
ją apceina. Bet .ir dabar karaliai, karalienės, princai nėra be galios 
gerai daryti. Ir Rumunijos karalienės atsilankymas Amerikoj galė
jo būt su Šiokia tokia pau<£ jos šaliai. Bet jau dabar aišku, kad joe 
atsilankymas bus labiau nėigiamas, negu iš pradžios buvo galima spė
ti. Rmnunijos karalienė jau persiritusi per penktą metą desėtką, o 
pasirodo besanti paprasta * * flapperka, ’ * arba lietuviškai tariant pliuš. 
kė. Jau prieš atvažiavimą Amerikon nusikirpdino plaukus. Ilgu 
svarstė ar užsisakyti trumpus sijonus ar ne. čia tai jau parodė * ‘kon
servatizmą.” Užsisakė ilgus sijonus. Bet kitais žvilgsniais ji moder
niška — dažo lūpas, pudruojami, rūko, čiūgamą maumoja, Žodžiu el
giasi taip, kaip paprasčiausia "flapperka.” Amerikos kapitalistai 
Žarstydami pinigus jos priėmimui ir pavaišinimui, tuos pinigus kaip 
j balą meta. Dėl tokią pasielgimą darbininkuose negali nekilti pasi- 
Haurėjimą.

tų nacionalizuota (šalies 
nuosavybėn ir kontrolei! pa
imta) visos, stambiosios pra
monės, taip pat gelžkeliai ir 
galingiausi varomosios pajė
gos projektai.”

Taip, jūs norėtumėte su
kiršinti nesusipratusius dar
bininkus prieš valdžių ir 
darbdavius, kad jiems beko- 
vojant galėtumėte prieiti 
prie tų turtų ir juos sau pa1 
si glemžti, kaip kad padarė 
Rusijoje bolševikų komisa
rai. Jie pasigrobė Rusijos 
turtus išgabeno į užsienius, 
prisipirko dvarų, / prisistatė 
palocių ir gyvena nė kiek ne
blogiau, kaip kad gyvena šios

VALDUOS politika irJOS/DIPLOMATIJA.
; ; > - Į * *• »

Kairioji eądekų valdžia 
mėgsta pasigirti, kad jie po
litikoje ar diplojnatijoje 
daug geriau nusimaną negu 
buvusįjį vaįdžia.

Dabar pažiūrėkime ką rašo 
apie dabartinės valdžios ‘nu
simanymą.” buvęs Preziden
tas A. Smetona savo partijos 
organe ‘ ‘ Lietuvis: ’ ’

met giriu Abubekruį! Protinga tu boba ir dar
be sparti!

Gerai sugyveno tarpusavy abidvi Abubekro 
žmonos, norint ir dažnai Džalilė murmėdavo; 
dažnai pyko ant jos ir Ainiuš; bet barnių jų tar
pe nebūdavo ir viena ant kitos neužsigaudavo. 
Mėgo Džalilė viršininkauti, didžiuodamasi, kad 
ji — vyriausia namuose, ir jei Ainiuš jos ne
klausydavo, tai senė atsigaudavo, skusdamasis 
savo vienmetėm—draugėm:

— Tinginė boba, ištisomis dienomis bevelytų 
vartytis minkštuose pataluose, ar arbatų su cuk
rum gertų, kaip ponia!

Bet užtekdavo draugei apgailestauti rr 
nurodyti Ainiuš nevikrumų darbe, kaip Džalilė 
akimirksniu vietoje draugės virsdavo neprieteliu 
ir įsiūtus rėkdavo visam kaimui girdint:

— Neįeisimas tokiai kalei, kaip tu, juodin
ti mūsų Ainiuš! Tau iki mano Ainiuš vistiek, 
kaip kiaulei saulės nepasiekti! Tavo ir vyras sky
lėtu bešmetu treti metai- į mečetę vaikšto; o pati 
tu kartą savaitėje prausies... ir tavo motina penk
tadieniais (penktadienis pas totorius šventa
dienis) grindis plaudavo... ir tavo tėvas mies
te kiaulieną valgė... tavo teta ėjo į turgų ir ske
petų pavogė, o tavo senukas girtas griovy volio
jos.. . ir visi tavo vaikui — pirmutiniai galva
žudžiai ir plėšikai.. . ir tu pati... tfu, tfu, tfu!.. 
— neberasdama žodžių išreikšti savo sujaudin
tiems jausmams, spiaudės Džalilė.

Nustebinta taip netikėtai atidengta jos šei
myninių santykių paslaptim, draugė baisos pa
gauta bėgdavo namo, nemokėdama ir nedrįsda
ma. tęsti gatvėje taip atvirą pašnekesį.

Taip pat, tik kiek kitokioje formoje elgda
vos ir Ainius, kai pristigdavo kantrybės klausy
tis Džalilės murmėjimo. Ji išeidavo į daržą ir 
atsirėmus į tvorą balsu raudodavo:

* — Įr koki-gi gyvatė ta senė Džalilė! Krem
ta ji mane nuo ryto iki nakčiai, kaip vilkas — 
avelę; kaip kandys kailius kapoja, taipgi ma
no sfelą! Įr nieko man, vargšei, nebelieka, tik 
prašyti vyro, kad atleistų mane pas tėvą ir mo

lėms.
Tautininkų suvažiavimas, 

turėdamas visa tai galvoje ir, 
be to, gavęs iš vietų žinių, 
kad tos mokyklos, aršiausiai 
agituojant lenkams dvari
ninkams, yra steigiamos vien 
polonizavimo ir politiniams 
tikslams, griežtai protestuo
ja prieš valdžios pataikavi
mą lenkiškiems gaivalams 
skriaudžiant lietuvius, ir 
prašo" Tautininkų Frakcijos 
Seimo attsovus atkreipti d*' 
mėšid'I šiuos nenoraiąlcu 
ir padalyti atatinkamų - 
gili jiems pašalinti.”

“Dąug būti} galima kalbė
ti apie thi, bet tuo tarpu pa
kaks užsiminus apie du mū
sų diplomatijos žygiu ir juos 
Įvertinus kritikos akimis.

‘ ‘Vienas žygis tai mūsų vy
riausybės nota, ne taip senai 
pasiųsta Vokios vyriausybei. 
Mat vienas Rytų Prūsų bur
mistras vieną iškilmės dieną 
išsižodo 
nielland 
(Klaipėdos 
priešininkų rankose). Tatai 
sužinojusi mūsų valdžia pa
rašė notą Vokios atstovui.

“Dabar klausimas: ar ge
rai padaryta, kad dęl tokio 
atsitikimo yra nota parašy
ta? Plačioji minia, kuri ma
ža arba nieko negalvoja, o 
dažniausiai tik jausmu visa 
sutinka, gal būt, mano, kad 
ge ra i. K a ip gi! Pr ū s ų 1 > u r- 
mistras, oficialus Vokiečių 
žmogus, pasakė, jog Klaipė
da esanti priešininkų ranko
se. Lietuva, vadinasi, Vokios 
priešininkas, iš kurios reikia 
jai atsiimti Klaipėdą?

“Juk reikia sutikti, kad 
politikos dalykai nėra vieno
kio didumo:, vieni mažesni, 
kiti didesnį, dėl iūažųjų vie
naip, dėl didžiųjų kitaip at
siliepiama. •

“Jei ne burmistras, o koks 
Vokios ministras būtų taip 
išsitaręs apie Klaipėdą ir 
Lietuvy, tai kita kalba galė
jo būti. Tačiau ir tuomet tek
tų pagalvoti, ar notos kelias 
yra tiesiausias, ar ne ver-

— Tu — vyresnioji žmona, daryk, kaip ži 
nai! — purtėsi teisėjo Tūle Ąbubekras.

— Tavo Džalilė mane suėdė, ant mano pečit 
veikiai ir bešmetas nebesilaikys,—verkšlent Ainius. ,« r ’ 1

— Tu — ne tarnaitė čionai, o žmona. Da 
ryk, kaip žinai,—kratėsi Abubekras ir tuo skun 
dai baigdavo^.

(Bus daugiau)

alirari- “Okupuotajame Vilniuje 
enayra ir Vilniaus krašte amžinieji 
osdirb- mūsų engėjai 
uosavy- kiais būdais persekioja lietu
oju bol- vius^ mesdami gatvėn iš prie- 
rankas. glaudų yaikus, uždarinėdami 
bo, taip pačių lietuvių išlaikomas mo- 
i; kaip kykląs, netvirtindami moky- 
šnaudo- tojų ir mokyklų, sodindami į 
ii varg- kalėjimus moksleivius ir mo- 
irtumas Rytojus, valydami iš bažny- 
įaBusi- čių lietuvių kalbą, slopinėto
ms savo nū lietuvių spaudą ir t. t., o 
j žodžio tuo tarpu šiapus demarkaci- 
i raudo- jos linijos mūsą dabatfmė 

valdžia ne tik leidžia, bet ir 
suteikia išimtinu lengvatą 
steigiant vidurines ir pradi
nes lenkiškas mokyklas, kiir 
tik susiranda nors 30 asine4- 
nų, norinčių tokių mokyklų. 
Tuo mastu einant, lietuviškų 
tos rūšies mokyklų Lietuvoje 
turėtų būti žymiai daugiau, 
negu dabar jų yra.

Statistinėmis žiniomis len
kiškoms mokykloms galėtų 
būti duodama tik 3 nuošim
čiai visų- skiriamų mokyk
loms lėšų, — vadinasi, len
kiškų mokyklų išlaikymas 
žymioje dalyje gul sant lietu-

TAUTININKŲ S-GOS REZO

LIUCIJOS DĖL LENKŲ 
MOKYKLŲ

Tautininkų S-gos suvažia
vimas, įvykusis Kaune X-2-3 
d., išklausęs pranešimus iš 
vietų dėl lenkiškų mokyklų 
steigimo, dažnai pralenkiant 
su veikiančiais Lietuvoje į- 

Lenkaik ruošdamies' skirtumas jeigu ūkės, dirbtu- statymais, su skriauda lietu-
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čiau Ifoti^purma žodžiu abie
jų šalių atstovams išsiaiškin
ti ir pataisyti, kas būtų tai
sytina. }y ' '

“Nota pri* dažnai, be jo
kios ekonomijos, vartojama 
praranda savo svorį.,Dėl to, 
kur užtenka paprasto šūvio, 
ten, mums rodosi, neverta ar- 
motos ritinti. Visuomenė ži
no, kad mūsų vyriausybė dėl 
vieno Prūsų burmistro pa
siuntė V. notą atstovui. Da
bar ji turi teisės laukti iš El
tos pranešimo, ką Vokia at
sakė. Taip bent turėtų būti. 
Tik vargiai sulauksi: užsi
mota per aukštai, o kirčio 
būta lengvoko.”

Tai matote kokiais šūviais 
šaudo mūsų esdekai iš dide
lio nusimanymo.

Apie antrą esdekų valdžios 
žygį štai ką paduoda:

“Antras mūsų politikos 
žygis tai memorandumas dėl 
Lenkijos pavojaus, dėl jos buržujai darbininkų 
barškinimo ginklu Lietuvos Jotojai bolševikai gerinasi 
pusėn 
siuntinėtas : 
liins. Ta žinia, 
ta, be galo daug nerimo įva 
rė mūsų visuomenei. Vadi 
naši, Lenkija ruošiasi pulti'“Darbininkai ir farmeriai rinkas turėtų įsigyti knygelę 
Lietuvą? Kaip gi kitaip su-' turi kovoti, kad tuojaus bū 
prasti to memorandumo pa
siuntimas?

“Jeigu yra rimto pavis 
jaus mūšų kraštui būti Len
kų užpultam, tai reikia ruoš
tis jis sutikti, reikia gynimo
si pajėgos sustiprinti. Bet 
tuo pačiu žygiu skaitai ofi
ciozuose pasidžiaugirną, kad 
šie metar pasiseksią apsieiti 
su mažesnėmis lėšomis kraš
to apsaugos ministerijai; 
pernai buvę skirta tam rei
kalui arti 42 milijonų, o da
bar (šiems metams) prie 
naujosios valdžios, užteksią 
40 milijonų su trupučiu! Tai 
Šitoks taupumas (juo norėta 
ir pasigirti) dėl Lenkijos pa. 
rojaus Lietuvai ? Kur gi čia ’ šalies kapitalistai. Koks čia 
logika

Taip kalba ne koks km- . j'. \, v-. • , i x i XX jos darbininkas pnes savokžcioms demokratas, bet tau- * . , . .. _ vx. . . . j . darbdavius negali ne žodžioturnikas, kuris esdekams pa- ... ,’ ,. T . , - prasitarti ir turi būti raudo-emus valdyti Lietuvą pasisa- • , . >, , A*, niausiąs komisaru bolševikųke busiąs neutralus. Aišku, , \
kaddabartinės valdžios susi- vei^aS- 

i broliavimas su lenkais ir kiti Bolševizmas, tai didžiau- 
1 darbeliai žalingi Lietuvai ne- šia ir pavojingiausia liga 
daro garbės sėdėti prie vieno neprotaujantiems vargšams 

{stalo su parsidavėliais, kad darbininkams,nes jie amžiais 
neutrališkiausiems asine-! varginami ir išnaudojami, 

nustoję laimingesnio gyveni
mo vilties prašalinimui eko
nominio vargo ir socialūs ne
teisybės dažnai patiki bolše
vizmo obalsiui ir lieka jo au
ka. . i. i

Darbininkai besirūpinda
mi savo ateitimi privalo ge- 

Įprie darbininkų piršdami riau apsipažinti su krikščio- 
I jiems ta į ką patįs netiki. Jie nių demokratų principais, . . .

Eltos paskėTb-|skelbia, tad “Dirbtuves, fa- unėš1ik pfprišilarkant gaIi-4^ skmuudfv ^ų- mokyk 
' brikai ir kasyklos turi pri- nia' susilaukti šviesesnio ry 
klausyti visuomenei,” kad tojaus. Kiekvienas darbi 
“Darbininkai ir i________  . . .

tiną. Vargšė aš, nelaiminga, iš tolo atvežta aŠ 
į svetimą šalį...

Į tas raudas retai kad neateitų kaimyne, di
delė naujienų mėgėja.

— Kas tau, Ainiuš, ko tu taip graudžiai ver
ki? — paprastai klausinėdavo.

— Kaip man neverkus, kad palikau vienų 
kaulų — ir odą, ir mėsą, viską suėdė Džalilė!

— Aai-ai-ai, — kinknodama galvą-, gailes
tavo kaimynė, — vargše tu našlaitėlė ir užtarti 
tavęs, paguosti nėra kam, Vyras tavo senas, o 
vyresnioji pikčiurna. Nesenai aš iškabinau ant 
tvoros puodą džiovinti ir tą ji, ilganagč, nu
traukė.

— Džalilė nutraukė tavo puodą nuo tvoros? 
—akies mirksniu liovus verkti, klausdavo Ainiuš. 
— Ką gi ji veiktų su tavo'puodu ? Iš mūsų šuns 
tau valgyti gal nešios? Mano vyras senas, bet 
aš po svetimus užkampius valgyti nelakstau, o tu 
jauną vyrą turėdama į svetimą seną kaleni dan
tis.. .

Jei Ainiuš inkariniai pasiekdavo Džalilės 
ausis, tai ši puldavo jai pagalbon, ir jos dviese 
taip Išdirbdavo kaimynei kailį, kad pastaroji il
gam atkąsdavo dantį ką-nors apgailestauti. Nu
galėjusios priešą, abi moterys dar ilgai visa ger
kle g}rrv viena antrą kaip įmanydamos ir paskui, 
nusiraminusios, susitaikiusios, grįždavo namo.

Kartais jos įveldavo į savo ginčus vyrą ir. 
šaukdamosi jį teisėju ir liudininku, Džalilė sa
kydavo:

— Matyt, esi apakęs, kad nematai, kaip ta 
v o Ainiuš manęs klausyti nenori ?

vyresnioji žmona, daryk, kaip žiminkysi, ar ne būtų geriau dabar išplovus sekly 
čią, kolei nėra Abubekro ? — taikiai pasiūlė Ai 
niu.š. ' • Į

— O vandens iš kur paimsi l šian lien šuli 
ni užrakino nuo vaikų iki trečiajai nuil Įai. !

— Vandens pas mane iš vakaro pir y prineš 
ta; pritrūkus ir į ujię suvaikščiosiu. Ą

— O tai boba, tai padėjėja pas $iane! — 
apsidžiaugė Džalilė. — Nebereikalo aš tave visu*
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žmogaus,
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. _ . Broliams Patriarkams, Prūsams, Arkivyskupams,
Vyskupams ir kįtiąms Dvasiniams Valdytojams, gyvenantiems su 
Apaštališkuoju Sostu taikoje ir bendrybėj: apie įvedimą šventes mūsą 
Viešpaties Jėzaus Kristaus kaipo Karaliaus. ‘ >

J POPIEŽIUS PIJUS XI^

Šlovingieji Broliai—Sveikinimas ir Apaštališkasai laiminimas 

. > ; Tapę Aukščiausiuoju Ganytoją pirmoje savo Enciklikoje,- išleis
toje viso pasaulio Vyskupams* Mes esame gvildenę svarbiausias prie
žastis tos negerovės, lęuri po Mpsą akių spaudžia ir varginą žmoniją. 
Mes atsimename tenai aiškiai pažymėję du dalyku: vieną, kad nedo- 
rybią potvynis yra užplūdęs visą žemę, nes daugybė žmonįą yta pa
šalinę Jėzų Kristą ir Jb šventus įstatymus tiek iš savo elgesio ir savo 
gyvenimą tiek iš savo namą draugės ir viešojo gyvenimo, ir antra, 
— kad niekad nešvies tautoms tikra patvarios taikos viltis, kol atski- 
ri žmonės ir valstybės nepripažins mūsą Išganytojo viešpatavimo ir 

jį atmetę. t x
\ Keldami tad reikalą KRISTAUS TAIKOS ieškoti KRISTAUS 

YSTĖJĄ Mes esame pasisakę darysią visa, kas tėra Mums j 
kad tik tą tikslą pasiektume. Esame aiškiai pabrėžę — Kris- 

' taus karalystėje, — nes Mūsą išmanymu niekaip sėkmingiau nėra ga
lima atstatyti ir sutvirtinti taika, kaip rūpinantis atnaujinti mūsą Iš
ganytojo viešpatavimas. Palankus tautą krypimas ir net uolus ją ver
žimasis prie Kristaus ir Jo Bažnyčios, kuri viena tegali duoti išganymą, 
stfkėlė, Mums neabejotinos geresnią laiką vilties. Juk teko matyti, 
kaip daugybe žmonią, kurie buvo Atpirkėjo valdžią niekinę ir, taip sa
kant, nuo jos nusigręžę, rengiasi ir skuba grįžti į paklusnumo kelią.

O visa tai, kas per amžinai minėtinus ir atmintinus šventuosius 
Metus yra įvykę ar padaryta, argi neišėjo Bažnyčios Įsteigėjo, Vieš
paties ir Aukščiausiojo Karaliaus garbei ir šlovei?

Vatikano misiją paroda yra padariusi gilaus įspūdžio žmonią 
protui ir širdžiai. Ji nušvietė pasauliui kasdieninius Bažnyčios darbus 
savo Sužadėtinio karalystei plėsti visose žemėse, net tolimiausią van
denyną salose. Ji davė visiems progos pažinti didelį skaičią šalių, 
kurias kataliką tikėjimui yra savo prakaitu ir krauju įgiję tvirti ir 
nenuveikiami misionoriai. Ji parodė, kiek dar esama dideliausią že
mės plotą, kurie reikėtą pavesti maloniam ir išganingam mūsą Kara
liaus viešpatavimui.

... _ Peršiuee Šventuosius Metus-iš-visą kraštą-snpteukusiesj-Rymą
dideliausios žmonią minios, savo Vyskupu ir kunigą vedamos, kokiu 
tikslu čia atvyko? Kad tinkamai nusivaliusios savo sielas, prie Apaš
talu karstą ir Mūsą akivaizdoje prisipažintą tebesą ir tebebusią valdi
niai Kristaus karalystės.

Toji Kristaus karalystė rodėsi kaip ir nauja kokia švesa ėmusi 
• spindėti, kai Mes šešiems išpažintojams ir Panoms, ištardę ją kilnią 

dorybią tikrumą, pripažinome dangaus Šventąją garbę. O, kiek 
tai malonumo ir paguodos jautėme savo širdyje, kai didingoje šv. Pet
ro bazilikoje, paskelbus pripažinimo dekretą, dideliausia tikinčiąją 
minia, reikšdama savo dėking-umą, vienu oalsu sušuko: TU GARBĖS 
KARALIUS, KRISTAU.

Kai žmonės ir valstybės, atsitraukę nuo Dievo, kurstydami ne
apykantos ugnį ir keldami savo tarpe riauŠią, kasa sau duobę ir ren
gia prapultį, tai Dievo Bažnyčia be paliovos teikia žmonijai dvasinio 
gyvybės peno, gamina vis naują, vyrą ir moterų, kartu Kristui; o 
Kristus, savo ruožtą nesiliauja kvietęs.!. Amžinąją .sava.karalystės 
laimę tu, kurie Jo žemes karalystėj yra Jam ištikimai tarnavę.

* * » {

Pagaliau šiais šventaisiais Jubiliejaus Metais, baigiantis šešioli
kai šimtmečią nuo Nikėjos Sinodo, su mielu noru Įsakėme švęsti to 
didžiojo įvykio sukaktuves ir Mes patys jas iškilmingai minėjome šv.

- Petro bazilikoje, nes tasai Sinodas patvirtino, kad Dievo Sūnus turi 
bendrą su Dievu Tėvu esybę ir kad tai yra kataliką tikėjimo tiesa, 
o įterpdamas į tikėjimo išpažinimą žodžius: “kurio karaliavimui ne
bus galo, ’ ’ išpažino, kad Kristus tikrai yra Karalius.

Kadangi šie Šventieji Metai yra davę nevieną progą nušviesti 
Kristaus karalystę, tai,Mes tikimės padarysią tinkamą savo Apašta
liškajai pareigai dalyką, jei pritarsime daugybės Kardinolą Vyskupą 
ir tikinčiąją atskiriems ir drauge pareikštiems prašymams ir užbaigsi
me šiuos Šventuosius Metus, įvesdami į Bažnyčios liturgiją ypatingą 
šventę mūsą Viešpaties Jėzaus Kristaus kaipo Karaliaus, šisai rei
kalas taip yra Mums malonus, jog apie jį norime su Junkis, šlovingie
ji Broliai, kiek pakalbėti, Jūsą gi paskui bus dalykas visa tai, ką 
būsime pasakę apie Kristaus kaipo Karaliaus garbinimą, taip pritaiky
ti žmonią protui ir širdžiai, kad iš tos šventės, kurią ketiname įvesti, 
kas metai vis daugiau naudos išeitą.

MOKSLAS APIE KRISTAUS KARALYSTĘ
Jau iš senovės visą yra priimta ir įvesta, perkelta žodžio reikšme, 

Kristus vadinti Karalium, kad tuo parodytume aukščiausią laipsni kil
numo, kuriuo Jis praneša ir pereina visus sutvertus daiktus. Taip 
antai yra sakoma: Kristus karaliauja ŽMONIŲ PROTAMS, ne tik dėl 
savo proto aukštumo ir mokslo didumo, bet ir dėl to, kad Jis yra Tie
sa ir kad visi žmonės turi iš Jo semtis tiesos ir ją nuolankiai priimti. 
Lygiu būdu Jisai karaliauja ŽMONIŲ VALIOMS, nes Jame Dievo va
lios šventumui visiškai pritinku žmogaus valio? tvirtumas ir nuolanr 
kūmas; be to, Jisai savo skatinimais ir įkvėpimais daro mūsą liuosai 
valiai tokios įtakos, jog mus sužadina kilniausiems dalykams. Paga
liu Kristus yra pripažintas ŠIRDŽIŲ KARALIUM už Jo pranešančią 
visokį žinojimą meilę (Eph. III, 19, romumą ir malonumą, žavintį šir
dis.

Nėra buvę ir niekad nebus tokio žmogaus, kuri visos žmonią gi
minės taip mylėtą kaip kad myli ir mylės Jėzą Kristą. Tačiau, tiks
liai kalbėdami, visi jaučia gyvo reikalo Kristui ir kaipo žmogui pri
pažinti Karaliaus vardą tikra to žodžio reikšme. Juk apie Kristą, 
vien kaipo žmogą yra pasakyta, kad Jis gąvęs iš Dievo Tėvo VAL
DŽIĄ, GARBĘ IR KARALYSTĘ (Dan. VII, 13-14), nes Dievo Žo
dis, būdamas vienos esybės su Dievu Tėvu, ir be to gavimo viską turi 
bendra su Dievu Tėvą todėl ir visiems sutvertiems daiktams aukščiau
sią ir pilniausią valdžią. Argi neskaitome gausiai šv. Rašte, kad 
Kristus esąs Karalius? Iš tikro, Jis yra vadinamas Valdovu, kuris 
būsiąs kilęs iš Jokūbo (Mum. XXIV, 19), kuris Dievo Tėvo esąs pa
statytas karalium ant Cijono, Jo švento kalno, kuram būsiančios vai. 
dyti duotos visos tautos ir kuris valdysiąs visus žemės kraštus (Ps. II). 
Susižadėjimo giesmėje; kurioje turtingiausio ir galingiausio kara
liaus pavidalu buvo skelbiamas tikrasis busimasis Izraelio Karalius, 
štai kas pasakyta: TAVO SOSTAS, DIEVE, BUS PER AMŽIŲ AM-

' ŽIUS; TEISINGUMO RYKŠTĖ YRA TAVO KARALYSTĖS RYKŠ
TĖ (Ps. XLTV)., Apleisdami daugybę tolygia pasakymą paminėsime 
tiię vieną kitoje vietoje, ’ltur dar aiškiau, Kristaus bruožams nušviesti, 
būsianti apdovanota teisingumo ir taikos dovanomis: JO DIENOSE 
IŠKILS TEISINGUMAS IR TAIK08-PILNUMAS ... IR VIEŠPA
TAUS, NUO MARIŲ LIGI MARIŲ IR NUO UPĖS LIGI ŽEMĖS 
KRAŠTŲ (Ps. LXX). Tai pat tvirtina ir gausingi pranašą pasaky
mai, ypač,žinomiausias Izajo pranašavimas: MAŽUTĖLIS...

. - -‘AmiM

nt VIESPATAVIMO NAŠTA YRĄ 
JO PEČIŲ; ŲŪ BUS VADINAMAS JO 
NUOSTABUSIS, PATARĖJAS, DIEVAS, TVl 
SĮ8, BUSIMOJO AMŽIAUS TĖVAS, TAIKOS KU
NIGAIKŠTIS. DIDĖS JO VIEŠPATAVIMAS IR 
TAIKAI NEBUS GALO: SĖDĖS DOVYDO'SOS
TE IR. JO KARALYSTĖJE; IDANT JĄ SUTVUt- 
TIN’TŲ IR SUSTIPRINTŲ TEISE IR TEISINGUMU DA
RĄS nt PER AMŽIUS (įsai. IX, 6-7). Kiti pranašai tai 
pat kalba, ką Izajas: taip antai, Jeremijas pranašauja, 
kad iš Dovydo giminės išaugsianti teisingumo atžala, bū
tent KARALIUS, Dovydo sūnus, KARALIAUS IR BUS 
IŠMINTINGAS: IR DARYS TEISINGUMĄ ŽEMĖJE 
(Hier. XXIII, 5). Panašiai praąašauja ir Danielius, kad 
dangaus Dievas įkarsiąs karalystę, KURI NEGRIUS PER 
AMŽIUS... STOVĖS AMŽINAI (Dan. H, 44). Tas pats 
pranašas tuojau priduria: IŠVYDAU NAKTIES REGĖJI
ME, KAIP ŠTAI SU DANGAUS DEBESIMIS ĖJO LYG 
ŽMOGAUS SŪJiUS IR PRIĖJO LIGI SENŲ — SENOJO, 
IR BUVO PASTATYTAS JO AKIVAIZDOJE. IR TA
SAI DAVĖ JAM GALYBĘ, GARBĘ IR KARALYS
TĘ; IR VISOS TAUTOS, GIMINĖS IR KALBOS JAM 
TARNĄUS; JO GALYBĖ — AMŽINA GALYBĖ, KURI 
NEBUS ATIMTA, IR JO KARALYSTĖ NESUGRIUS 
(Den. VII, 13-14). O evangeliją rašytojai ar nepripaži
no ir nepatvirtino, kad tai jau yra įvykę, ką Zacharijas 
buvo pranašavęs apie malonąjį Karalią, kuris kipt TEI 
SDf^ASIS ir GELBĖTOJAS, minioms džiugu j ant, ASI
LE IR ASILAIČIU įjosiąs Į Jeruzalę? (Zach. IX, 9).

Tas pats apie Kristą Karalią mokslas sutrauktai pa
imtas iš Senojo Įstatymo, Naujajame Įstatyme yra ne tik
tai nenustelbtas, bet dar aiškiau ir ryškiau patvirtintas. 
Taip antai, gana bus trumpai paminėjus pasiuntinybė Ar- 
kangelo, apreiškusiojo Panai, kad ji pagimdysianti Sūną, 
kuriam duosiąs Viešpats Dievas Jo tėvo Dovydo sostą ir 
kuris Jokūbo namuose karaliausiąs per, amžius ir jo ka- 
raltaviffitti nebūsią-gate-fEme.-I, 32-38). PagaJiauir'pats 
Kristus kalba apie savo karalystę: taip antai, savo pas
kutiniame pamoksle kalbėdams miniai apie amžinąjį at
pildą teisiesiems ir apie amžinąją bausmę kaltiesiems,taip
jau atsakydamas į Rymo vietininko viešai pastatytą klau
simą, ar tikrai esąs karalius, paskui, atsikėlęs iš numi
rusią, uždėdamas Apaštalams pareigą mokyti ir krikštyti 
visas tautas, trumpai sakant, kai tik buvo progos, savi- 
nosi sau karaliaus vardą (Matth XXV, 31-40), viešai pa
sisakė esąs karalius (Io. XVIII, 37), ir iškilmingai pareiš
kė, kad jam esanti duota visa valdžia danguje ir žemėje 
(Matth. XXVIII, 18) o tie žodžiai ką gi kita reiškia, jei 
ne jo valdžios didumą be galo, be krašto? Ar gi tad 
nuostabą kad šv. Jonas Kristą vadina ŽEMĖS KARA
LIŲ KUNIGAIKŠČIU (Apoc. 1, 5) arba kad Kristus TURI 
SAVO RŪBUOSE IR SAVO STRĖNOSE PARAŠĄ: KA
RALIŲ KARALIUS IR VIEŠPATAUJANČIŲ VIEŠPATS 
(Apoc. XIX, 16), kaip kad buvo pasirodęs Apaštalui ži
nomajame busimąją daiktą regėjime.

<•
Iš tikro, Dievas Tėvas yra pastatęs Kristą VISŲ 

DAIKTŲ PAVELDĖTOJU (Hebr. 1. 1), kuris turi kara
liauti ligi kol, pasauliui pasibaigus, visi Dievo priešai bus 
pakloti po Dievo Tėvo koją (I. Cor. XV, 25). Iš šio tad 
visuotino šv. Rašto mokslo priderėjo padaryti tinkama iš
vada, būtent, kad kataliku Bažnyčia, kaipo Kristaus ka
ralystė žemėje, iš savo esmės skirta visiems žmonėms ir 
visoms šalims apimti, kas metai savo liturgijoje įvairio
mis garbinimo pamaldomis sveikintu savo Įsteigėją ir Į- 
kūrėją kaipo Karalių ir Viešpati ir visą karalią Karalią. 
Tie garbės titulai, savo puikiu įvairumu reiškia vieną ir 
tą pačžią mintį. Taip senovės psąlmodijose ir Sakramen
talijose, taip ir dabar juos tebevartoja Bažnyčia viešose 
kasdien kalbamose Dievo garbei maldose, taip pat ir šv. 
Mišiose, aukodama nesuteptąją auką.

šiame nesiliaujamame Kristaus Karaliaus garbinime 
lengva pastebėti gražiausi vakarą ir rytą apeigą sander
mė; taip tad ir šiuo atveju išsipildo priežodis: TIKĖJI
MO ĮSTATYMĄ SUDARO PAMALDŲ ĮSTATYMAS 
(Legem credendi statuit lex supplicandi).

Kuo yra pagrįsta ta mūsą Viešpaties vertybė ir galy
bė, tinkamai aiškina Kirylas Aleksandrietis: Trumpai SA
KANT, JIS TURI VISIEMS SUTVERTIEMS DAIK
TAMS VALDŽIĄ, NE PRIEVARTA IŠGAUTĄ AR KI- 
TOKIU BŪDU ĮGYTĄ, BET Iš. SAVO 
GIMTIES. (In Luc. X), nes Jo viešpatavimas yra pagrįs
tas tuo nuostabiu susivienijimu, kurį vadiname iposfatiš- 
kuoju. IŠ to eina, kalį Kristus turi būti angelą ir žmo
nių garbinamas ne vien kaipo Dievas, bet jam ir kaipo 
žmogui taip angelai taip žmonės turi būti pasidavę ir Jo 
klausyti, nes Kristus jau iš paties ipostatiškojo susivieni
jimo turi galybę visiems sutvėrimams. Bet kas gali būti 
mums mieliau ir maloniau, kaip mintis, kad mums Kris
tus viešpatauja ne vien prigimtąja, bet ir įgytąja, būtent 
atpirkimo, teise?! Dievas norėjo, kad maršus žmonės 
nuolat atsimintą kaip brangiai esame atsiėję Išganyto
jui: ESATE ATPIRKTI... NE GENDANČIAIS AtfKSū 
AR SIDABRU, BET BRANGIU KRAUJU KRISTAUS, 
KAIPO NESUTEPTO IR BE YDOS AVINĖLIO (I. Fetr. 
1. 18-19). Taigi mes nepriklausome sau, nes Kristui yra 
mūs BRANGIA KAINA (I. Cor. VI. VI. 20) pirkęs: net 
mūsų kūnai yra KRISTAUS NARIAI (Ibid. 15). (

stato mums Išganytoją fcąjįpo. tikrą 
viškasis Mokytojas Įyairiamįi prtgjoanįi jr jtairiais 
yra pareiškęs, "kad vizi,kūrfe plįtysią jo Sakymus, tuo 
pasirodysią Ji mylį ir pasfifttią toje jo meilėje (Io. 14,15, 
XV, 10)/

Jėzus žydą kaitinamas, kad stebuklingu išgydymu 1L 
gouies sulaužęs sukatą, pats jrcą pareiškęs, jog Jam Dievo 
Tėvo esanti duota teisiamoji galybė: NES TAVAS NIE
KO NETEISIA, BET VISĄ TEISMĄ ATIDAVĖ SŪNUI 
(Io. V, 22). Tame pasakyme glūdi teisė dar šiame gyve
nime skirti žmonėms atpildo ar bausmią, nes ji neatski
riama nuo teismo sprendimo.

Lygiu būdu turi būti Kristui pripažinta ir vykdomoji 
galybė, nes ji būtinai reikalinga, idant visi Jo įsakymą 
klausytą ir idant niekas negalėtą išvengti bausmią. Jo 
skirtą už neklausymą.

Tačiau, kad ta karalystė yra ypatingu būdu dvasiška 
ir liečia dvasios reikalus, aiškiausiai rodo minėtieji Šv. 
Rašto žodži 
tina.
buvo klaidingai tikėję, kad Mesijas 
vę ir atstatysiąs Izraelio karalystę, 
ir tuščią viltį rūpinosi jiems iš galvos išvaryti. Taip pat, 
kai apspitusi nustebinta minia norėjo Jį apšaukti kara
lium, tai Jisai, atmetęs tą titulą ir garbę, pabėgo ir pa
sislėpė. Rymo gi vietininkui pats pareiškė, kad Jo kara
lystė esanti NE Iš ŠIO PASAULIO. Kad žmonės įeitą į 
tą karalystę, kaip ji yra aprašyta evangelijose, turi jie 
prie to prisirengti darydami atgailą. Į tą karalystę ga
lima įeiti tiktai per tikėjimą ir krikštą, o krikštas, nors 
tai išorinė apeiga, reiškia ir daro išvidinį atgimimą. Ta 
karalyste yra prešinga vien šėtono karalystei ir tamsybią 
galybei; ji iš savo valdinią reikalauja ne tiktai to, kad 
jie savo širdį atitrauktą nuo turtą ir žemės gerybią, pa
mėgtą doropročių skaistumą, alktą ir trokštą teisybės, bet 
ir to, kad patys savęs išsižadėtą ir neštą savo kryžią.

Kadangi Kristus, kaipo Atpirkėjas, savo krauju yra 
įgijęs Bažnyčią ir, kaipo Kunigas, pats Save nuolat au
koja kaipo permaldaujamą auką už žmonią nuodėmes, tad 
kas nemato, kad Jo karališkoji vertybė vienoje ir antroje 
pareigoje turi vien dvasinio pobūdžio?___

Antra vertus, tas biauriai klystą, kas užgintą Dievo- 
žmogaus galybę visiems laikiniems daiktams. Jis iš Die
vo Tėvo turi pilniausią teisę visiems sutvertiems daiktams, 
nes viskas yra pavesta Jo valiai. Tačiau, gyvendamas že
mėje, Jisai nuo tos valdžios vykdymo visiškai susilaikė ir 
kaip tada nenorėjo laikinąją daiktą valdyti ir jais rūpin
tis, taip ir dabar juos palieka ją savininkamst Čia puikiai 
tink giesmės žodžiai: NEPAVERŽIA MIRTINGŲ KARA
LYSČIŲ TAS, KURIS GALI DUOTI DANGAUS KARA
LYSTĘ (Hymn. Crudelis Herodies in off. Epiph).

KRISTAUS KARALYSTĖS VISUOTINUMAS
Tuo būdu mūsą Atpirkėjo viešpatavimas spinta visus 

žmones. Mes čia mielai kartojame savo neužmirštamos at
minties pirmatako Leono XIII žodaus: “Taig^Jo valdžia 
apima ne tiktai kataliką tautas, ne tiktai tas visas, ku
rios yra priėmusios krikštą — juridiškai jos priklauso prie 
Bažnyčias, nors klaidingos nuomonės yra jas ižvedusios iš 
kelio arba dėl nesutikimo jos pačios nuo Bažnyčios vieny
bės yra atskilusios, — bet apima ir tuos visus, kurie dar 
neturi Kristaus tikėjimo, todėl tikriausiai Kristaus val
džioje yra visa žmonių giminė. (Enc. Annum Sacrum. d. 
25 maii 1899). Čia nėra jokio skirtumo tarp atskirą žmo
nią, namą draugės arba šeimos ir piliečią bendruomenės, 
nes žmonės, susitelkę Į draugijas, nė kiek ne mažiau yra 
Kristaus^valdžioje, kaip kiekvienas atskiras žmogus. Ji
sai tėra vienintėlis taip privačios taip viešos gerovės šal
tinis. PER NIEKĄ NĖRA IŠGANYMO. NES NEDUO
DA ŽMONĖMS KITO VARDO PO DANGUMI, PER KU
RĮ MES TURĖTUMĖM BŪTI IŠGELBĖTI (Act. IV, 12). 
Jisai tėra vienintelis sėkmės ir tikrosios laimės davėjas 
taip atskiriems piliečiams, taip valstybėms: .NE IŠ KUR 
KITUR LAIMINGAS ŽMOGUS, NES VALSTYBĖ YRA 
NE KAS KITA, KAIP SUTARTINGA ŽMONIŲ DAU
GYBĖ. (S. Aug. Ep. ad Macedoniuin, c. III).

Todėl, jei tautą valdovai nori išlaikyti savo autorite
tą neįžeistą, jei nori savo tėvynei gerovės ir laimės, tegul 
nedvejodami drauge su savo tautomis reiškia pagarbą ir 
tegul pasiduoda Kristaus viešpatavimui. Tie žodžiai, ku
riuos, tapę aukščiausiuoju Ganytoju, esame rašę apie val
džios autoriteto sumažėjimą ir apie jos nebegerbimą, nie
kad taip nepravertėjo ir netiko, kaip būtent dabar. ‘ ‘ Pa
šalinus Dievą ir Kristą — taip esame nusiskundę, — iš į- 
statymą ir viešojo gyvenimo ir išvedant autoritetą ne iš

_ jdzi^jr pats Jėzus Kristus savo elgesiu tai patvir- 
Kai b^pnt neviena proga žydai ir patys Apaštalai 

^gausiąs tautai lais
tai Jėzus tą nuomonę

I ifr autoritetą. Tik 
r taiko* gėrybinis., Ji 

didume ir jfto labiau ji apima visą žmonią giminę, 
kn, kad žmonės daugtau jaučia bendrumo, 
s&yęe saisto Ta beūoramo sąmonė dažnai 
Įrivirčią, tuos kivirčius pašalina arba bent 
žiną ją žiaurumą Jeigu Kristaus karalystė iš 
rūtą apėmus visus Šmones, kaip jai teisės 
ra, kodėl girnoms nesitikėti tos taikos, karią 
šęs žemėn taikusis Karalius, tasai būtent 
buvo atėjęs VISŲ SUTAIKINTI, KURIS BHVGAS 
NE TAM, KAD JISAI TARNAUTŲ, kuris 
SŲ VIEŠPATS, tačiau statė save nuožemumo 
ir davė ypatingą su meile suisetą įstatymą, kuris iMh 
ra pasakęs: MANO JUNGAS YRA MALONUSIS] 
NAŠTA LENGVA? O, kokia būtą laimė, jeigu Ab 
žmonės, šeimos ir valstybės duotūsi Kristaus vi 
Kalbant mūsą pirmtako Leono XIII žodžiais, 
taręs prieš 25 metus viso pasaulio Vyskupams, 
galima bus užgydyti daugybė žaizdą, tada tik 1 
teisė atgaus savo pirmykštę reikšmę ir visos taiko* i 
bės bus sugrąžintos, tada tik kalavijai ir ginklai 
ranką, kad visi noromis priims Kristaus karalystę, 1 
visi jai bus pasidavę ir kada kiekvienas liežuvis 
kad Viešpats Jėzus Kristus yra Dievo Tėvo garbėje 
Annum sanctum, d. 25 maii 1899). ?

NAUJOS ŠVENTĖS ĮVEDIMAS

Taigi, kad tos pageidaujamosios gerybės būtą 
sesnės ir tvirčiau įsigalėtą krikščionią visuomenėje, reik 
kuolabiausiai platinti pažiniiąas karališkosios mūsą/Išg 
nytojo vertybės. Tas tikslas, mums rodos, lengviau Ąi 
pasiekiamas, jei įvesime tam tikrą atskirą Kristaus 
Karaliaus šventę. Kasmetinės šventąją paslapčią švęs 
kur kas daugiau turi įtakos liaudžiai tikėjimo tiesomis 
šviesti ir daugiau sukelia jai vidaus gyvenimo 
gu kokie nors, kad ir svarbiausi Bažnyčios mokslą įro 
mai, nes tie įrodymai dažniausiai įmanomi n

Dievo, bet iš žmonią prieita prie to, kad autoriteto net

“ * tat m Skytų žinomą, o tuo" tarpu~s ventės žadina ir 
visus tikinčiuoisus. 
tą, o šventės kas metai’ 
gai liečia protą, o šventės — protą ir širdį, arba, 
sakant*, visą žmogą Iš tikro, žmogus, būdunas 
iš kTE^o ir sielos, jaučia gyvo reikalo, kad būtą 
'mas ir žadinamas išorinėmis švenčią iškilmėmis, idant | 
švenčių apeigą įvairumo ir gražumo gausiau tmtągt"S8dlF 
širdį Dievo mokslo ir rūpintųsi, kad tasai Dievo 
perėjęs į jo kūną ir kraują, padėtų kilti jo dvasios 
nimut

NAUJŲ ŠVENČIŲ ĮVEDIMAS

Pagaliau istorijos dokumentai liudija, kad 
šventės amžiams einant tada buvo viena po kitos įm 
mos, kada tai rodėsi esą reikalinga ar naudinga kril 
visuomenei, būteąt, kada visuomenė n 
ti prieš kokį vieuotmį paveją arba ji 
dingą kokios erezijos klaidą arba pažadinti, kad ip 
ir maldingiau minėtą kokią tikėjimo paslaptį ar 
Dievo geradarybę. Taigi nuo pirmąją krikščionystės 
žią kada krikščionys smarkiausiai buvo persekiojami, ią 
ta šventomis apeigomis minėti Kankintiniai, idant* 
šv. Augustino, IŠKILMĖS, SKIRTOS KANKINIŲ 
BEI, ŽADINTŲ PRIE BANKININKYSTĖS (Sermo 
De Sanctis). Paskui liturginė garbė, reiškiama 
tojams, Panoms ir Našlėms, nuostabiai padėdavo it I 
miais laikais sukelti tikinčiąją meilę dorybėms, 
šventės įvestos švenčiausiosios Panos garbei, padarė t 
kad krikščionią visuomenė ėmė ne tiktai maldingai 
binti Dievo gimdytoją, savo galingiausią Užtarytoją bglį 
ir karščiau mylėti tą dangaus Motiną, kurią jai i 
testamentu yra palikęs Atpirkėjas. Prie 
pelnytą viešuoju Dievo Gimdytojos ir dangaus 
garbinimu ne paskutinėje vietoje reikia prlskaityti ir ,Ė 
kad Bažnyčia visais laikais kaipo nugalėtoja atrėmė ecp> 
siją ir ją klaidą ankryčus. čia turime stebėtis Dievo 
vaizdus sumanymais, kuri ir iš bloga moka išvesti gera feį 
jeigu kartais pakenčia, kad žmonią tikėjimas ir 
mas atauštą ir klaidingas mokslas nustelbtą tiesą tai 
tam, kad tiesa vėl imtą lyg kokia nauja šviesa spind 
kad tikėjimas ir dievotumas pažadintą iš apsnūdimo, 
tą didesnią ir šventesnią dalyką.

Netolimais pereitais amžiais įvestosios į Rarnyčies 
turgiją šventės turėjo tokią pat pradžią ir davė tokią Jį 
vaisią. Taip antai, kai šlovinjanas ir garbinimau ŽVW , 
čiausiojo Sakramento atrodė kiek sumažėjęs, tai buvo 
vesta ir įsakyta švęsti Devintinių arba Dievo Kūno ŠVtt| 
tė, idant iškilmingos procesijos ir per visą Aktovą 
čiosi pamaldos sužadntią visuomenę viešai garbinti 
patį. Taip pat buvo įvesta ir Jėzaus Širdies švtaEt* 
tik tada, kada žmonią širdys, kieto j 
įbaugintos, jau buvo beatšąlančios Dievo meilėje ir 
sumenančios dėl išganymo.

LAICIZMAS — MŪSŲ LAIKŲ MARAS 
Įsakydami visam kataliką pasauliui garbinti 

kaipo Karalią, Mes tuo norime patenkinti mūsą 
kalavimą ir duoti tinkamo vaisto nuo maro, k 
žmonią visuomenę. Tasai mūsą laiką maras yra V| 
įsasis laidzmas su jo klaidomis ir jo bedievi 

Jūs žinote, šlovingieji Broliai, kad toji

TieRodymai, taip sakant, kalba 
tai\? visados. Tie įrodymai sek

pagrindai subraškėjo; pašalinus Dievą daros nesupranta
ma, kodėl vieni -turi teisės liepti, o kiti ją klausyti. Iš to 
turėjo kilti sumišimą žmonią visuomenėje, likusioje be 
tvirtą šulą ir ramščią” (Enc. Ūbi arceno).

KRISTAUS KARALYSTĖS PRIPAŽINIMO 
NAUDINGUMAS

Antraip virtus, jei žmonės privačiai ir viešai pripa
žintą Kristaus karališką valdžią, tai piliečių visuomenė, be 
abejo, būtą apipilta neapsakomomis gėrybėmis, točiomis, 
kai antai, teisinga laisvė, drausmė ir armybė, dermė ir 
taika. Karališkoji mūsą Viešpaties vertybė, kunigaikščią 
ą- valdovą autoritetui duodama tam tikro religinio pobū
džio, taurina piliečią pareigas ir ją vaMinybę. Ta minti
mi šv. Povilas Apaštalą liepdms moterims ir tarnams sa
vo vyruose r ponuose gerbt Kristą, įspėjo, kad ją klau
sytą ne kaipo Žmonią, bet kaipo užėmusią Kristaus vietą, 
nes nedera, kad Kristaus atpirktieji žmonės tarnautą žmo
nėms: JŪS ESATE BRANGIAI NUPIRKTI; NEDARY
KITE Iš SAVĘS ŽMONIŲ VEBGŲ. (f Cor. VU, SS).

Jeigu kunigaikščiai ir šiaip jau teisėtai rinktieji val
dovai būtą Įsitikinę, kad jie ne savo teise, net Dieviškojo 
Karaliaus liepiami ir Jį atstodami duoda įsakymą tai 
aišką kaip šventai ir iškilmingai jie nandotąsi savo auto
ritetą, kaip žiūrėtą visuomenės gerovės ir savo valdinią 

■į jie kaipo žmonią vertybės, leisdami ir vykdydami
-| Pašalinus visokias priežastis sumišimams, tikrai 

■ ir stiprėtą tvarka ir taika, nes pilietis, nors BAritą į savo

KRISTAUS KARALYSTĖS ESMĖ IR * 
REIKŠMĖ ?

To viešpatavimo esmei ir reikšmei išaiškinti beveidį 
nė reikalo priminti, kad ji sudaro trejopą 

Tai, daugiau n
ra
kurios viešpatauti neįmanoma.
kia, įrodo Šv. Rašto tekstai apie visuotinę mūsą AtAirke- 
jo vgldžią. Tatai yra kataliką tikėjimo'tiesa, 
Kristus yra duotas žmonėms kaipo Išganytojas, 
tikėtą ir kartu kaipo įstatymą leidėjas, kurio jie

. syti) (Oonc. Trd. Sese. VI. can. 21). Šv. E __ -_________________ ,__ r_____,_______________
YRA nesitenkina sakydami, kad Kristus leidęs’įstatyta^; jie valdovus ir šiaip jau valdžios atstovus, kaip į sau lygius
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Vaičkaus Dramos teatro ir 
Ceneova Pictures Korpo

racijos

>!■ ■W»»-

Lapkričio,mėn. 3 ir 4 d. So.
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PRADĖTU, BET 
I$TU REIKALU 

lie penkiolika metu at- 
eriRos lietuviu kata- 
lomenė buvo įimtai 

aaaėjus Amerikoj lietu- 
£ katalikų Kolegijos steigi-

v ■-' i o n.jk

FEDERACIJOS CERTRO 1 
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K. Federacija •bu- 
i'išrinkus ir tam tikrą ko- 

ą, su gerb. kun. J. Mi- 
Hp piyęšaky, rinkti tai ko

sti aukasč bet kilus pa
lam • karui, kolegijos 

yeiįkąlal prisėjo atidėti, nes 
O svarbesnių tos dienos 

Eęsąusunų, kuriais prisiėjo 
įsirūpinti, gi kolegijos stei

gias atidėta tolesniam lai- 
t.

’abay. kuomet Lietuva jau 
ia ir tvarkosi savysto- 

—mums prisieina ir vėl 
nėipti daugiau dėmesio i 
jBsų pačių reikalus, susirū- 

Suiti ir savo rytoj aus d ik imu. 
•įtaigi Amerikos lietuvių ka- 
taKkų kolegijos klausimas šį 
Išartą jau prisieina pastatyti 
ĮHtmuoju lietuvių katalikų 

šlausimu.j___

J
Ačiū Tėvai Marijonų Bro

li jai,*xį kartą kolegijos klau
simas netiktai pastūmėtas 
pirmyn, bet ir pačios kolegi
jos užuomazga jau padaryta 
su 30-40 studentų. Taigi da
bar kolegijos reikalas jau 
tikrumoje išrištas, reikia tik
tai tą kolegijos pradžią kata
likų visuomenei iš širdies pa
remti,

Jungt. Valstybėms užda
rius atei vijai duris, kuomet 
tautinės sąmonės gaivintojų 
skaitlius kasdieną eina ma
žyn, mes ne juokais turime 
susirūpinti čia augančia kar
ta. norime, kad lietuvių atei
viuos atžala su mumis neiš
mirtų. .Jei kada nors buvo 
reikalinga turėti tautiniai 
susipratusių inteligentinių 
vadu, tai dabar tu vadu la- 
biausia reikalinga. Nors A- 
merikoje augusių lietuvių in- 

. teligentų mes jau turime ko
ne kiekvienoje kolonijoje, 

. bet, nelaimei, daugelis jų a- 

. pie Lietuvą tiek žino,kiek pa- 
i prastas lietuvis darbininkas 

žino apie Kiniją arba Japo-

ENCIKLIKA
LAICIZMO VAISIAI

Karčiąis vaisiais, kurią taip gausiai ir taip ilgą laiką
yra davęs atskirą žmonią ir valstybią atpuolLias nuo Die. 
VĄ jau esame nusiskundę'šavo enciklikoje “Ūbi areano” 

;ir dabar jais tebenusiskundžiame. Tie vaisiai štai kokie: 
visur pasėta nesantaikos sėkla, — sukurta neapykantos 

ę^gnm ir tautą lenktyniavimas, vadinamoji rlvalizacija, 
mol didžiai trukdanti atstatyti taiką, — geidulių nesu- 

tvarkymas, dažnai pridengtas visuomenės gerove ir tė- 
' vynes meile, — piliečių vaidai, kyla iš aklo nepažaboto 
e^nmno, žiūrinčio vien savo patogumo ir pelno ir tuo ma- 

vuką,pūtuojančio, — apsileidimu ir nesąžiningumu, ei- 
f pareigas, visiškai suardyta namą taika, sutruk.

ČŠeimos dermė ir patvara, pagaliau iš pamatą išju- 
dinta ir jau beyranti žmonią draugija.

KATALIKŲ PAREIGOS
' Tačiau nuo šiol kas metai švęstina Kristaus Kara

liaus šventė duoda Mums geriausios vilties, kad žmonija 
skubiai ir laimingai grįš prie savo mieliausioj o Išganytojo, 

grįžimą turėtą prirengti ir paskubinti savo veikimu ir 
' darbais katalikai, bet ją tarpe, rodos, yra gana daug to- 
kių, kurie visuomenėje neužima kaip reikiant savo vietą 
ir neturi tokio autoriteto, kaip kad pridera tiems, kurie 

i neša 'tiesos žibintą. Kad taip yra bloga, bene bus tam 
kaltas lėtumas ir bailumas gerąją, kurie vengia kovos ar
ba kovodami per švelniai priešinasi, o tuo tarpu Bažnyčios 

, priešai dar labiau užsikerta ir įsidrąsina. , Bet jeigu visi ti
kintieji susiprastą privalą drąsiai ir nuolat kovoti po Kris
taus Karaliaus vėliava, tai su apaštališku uolumu jie rū
pintųsi atitolusias ir neišmanančias sielas patraukti prie 

> Dievo ir stengtųsi apsaugoti jo teisią neliečiamybę. Be 
į to, kas metai, visose tautose švenčiama Kristaus Karaliaus 
r šventė ar gi nepadės sėkmingai pasmerkti ir kaip nors ati- 
■- taisyti tą viešą nuo Dievo atpuolimą, kuri su dideiiausiu 
į; visuomenės nuostoliu yra iššaukęs laicizmas? Juo nedo- 
Lriau yra nutylimas mūsą mieliausio jo Atpirkėjo Vardas 
F tarptautiniuose susirinkimuose ir parlamentuose, tai juą 
r didesnio randasi reikalo tasai Vardas garsiai šaukti ir pla.

galima nei reikalauti, kad jie 
būtų tautos išeivijos vadais. 
Nesenai man teko klausyti a- 
inerikieėio inteligento pra
kalbas apie Lietuvą. Sėdėjau 
kaip ant adatų įausdamas iš 
sarmatos ir negalėjau sau į- 
sivaizduoti, kad universitetų 
baigęs lietuvio ateivio sūnus 
ničnieko apie Lietuvą neži
notų. kada visuose didesniuo
se Am. dienraščiuose pilna a- 
pie Lietuvos santykius su 
Lenkija. Čia augęs lietuvis 
inteligentas riiežino net to, 
kaip, kada ir kokiu būdu len
kai užgroliė Lietuvos sostinę 
Vilnių. I

*• \

Lašas po lašo ir akmeni iš
tašo, sako lietuvių patarlė, 
taip yra ir su jaunu žmogum. 
Kuomet'šis papuola sveti- 
nion mokyklon, su svetima 
mums kalba ir kultūra, jis 
nejučiomis persiima tos mo
kyklos dvasia, papročiais ir 
kaskart toliau nutolsta nuo 
savųjų. Jei Lietuvos prieš
karinė inteligentija taip su
rusėdavo vien universiteto 
lankymo metu, kuri kas me
tas atostogų metu aplanky
davo Lietuvą, tai ką bekalbė
ti apie čia augusį inteligentą.

Mūsą minėtajam sumanymui vykinti besibaigia Šven
tieji Metai turėjo tą, tur būt, dideliausią patogumą, kad 
jie sužadino tikinčiąją protus ir širdis susirūpinti dan
gaus gerybėmis, pereinančiomis visokį įgimtą jausmą. 
Geriausiasis Dievas vieniems sugrąžino savo malonės do
vaną, o kitus, einančius geru keliu, sutvirtino, įkvėpda
mas jiems naujo uolumo, kad nesiliautą ėję geryn ir to- 
bulyn. Todėl, atsižvelgdami į daugybę įteiktą mums pra- 
šymij ir svarstydami šią Jubiliejaus metą įvykius turime 
užtenkamai priežasčią manyti, kad galą gale jau atėjusi 
ta visą laukiamoji diena, kurioje galime paskelbti, kad 
Kristus, visos žmonią giminės Karalius turi tam tikra, at- 
skira^ švente būti garbinamas.

Is tikrąją, šiais metais, kaip jau esame pradžioje pa
žymėję šisai Dieviškasis Karalius, tikrai NUOSTABUSIS 
SAVO ŠVENTUOSIUOSE BUVO DIDINGAI PAGAR 
BINTAS pakėlimu į&angau?j?VefitąjV garbęnaujo Jo išti
kimąją būrelio. Šiais metais nepaprasta misiją paroda 
davė visiems progos stebėtis evangelijos skelbėją nuveiki- 
mas Kristaus karalystei platint. Pagaliau šią metą iškil
mingomis Nikėjos Sinodo sukaktuvėmis minėjome apgintą
jį tapusiojo kūnu-žodžio su Dievu Tėvu bendraesybišku- 
mą, kuriuo yra pagrįsta Kristaus valdžia visai žmonijai.

NAUJOSIOS ŠVENTES PASKELBIMAS
• Taigi savo apaštališkąja valdžia mes Įvedame šventę 

mūsą Viešpaties Jėzaus Kristaus kaipb karaliaus ir įsako
me kas metai ją švęsti visose pasaulio šalyse paskutinį spa- 
lią mėnesio sekmadienį prieš visą šventąją šventę. Taip 
jau įsakome, kad tą pat dieną būtą kas motai atnaujina
mas pavedimas žmonią giminės Švenčiausiajai Jėzaus Šir. 
džii, kaip kad yra įsakęs kas metai daryti mūsą pirmata- 
kas Pijus X; tačiau norime, kad tiktai šiais metais tasai 
pavedimas, būtą daromas trisdešimt pirmą šio mėnesio die
ną, nes tą dieną mes patys pontifikaliai laikysime iškil
mingas mišias ir liepsime tą pavedimą daryti mūsą aki
vaizdoje. Mums regis, kad vargiai be galime geriau ir 
tinkamiau užbaigti šiuos šventuosius Metus ir pareikšti 
Kristui, NEMIRTINGAJAM amžių Karaliui, savo dėkin
gumą, lyginai ir dėkingumą viso katalikiškojo pasaulio, 
mes esame reiškėjai, už visas geradarybes, šiuo šventuo
ju laiku suteiktas mums, Bažnyčiai ir visai katalikijai.

Nėra reikalo Jums, šlovingieji Broliai, daug aiškin-

Nor^daniFę Kad Čia augan
tis jaunimas turėtų čia augu
sių vadų, tuos vadus mes pri
valome patys,išauklėti, tik 
tuomet juos turėsime, sveti
mi mums vadų neišauklės.

Tėvu Marijonų dėka, mes 
jau turime įsteigtą lietuvių 
Bernaičių Kolegiją.x Parem
kime ją. Tėvai turi leisti sa
vo sūnus .ton Kolegijon eiti 
aukštesniojo mokslo, gi šiaip 
visuomenė turi paremti savo 

į aukomis. Kaip susirgęs žmo
gus neieško patarimų pas ad
vokatą, gi turėdamas bylą 
neina pas gydytoją, bet ieško 
advokato, taip ir tautos vadų 
negalime ieškoti tarpe tų, ku
rie apie tautą neturi suprati
mo. Tuos vadus turime iš
auklėti tam tikroje mokyklo
je.

Tai įktai jaučiasi
lietuviu esąs, kdm rūpi lietu
vių tautos Amerikoje liki
mas. tas visa širdimi privalo 
remti Tėvu Marijonų Ber
naičių Kolegiją.

Garbė Tėvams Marijonams 
pasiėmusiems taip svarbios 
misijos darbą. Garbė bus 
tiems, kurie tą mokyklą lai
mingai lankydami užbaigs.

barbėtiems tėvams, kuiie^ 
supras tos Kolegijos svariną 
ir pasinaudos leisdami savo 
sūnus Marijonų Kolegijom 
Garbė ir tiems, kurie tą Lie
tuvių Berną irių Kolegiją pa
rems savo aukomis ir duos 
progos jai augti ir bujoti.

Fed. Sekretorijatas*

$6,000 PINIGAIS LAIMIKIS 
DUODAMAS DYKAI UŽ 

OLD GOLD
Kitą savaitę tilps “Darbrffiri

ke” ypatingas skelbimas apie 
žymiausius Old Goki cigaretus. 
$6000 bus dovanota tiems ku
rie laimūs kontestą. Tėmvkite 
kontesto taisykles. Skelbimas 
pranešantis laimėjimą bus tal
pinamas kitą savaitę “Darbi
ninke.” Nepraleiskite progs, 
galite lengvai' laimėti gerą 
pluoštą pinigu.

•MOTINŲ IR«JŲ ♦

■ Palikau savo Au^uBto GuT-
cio lr Jo brolio Leonarda Gulgto. Abu 
pelną 15 Margionty katino, Kabelių pa- 
rapijos. Vilnijo**. Girdžiau, kad Leonar
das gyvena New Yorke, o broliu Augus
tas 1‘ennsylvaųlJoJ. Gerbiamieji, atsi- 
liefddte patys ar kas žinote, maloniai 
prabūtu įtranečti šiuo untraAu: JONAS 
JKSKKI-EVlOirs, 4 BeUevue Avenne, 
yioutelio, Mass.

“Dykinėjimas — sielos ro
dymas. ” (De Levis)

v

bskelbti Kristaus vertybės ir galybės Jįjį Mes įvedėme atskjrą Kristaus Karaliaus šventę,
teisės.

kuditoy j stiprias 
ir sveikus vyrus, 
ir moteris negu; 
kili visi hudikip 

maistais

Kaip Paruošti Kūdikio Maistą 
.^Jonkutėse

Pirmuosb straipsniuose šva
rumo veikalais ir svarba ruo
šiant kūdikiui maistą buvo pa
brėžti. Maisto švarumą ir gry
numą galima visai sunaikinti, 
jei nešvarūs indai vartojami jo 
ruošiniui.
"Greta švarumo svarbos, yra 

teisingas nusaikavimas ir tin
kamas atmiežimas. Kada kū
dikiams vartojama pasaldintas 
kondensuotas pienas, tai jį rei
kia iš blešinės atmieruoti šauk
štais pilant iš blešinės, bet ne- 
semiant. Tai geriausias būdas 
g.'Uti tikrą mierą. dali lengvai 
suprasti, kati sėmimas netinka, 
nes prie šaukšto prilimpa per 
daug pieno. O kadangi pamo
kinimai liepia imti tiek ir tiek 
šaukštų prie tiek ir tiek uncijų 
vandens, tai toki prilipimai ga
dina tikrai mierai. Atmieravus re^- 
kaTiifg^ kTekj Išplauti stiir-
fą su virintu vandeniu, kuris var
tojamas miežimui, tokiu būdu Cisą 
pieną suimsi. Atidarytą blešinę vi
sados reikia laikyti šaltoje, švario
je vietoje, drūčiai uždarytą su ap
vožta stikline* ar puodeliu.

Vanduo miežimui vartojamas 
pirma turi būti išvirintas ir atvė
sintas. Tokis vanduo šituose strai
psniuose vadinamas “virintu“ 
vandeniu. Saikuok jį švariose gra
dacijos bonkose. Po to atmieruok 
pieną kai jau augščiau sakėme, 
liedamas kiekvieną šaukštelį pie
no i graduatorių. maišyk iki jis pil
nai ištirps. Tada supilk viską Į 
st< rilizuotą bonkutę i rtuoj uždėk 
sterilizuotą čiulpiką.

Nėra reikalo- -vartutr teifcą;- 
jei vartojama, tai atminkite, kMl 
svarbu ją turėti sterilizuotą. Su
maišyk maisto tik vienam sykiui.

Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis 
nervingas ir neramus? Jei taip 
tai dažniausia maistas jam netin
ka. Jei pati negali savo kūdikio 
žindyti, ir jei jis neauga iš krūtų 
pieno, duok jam Bordeno Eagle 
Pieną — maistą, kuris laimingai 
išauklėjo tūkstančius kūdikhj. Jis 
lengvai priruošiamas — tik dėk vi
rinto vandens kaip liepiama. Per 
6Ž metus motinos davinėjo Eagle 
Pieną kaipo didelę dovaną savo 
kūdikiams. Jį rekomenduoja gydy
tojai kūdikiams, kurie reguliuoja 
ir silpni, ne$ jis lengvai suvirško- 
mas ir teikia pilną sotumą.

Skait^k šitus straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

nytojo viešpatavimo garbinimas turi žmonėms priminti 
Bažnyčios teises. Būdama Kristaus įsteigta kaipo tobu
la draugija, ji iš savo prigimtos teisės, kurios negali iš
sižadėti, reikalauja sau pilnos laisvės ir flfepareinamybės 
nuo pasaulinės valdžios. Ji negali priklusyti svetimos va
lios, eidama Dievo jai pavestas pareigi mokyti, valdyti 
ir vesti Į amžinąją laimę visus tuos, kuriu yra valdiniai 
Kristaus karalystės.

Be to, valstybe privalo duoti tokią pat laisvę abiejų 
lyčių vienuolijoms ir kongregacijoms, nes jos daugiausia 
teikia pagalbos Bažnyčios ganytojams ir uoliausiai dar
buojasi, kad plėstąsi ir tvirtėtą Kristaus karalystė, bū
tent : savo šventais vienuoliškais apžadais jos kovoj su tri
mis pasaulio geiduliais ir, pasirinkusios sau tobulesnį gy
venime būdą, jos rūpinasi, kad prieš visą akis vis dides- 
nejviesa nuolat spindėtą tasai šventumas* kurį Dieviška- 
šis^ĮsCeigėjas yra nustatęs ypatingu "savir Bažnyčios pa
žymiu.

Pats šitos šventės kasmetinis šventimas įspės valsty
be^ kad Kristą privalo viešai garbinti ne tik šiaip jau pi
liečiai, bet ir vyriausybės ir patys valdovai. Tasai šven
timas primins jiems paskučiausią j į teismą, kur Kristus 
smarkiai kaltins ir baus už nukentėtus Įžeidimus ne tik 
tuos, kurie Jį buvo pašalinę iš viešojo gyvenimo, bet ir 
tuos, kurie Jį buvo niekinę ir nenorėję Jo pažinti, nes 
Jo^arališkoji vertybė reikalauja, kad visa valstybė rem- 
tūšl Dievo įsakymais ir krikščioniškais dėsniais, taip leis
dama įstatymus, taip taikydama teisingumą, taip paga
liau lavindama jaunuomenę sveiku mokslu ir skaisčia do
rove.

Nėra reikalo minėti, kiek tat jėgą, kiek tvirtumo ga
lės pelnytis tikintieji iš šią tiesą mąstymo savo sieloms nu
statyti tikrais krikščioniškojo gyvenimo dėsniais. Jeigu 
Viešpačiui Kristui yra duota visa valdžia danguje ir žemė
je,; jeigu žmonės atpirkti Jo brangiausiuoju krauju, kaip 
ir kokia nauja teise tampa valdiniais Jo karalystės, jei 
pagaliau Jo valdžia apima visą žmogaus prigimtį, tai 
aišku, kad nė viena mūsą nuojėga negali iš Jo tokios 
valdžios atsitraukti. Reikia tat, kad Jisai viešpatautą 
mūsą prote: mes privalome su visišku nuolankumu tvir
tai ir patvariai tikėti visas apreikštąsias tiesas ir Kristaus 
mokslą. Reikia, kad Jisai viešpatautu mūsą valioje: mes 
privalome klausyti Dievo įstatymą ir įsakymą. Reikia, 
kaži Jisai viešpatautą mūsą širdyje: numalšinę savo pri- 
giąltus geidulius, mes privalome už visa labiau mylėti 
Diėvą ir Jam vienam atsiduoti. Reikia, kad Jisai vieš- 
pat ratu mūsą kūne ir jo nariuose: jie turi būti įrankiais 
art i, anot šv. Povilo Apaštalo betariant, “teisingumo šar
vai į paaukotais Dievui“ ir saugojančiais išvidinį sielą 
šve įtumą.

Tokios tai mintys, duotos tikintiesiems, lengvai pa
truks juos tobulesnio gyvenimo. Dieve duok, glovingie- 

roliai, kad visi tie, kurią dar nėra Bažnyčios prie
globstyje, surastą ir priimtą malonu Kristaus jungą, o 
me visi, kurie iš Dievo gailestingumo eesme Jo namiš
kis neškime tą jungą ne spyriuodamiesi. bet su mielu 
noi i, džiaugsmingai ir šventai. Pagaliau per visą savo 
gy1 mimą, nustatytą Dievo karalystės Įstatymais, su 
dži ugsmu ir apsčiai pelnykimės gerą vaisią, idant, pri- 

ti gerais ir ištikimais Kristaus tarnais, galą gale 
su Juo taptume amžinosios laimės ir garbės daly-

Jo dangaus karalystėje. >

Šitie Mūsą linkėjimai, artinantis Kalėdą šventėms, 
e Jums Šlovingieji Broliai, Mūsą tėviškosios meilės 

Priimkite Apaštališkąjį Laiminimą, kurį, kai- 
ievo malonią reiškėją, Mes nuoširdžiai teikiame Jums, 
ngieji Broliai, Jūsų kunigams ir Jūsą liaudžiai.

J*. ' •

Ryme prie šv. Petro 11 d. Gruodžio mėn. 
siais ir Mūsą Popiežiavimo ketvirtaisiais metais.

POPIEŽIUS PIJUS XI 

Vertė Kan. J. Laukaitis

EAGLE BRAND
. CONDEN6ED M1UI

U* si 
kuponu 

rauiite 
dykai lietu

viškai pamokd 
kaip prlilurttl 

ir penetl savo ir 
jūsų kūdiki- Iškirp- 

_ te i r prisiųskite 
šiandie su jūsų vardu 

ir adresu.
THE BORDEN COMPANT 

Bordon Bld*, New XMk

Šalčius
Geriausiai žinomas būdas §altj su

stabdyti yra Hill’s Cascam-Bromide- 
Quinine. Milionai tą. įrodo kas žiemą. 
Jis šaltį sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas? Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptickos parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk Kaina 30c

ra paveiksląRaudona Dėžė

Pareikalaukite veltui duo
damos Jpavysdinis bonkutea 
BAMBSNO. Mes norime, 
kad jt|S išbandytumet jį i

VELTUI! VELTUI!

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry A So. Sth St*. 

Brooklyn. N. Y.

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

nors ir įatos šventės tani tikru“ būdu reiškia ir kelia kara
liškąją Kristaus vertybę. .Gana bus pažymėjus, kad visą 
mūsą,'Viešpaties švenčiu, anot teologą, materialinis ob
jektas yra Kristus, bet ją formalinis objektas visai nėra 
karališkoji Kristaus galybė ir vardas. Skyrėme šiai šven
tei sekmadienį tam, kad ne tiktai kunigai, laikydami Mi- 
šiac ir kalbėdami Brevijorių, bet ir visuomenė, atitrūkus 
nuo kasdieniniu savo darbu ir apimta švento džiaugsmo, 
iškilmingai reikštą savo paklusnumą ir atsidavimą Kris
tui. Paskutinis Spaliu mėnesio sekmadienis atrodė Mums 
šiai šventei už kitus tinkamesnis, nes juo kaip ir užsibai
gia liturginiai metai. Tuo būdu minėtosios metą būryje 
Jėzaus gyvenimo paslaptys iškilmingą Kristaus Karaliaus 
švente bus išbaigtos ir apvainikuotos. Prieš švęsdami vi
su šventąją garbę skelbsime ir kelsime gori 
triumfuoja savo šventuosiuose ir '_________
šlovingieji Broliai, bus. Jūsų pareiga, Jūsą uždavinys rū
pestis, kad prieš šią šventę paskirtomis dienomis kiekvie
noje parapijoje būtą sakoma atitinkamą pamokslą. Vi
suomenė, jais paraginta ir pamokyta apie Šios šventės es
mę, reikšmę ir svarbą, privalo taip nustatyti ir taip ves
ti savo gyvenimą, kaip kad pridera tiems, kurie nori bū
ti tikri ir ištikimi Dieviškojo Karaliaus valdiniai.

ŠVENTOJO TĖVO VILTYS IR NORAI
Baigdami šį raštą Mes dar norėtume Jums, šlovin

gieji Broliai, trumpai išdėstyti tuos vaisius, tą naudą, ku. 
rios laukiame ir tikimės iš išo viešo Kristaus Karaliaus 
garbinimo taip Bažnyčiai ir žmonią visuomenei, taip kiek
vienam tikinčiajam. Tasai viešas mūsą Dieviškojo liga-

ji

V
*

as.
1 

!• 
17 
24

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

celsime g^rbę To, kuria 
Išrinktuosiuose. Todėl,

Nuo užkietėjimo viduriu, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

NAUJOSIOS ŠVENTĖS RENGIMAS
Kas nėra pastebėjęs, kaip nuo paskutinių pereitojo 

dHmfanečio metą buvo gražiai ir laimingai tiesiamas kalias 
; Bai Iankiamajai šventei Įvesti? Visiems yra žinoma, kaip 
stasai^Kristaus garbinimas visame pasaulyje buvo ginamas 
_ir platinamas Įvairiausią kalbą knygomis, kaip Kristaus 

as buvo pripažįstamas tuo doru įpročiu, kad 
os šeimos save pavesdavo ir atsiduodavo šven- 
izaus širdžiai. O taip darydavo ne tiktai šei- 

bet ištisos valstybės ir karalystės. To negana, šven- 
^tafaiais 1900 Metais visa žmonią giminė, Leono XIII vado. 

_____  buvo laimingai pavesta Dieviškajai Jėzaus Šir- 
AiiaL Negalima nutylėti ir to, kad iškilmingai skelbti ka- 
Tli1iiicĮj> Kristaus valdžią žmonią giminei daug yra padė

ti laukiami mūsą laikais eucharistiniai kongresai, 
tongresą tikslas — sutelkti atskirą vyskupiją, salią, 

ir viso pasaulio tikinčiuosius, idant jie garbintą ir 
pasislėpusį po eucharistine priedanga Išganytoją, o 

prakalbomis susirinkimuose, pamokslais bažny- 
bendru garbinimu viešai išstatyto švenčiausiojo Ša
to ir'didingomis procesijomis idant sveikintą Kris, 

dangaus duotąjį jiems Karalią. Vjsai teisingai 
syta, kad Krikščionią visuomenė, Dievo įkvėpi- 

ŠfrltfrianuL, išveda iš Šventovią tylumos ir slaptumos 
kurto atėjusio j šį pasaulį nedori žmonis nenonė- 

>;FWnti, ir nešiodami Jį kaipo triumfatorią po miestą 
nori Jam gražinti visas karališkas teises.

Kaledų Ekskursijos j

LIETUVĄ
Geriausiai* pasaulio laivais 

S. S. LEVIATHAN 
I (plaukia Gruodfio 4 par Cbcrbporg.

vadas Mr Jos. Turck. atstovas Unitad Statė* Linijoa. 
S. S. PRESIDENT KARDINO 

Išplaukia GruodHo II per Bremen, 
vada* Mr. Oao. HackL atstovas United Stata* Lfadjea. - 

Aioa ekakorsijos yra ypatiikai vedanto*, kas paHvO- 
suoja jus nt*n vi,* smulkmeną. (rengimai .ant viap 
Vnitorl Statė, t.tnij.', laivių yra neprilygstami erdvus 
kambariai, platu* deniai, ir tt., o prie to pridėtinis 
Mnairotnas keliauti drance su jūsų taatie&ais.

X Regnliariški riplaukitpai lapkričio mėnesį
S.’ S. Praaidant Rooaevelt Lapk.
S. S Republic ' —....... .. Lapk.
S. S. President Har&ng . . Lapk.
S. S. Georgą Wa*Mi»fton......... Lapk.

Pilna, Hnnlirtnmas patorams keliauti laivais Su
vienytu Valaūj* Linijos suteiks just) vietos agentas, 
arba rašykite pas

Statės Idiles 
—• ___________« Na« Tark Oty
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L. D. 8. NAUJOSIOS ANGLĮ 
JOS APSKRIČIO SUVA

ŽIAVIMAS

OWARK, N. Jįį/>
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£pali^ 16 d-, -prasidėjo Švč.
Noą^OOD, Mass •~^Pa'rfrejybfe lietuvių parapijoj ba-

>-w G4 w4s*4ii-s •!TTTyL’-/'k — • > • • *• 4\< '1Jct‘l vai. po pietoj įvyko 
rS. Naujosios Anglijos

• V• "va • A į

lių
L.
Apskričio suvažiavimas. ’ At- 
sfZ__. K---- OA _

S 
bl 
jį Mykolas Abiaifihskas, rai- 
mpiuku, P. Kudirka. Ineši- 
nlfemaiidatų ii* skundų kę- 
misijuje buyo Prpią 4). Jaii- 
kiene,\V. Sereika ir M. Ka- 
manduliš.

Suvažiavimų karštai ir 
širdingai sveikino vietos 
gerb. klebonas kun. V. K. 
Taškūnasj LDS. Literatinčs 
komisijos narys.

Taipgi LDS. organizacijos 
ir Centro pirmininko J. Trai- 
navičiaus vardu sveikino su
važiavimų Antanas F. Knei- 
žys.

Išsibaigus nebaigtų reika-

naį turimo pasigaminę ir Jokio 
pavojaus mums^ nėra lainąėti 
kovų. -( ,

*

Darbai gerai eina
Šioje kolonijoje darbai gerai 

eina ir atvažiavusiems iš kitur 
darbui galima gauti, o ypačiai 
amatninkams.

* z

J?rfe paprastų darbų nemo
kantiems amato kiek1 sunkiau, 
nes negauna tinkamo atlygini
me, o žiemos laiku sunkiau ir 
darbą pasirinkti. s

L. D. S. 14 kuopos nariai at- 
v ažiavusiems iš kitur darbinin
kams su vietos L. D. S. kuopas 
valdybos paliudymu arba vie
tos klebono visame kame pasi
ryžę patarnauti ir padėti su
rasti darbą ir gyvenimo vietą- 
Jeigu tokių darbininkų atsiras
tų, kurie norėtų gauti patarna
vimų, tai gali kreiptis adresu: 
207 Adams St.

Darbo žmogus

zaržfc ir tęsis i&I spalių 31 d; 
Bazaras yra parapijos bažnyti
nėj. svetainėj. Visi parapape
čiai uoliai dųrbuojasi, kad pa
darius kodaagiausia pelno pa
rapijai. Matyt ne juokais nori 
sutriušknti visas skolas ir eiti 
prie statymo mokyklos.

Vietos katalikiškos draugi
jos ir kuopos prisidėjo prie šio 
bazaro aukomis ir darbu. Tai 
labai gražus apsireiškimas 
dirbtu sutartinai parapijai.

LDS. naujų narių vajtls.

Mūsų darbuotojai žada pada
ryti faip, kad neliktų nė vieno 
darbininko (ės) neprigulinčio 
prie LDS. organizacijos.

Litenantų ir oficierių skai
čius auga. Štai šiomis dieno-: 
mis apart kitų pasižadėjo va
jaus laike dirbti kuopos pirmi
ninkas J. Gvazdaitis, .T. Sinke-'mas Įvyks lapkričio 14 d., Šv. 

Iii svarstymui eita prie nau-Ivįčįus,

fu buvo IpiėBO ar daH-

v o Jobas Jarosųs, padejė'

f

ūės kiekvienų nųfteldienį.-vBe- 
pigu btfvo retigri į gegužines* 
1 ad L. R. K. P. Kliūbas, Kiek

viena draugija turėjo gegužinę, 
o ^aikurios net po* dvi. Mūsų 
Lietuvių RyUų>;jįątalikų Šv. 

Kazimieio parapija, kur klebo
nauja kum Kavaliauskas, turė
jo net tris gegužines. Ir visos 
bu ve?pasekmingos^ nes miisų 
klebonas kun. Kavaliauskas y- 
ra darbštus žmoguj tad ir pa- 
rapijdnai remia jo sumanytus 
darbus. Kaip tekų girdėt kad 
paskutinė , į

Spalio 17 d. paskel
bė, kad šv. Oi „ i rengia
didelę vakarienę ir koncertą 
lapkričio 7 d. pobažnytinėj sve
tainėj. Vakarienė žada būti la
bai gera. Toji moterų <lr-ja 
matyt pralenks visas 
draugijas.

t

SUSIVAŽIAVIMAI

,ž LYNTN,' Mass. — Majoras 
Bauer įstojo į biznį. Jis bu
vo išvažiavęs į New Ham- 
shire ir parsivežė 30 tuzinų 
kiaušinių. Juos išpardavė 
savo draugams po 55c. už tu
zinų. O krautuvėse tuzinas 
šviežių^kiaušinių 95c. tuzi
nas.

kitas
A. D.

^ii reikalu. Karščiausiipkal- 
bjj buvo dėlei mūsų organo 
“Darbininko” turinio. Tuo 
reikalu išrinkta komisija pa
sitarti su LDS. Literatine 
Komisija.

LDS. vajaus reikale kalbė
ta plųČiai ir patiekta keletą 
gerų patalinių pasėkminges- 
niam vajaus pravedimui. Iš
rinkta komisija darbuotis va
jaus laike. Toji pati komi
sija dirbs ir prie surengimo 
L. D. S. koncerto. - .

Šiame suvažiavime matėsi 
ena dvasįį?i|ū^as, sube^- 

driitfrvisųs pa jėgas, kad. pa
kėlus mūsų organizacijų ant 
augšeiausio laipsnio, J. Jes- 
keliavičius daugiausia prira
šęs narių prie mūsų organi
zacijos sušuko: “Vyrai, pa
judinkime žemę, prirašyki
me mažiausia 5,000 naujų na
rių. Aš vienas prirašysiu ke
letą šimtų.” Į jo atsišauki
mą atsiliepė ir iš moterų p. 
O. Jankienė.

PaiTažiavusieji atstovai Į 
savo kolonijas turėtų pasi
darbuoti taip, kad kiekvienas 
narys jaustų už priedermę 
prirašyti nalijų narių 
naujų prenumeratorių,
toji apskričio dvasia pa- 
sklysta po visas lietuvių dar
bininkų kolonijas. x

---- Dienotvarkei išsisėmus ir - 
padėkojus gerbv klebonui 
kun. V. K. TaŠkūnui už prie
lankumą mūsų, organizacijai 
tuomi sesijos ir užsibaigė.

Vietos šeimininkės dūlėjo 
•sųruoŠusios skanią vakarie
nę atstovams. Bevalgydami 
šnekučiavosi ir jnok.Tvo. Pa
baigus valgyti gerb. V. Ku
dirka, žymus L.'D. S. ir kitų 
katali^iškii organizacijų 
'darliiiotojas iššaukę visit eilę 
darbininku šį-TR ^lakaRiėliJ 
Kfiflios buvo įvairios iy įdo-. * ■ * 
miofe, nes pridate daug gyvu
mo ir naujų minčių. Pasibai
gus- kalboms skirstėsi i na
mučius. Gailio šeiminin- 
krnįs už surengimą taip pui
kios vakarienės. llcp.

arba
Lai

p-lė Kąroliūtė ir Griina- 
lauskas.

Šios kuopos nariai žada pra
lenkti visas kitas kuopas ir lai
mėti pirmą dovaną ir ją ritin
ti iš Bostono į Newarką. Tad 
galime užtikrinti, kad mes savo 
pažadėjimą išpildysime. Pas 
mus energijos ir gerų norų yra 
gana daug, ir mes tą visą va
jaus laike mokėsime sunaudoti.

Montello 2 kuopa ir So. Bos
tono 1 kuopa, kad ir kažin 
kaip prisispaustų ir susiorga
nizuotų, bet mūsų nepralenks, 
nes mes visą amuniciją jau se-

—-j—- —- - . -
" I <1 ■—.

LDS. New York’o ir New 
iJersey Apskričio susivažiavi-

Jurgio*Dr-jos Salėje, 180-2 New 
York Avė., Newark, N. J. Pra
sidės 3 vai. po pietip

■ -

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
Rep., Worcestor, Mass. — Zi- 

) utė apie Aušros Vartų bažny
čios būsiančios paniuktos netil
po dėlto, kad buvo sustatyta ir 
tilpo kito mūsų bendradarbio 
platesnis aprašymas.

L

L

mirė Amerikos* soeijalistų 
vadas Debs. Ar jūs manote 
Šis supuolimas turi kokį ry-

Kaip tik Kalifornija atsi
sakė priimti Rumunijos ka
ralienę, tai ten žemė sudre
bėjo. Ar čia nesudrebėjo že
mė už karalienės “pazgordi- 
jimų?”

' A D V 0 K A T A
811-812 Old 8oūth

294 Washington St! 
Boston/Mass.

Valandos* » A. M. Iki 5:30 P’
'' GYVENIMO VIETA * *1*1

37 Gorham Avė., Brooktine^ 
Tetepbone Regint 4668« 4 J

ANTANAS F. KNEIŽYS1
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk-* 
lų ,ir užsiima Real Estate p&rgavfej 
nėjlmu, būna mano ofise kasttdKi 
nuo S iki 5 valandos po pietų-Bsky-! 
rus šventadienius. Lietuviai, kad Ir, 
m&ai sukalbantieji angliškai galh 
kreiptis įvairiais relkalais pas mų-' 
nę. A. F. Kneižio adresas yr* tok*.! 
308 E- Ninth St., TeL S. B. UBU.'

VĖLINIŲ PRAMOGOS

SPRINGFIELD, Mass.— 
Šitame mieste anuomet kilo 
sumanymas minėti Liepos 
Ketvirtųjų be beprotiškų ir 
pragaištingi) dūkimu. ~ Ta 
taip vadinamoji “safe and 
sane Fourth idea” greit pa
sklido po visų Ameriką, ir ne
laimingi atsitikimai toje die- 
Roje kur kas dabar mažesni, 
negu seniau. Dabar šitame 
mieste kilo sumanymas reng
ti safe and sane Haliowe’en. 
Ikšiol ^per Hallowe’en būna 
nežmoniškų išdykavimų. Da
bar šiame mieste sumanyta 
ant didžiųjų “playgrounds” 
per Haliowe’en turėti di
džius “bonfire’us.” Bus 
kviečiama jaunimas aplink 
“bonfire’us” turėti good 
time. Aplink tuos degančius 
bus tikras maskaradas. Bus 
prižiūrima, kad viskas būtų 
saugiai.

LIETUVOS SALDAINIAI
Birutes Fabriko Šiauliuose

Remkite Lietuvos pramonę 
pirkdami tiktai BIRUTĖS 

saldainius '
DŽŽUTĖ SALDAINIŲ 

2| svarų kainuoja 

$1.30
Reikalaukite visose lietuviško
se krautuvėse arba prisiųškite 
mums pinigus ir mes prisiusi-- 

me saldainių paštu.
REIKALAUJAME AGENTŲ 

Kiekvienoje Kolonijoje
LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ 

366 West Broadway 
Boston 27, Mass.

CHORO REPERTUARAS !
Mėnesinis Muzikos Leidinys. M®- S 
tams 32.00. Už tų pačių kainų* 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU- * 
LIS. 421 6th St, S'. Boston. Ma* X

UTICA, N. Y.

Šv. Jurgio parapijos 
nėj 9 dieną spalio vakare, buvo 
sulošta komedija dviejų veiks
mų — “Byla dėl linų markos,” 
paminėjimui gerb. mūsų klebo
no kun. Prano Zabielos vardu
vių ir penkių metų klebonavi
mo mūsų šv. Jurgio parapijoj. 
Joje jis pasekmingai darbuoja
si ir yra parapijonų mylimas.

Po teatro gerbr .klebonas P 
Zabiela- pasakė Įspūdingą pra
kalbą apie lenkų veidmainingą 
išplėšimą lietuvių sostinės Vil
niaus. Gerb. klebono prakal
bos visi labai klarišė.

"i •
Po prakalbų maža mergaitė 

Aldona Kaušiūtė įteikė gražų

svetai-

PROVIDENCĘ, R. I.

Čia gyvena apie 500 lietiAių 
šeimynų, bet per visų vasarų 
niekas nieko neparašė apie tų^ 
kas buvo veikiama ir kas įti- 
veikta. Sakyt, kad musų kolo
nijos lietuviai miega, nieko ne
veikia būt klaida. Veikimo čiat 
buvo daug ir su gerais pasise
kimais. Bet manau, kad mūsų 
lietuviai nenori pasididžiuoti j gėlių bukietą gerbs klebonui. 
su ^avo darbais. Čia biivo va- . * ’ n

, MOTERS GUDRYBĖ
Staseli"Žinai, Zosyt, aš savo 

vyrui varduvėms padariau ge
rų dovanų: nupirkau likerio 
bonkų. ’ ’

► Zosė: “Kaip?—tu sakei, kad 
jis negeria.”

Stase: “Taip, aš sakiau, bet 
/ '

( 5- z
.. rj.į.c ; *

AR TAMSTA
Coolidge savo laiške giria 

nuopelnus Butlerio ir Fullerio
Spalių 21,1926

Gerbiamasai P. Prescott:
Man buvo labai malonu gauti Jūsų telegramą, kur sakoma, 

kad tikietas su Gub. Fuller’lu ir Senatorium Butler’iu turi ge
riausius šansus laimėti. Atsakau į jūsų klausimą ar aš galė
siu į Massachusetts valstiją atvykti balsuoti. Aš buvau pasi
rengęs savo balotą pasiųsti, jei reikia, laišku, bet dabar ma
no ir mano ponios noras yra vykti į Northampton paduoti savo 
balsą. Prieš du metu tą pareigą atlikti negalėjau dėl reikalo 
sakyti prakalbą per radio. Aš noriu turėti džiaugsmo balsuoti 
už valstijinį tikietą su Gubernatorium Fuller priešakyje ir už 
nacionalį tikietą su Senatorium Butler priešakyje.

Yra Hiškus dalykas, kad aš noriu balsuoti už Massachusetts 
valstijos gubernatorių. Aš šį-tą žinau apie to ofiso sunkenybes. 
Gnbematorins Fnfler buvo viešame gyvenime kartu su manim 
Statfe Hous’ėj. Jis visuomenei labai gerai tarnavo. Jis yra žmo
gus simpatingas ir suprantąs. Jis valdė valstiją garbingai ir 
su taupumu. Jo gabumai ir patyrimai turės didesnę vertę vi
suomenei jo antroje tarnystoje.

žinoma, aš noriu balsuoti ir už senatorių Butler. Jis yra 
mano draugas. Aš žinau, kaip jis ištikimas yra. Tai buvo jis, 
kuriam aš pavedęs buvau didelę ir opią pareigą vesti mano pre
zidentinę kampaniją. Jo tos kampanijos vedimas ilgam bus pa- 
vyzdis išminties, gabumo ir širdingo pasistengimo. Po to natū
raliai jis sekė į augštą senatoriaus vietą. Jis reprezentuoja 
Massachusettš’o idealus. Jis kilęs iš paprastų darbininkų ir 
todėl jis žino darbininku reikalus ir jų vargus. Jis supranta 
gyvenimo kovą. Savo pastangomis jis kilo ir iškilo ir po to viki 
svarbiuose reikaluose klausė jo patarimo, kaipo advokat^ir 
kaipo pramonininko. Savo drąsa ir gabumais jis iškilo, gad 
valstijos pramonė užėmė augštą vietą ir duoda darbo dauge
liui darbininkų. t? <

SenUte jis užima tokią vietą, kurios nei vienas kitas kandL 
datas negalėtų užimti Visi stebisi iš jo išminties ir visi jį ger
bia už jo teisėtumą. Jis yra geradėjas savo valstijos ir savo tau
tos. AŠ gerai žinau, kaip jis gabus ir kaip sąžiningas. Kai se
nate jis greit kilo iki augštos pozicijos, tai mąn buvo garbė, kad 
iis atstovauja mšno valstiją. Atsistojęs senatė kalbėti, jiįkal- 
ba neprigulntingai, į nieką neatsižvelgdamas, o tik kaipo 
senatorius ii 
geĮūvę. 
pareigoMbreiU: m

i CootMge’ierB ir aš noriva vykti namo .balsuoti už jį, 
3tad jis galėtų tęsti savo vaisingą darbuotę Massa- 

tfOštiJos ir'tfeos šalies labui
---------- -- Su gilia pagarba, GALVIN COOUDGB
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PASITIKI

TŽMYKIT “DARBININKE” 
$6,000 LAIMĖJIMĄ UŽ - 

OLD G0LD
P. Lorillard Kompanija, iš

dirbėta gerai žinomų 01d Gold 
eigaretų pasiryžo išdalyti$6000 
pinigais laimėjimams, kuris 
prasidės kitų savaitę. Tėmy- 
kit kontesto. taisykles, kurios 
bus paskelbtos kitų savaitę. Ne
praleiskite. Tai yr’ vienintelis 
gyvenime atsitikimas.

c

r.-,

ŠTAI YRA LAIMINGA ŽMONA 
“Nervai ir širdis yra daug geres

nės”—sako poni Ruth Majors
Ji. rašo: “Aš suvartojau vienu •M>n- 

k,tfte N'uga-Tone ir jis padarė man daug 
šėriau, negu visos gyduolės iW šiolei 
suvartotos. , Aš jatašnos^ «|iprėsnė, ^o, 
mano nervą) širdis yra daug geresnės. 
Aš jau galiu gerai miegoti naktimis. 
Mrs. Rnth Major. Santa Crro, Cal.”

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone ne
gėdingų. malonų ir veiklų gydytojų, 
kuris padidina stiprumų ir pajėgų, pa
taiso aitetitų. nervus, kraujų ir kūnų 
greitai. Nuga-Totie suteikia pailsinan
ti miegų, gerai stimuliuoja kejienis ir 
vidurius, jog išdirbėjai žinodami jo 
\eikmę, prisako' visiems aptiekoriatns 
jį garantuoti arba gražinti atgal pini
gus. jei Jus nebūsit užganėdintas. Jte- 
k<.menduojamas. garantuojamas ir par
davinėjamas |>er visus aptiekorius. ar
ba prisiųsk $1.00 ir gausi tiesiog iš 
National Labaratory. 1014 So. \Vahush 
Avė., Cliieago, III.

LIETUVON IR IS

SAVO PREZIDENTO?

BOSTON’O DUDSUįl. J 
wmi AMEaH

D. L. K. KEISTUČIO DR-jčO 
VALDYBOS ADRESAI ^ 

BOSTON, MASS. ' Į ; į|g
PlrminlnRas — V. Zalleckas,.. ,

514 E. Broadway, So. Boston, Kaišę 
’Vlėe-Plrmfnlnfcas — FtivUĮs Rnkl,.jį 
■ 9o C Street, So. BeBtcšk*K*W7^y

— Antanas
450 E. Seventh St., So. Boston, 

Fin. Rast. —Juozapas VinltėvfCTiri;
450 E. Seventh St, So. Boston, Matauj 

f^isierius — Andriejus Zallečkas,
ull E. Fifth St., So. Boston, Mass. Į 

Maršalka — Kazimieras Mlkaliohis, . -g 
906 E. Broadway. So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija laiko, ssv* 2 
mėnesinius susirinkimus 
ned€Idienj kiekvieno menesio, po 
merių 694 Washington St, Bartoafc^jįj 
Mass. 1:30 vai. po pietij. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite str 3
daugiau naujų narių prie musų dn* - 
gijos prirašyti.

______ ________ ________________ ■■■ ■- J 
Lietuvos Dnktem Draugystėm
Po Globa Motinos švenčiausiom -; 

Valdybos Antrašai.
Pirmininkė — Teklg AšmenskfenS, 

• 98 G Street So. Boston, IfaMZ
Tel. South boston 4474-M. * 

Vice-Pirm. — Zofija Kčšienš,
59 Gatės St, So. Boston. Masei 

įTot Raštininke — Ona Siatirienli
443 E. 7th St., So. Boston, Mam. 
Telepbone South Boston 3422-R.

In. Raštininke — Bronislava CiaBfeOUi < 
29 Gopld St., W. Roibury, Maa*. 

Iždininke — Ona Staniullnte, '
105 W. 6th St., So. Boston, Ma* '.ĮŠ 

rvnrkdare — Ona Mizgircnene,
1512 Columbia Rd.. So. Boston, 

Drengi ja savo susirinkimas laiko kMY 
antrų ntnrnlnkų kiekvienų dCneK- 

Visais dr-jco reikalais kreipkiteb I petf* * 
tokolų raštininkę lajšku ar teMMja 
"'•-JO vakare, pobažnytinšj svetainė 

___ Fifth St, So. Boston. M—.
................... ■■ ■ - 

ŠV. JONO EV. BL. P
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI ‘
Pirmininkas — M. žlobaf 

58© E. Seventh St. So. BoMon, 
Telephone 8outh Boston S552-B* ~ 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskai* 
17 Vale St. South Boston, Mafl

Prot Raštininkas — J. GUneelda, 
5 Tbomas Pk., South Boston,

Fin. Raštininkas — M. ©eikis, 
.*168 Broadtm,v. So. Boston. Xfam>':

. 40 Marine Road, ,So. Boston, 
Kasterite — A. Nan&Hunas,

885 E. Broadvay*' So. Beata 
Tvarkdarys — J. Zuikis,

7 Wfnfield St, Sb. Boston, 
laito sostrinklato k

s

. *1
. - i
- -i

LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Musų 3 vnrykliij garlaiviais 
alRert balu n, hambvbo 

KBSOLUTE, RTLIANCK 
DKLT8HTJUTO 

ir populiariški vieno kabin 
laivai.

CLEVKLAND, 5VE8TPHALIA 
THCRINGIA 

Savaitiniai išplatAimai iš 
--------New York’o --gnrlaimta _ 

Thubtngt* v® West>hai.ia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamo^ 
Europinės kelionės 

$203 '
IŠNEWY0RKO| 

Kauną ir Atgal 
(KySs taksai ekstra)

IšplAukia kožnų savaitę 
leidinį? ir 

ei/ormactjų ptM

Hamburg-Anerictn 
Line

Unitcd Amcrican JA*cnt Ine. 
. Oęncral Agcnlt 

131 Stata St., Boetoo, Mas&,

z

J-L

>

valstijos stojus vien ai visuomenės 
yra būtina parama mano svarbioms *

I

Jei taip, tai Tamstai 
nieko kito nelieka, 

k&ip balsuoti už
!|f '

JTARNINKE

Suteikiu Gemusį Paskutinį Patarnavimų.
Kili na i>rtoln*n>i«n*lš. Ū irisų pilnų nasrebų, palaidojimu. * 
fmtaniuvimn.tr tlrtta rdkunncafs dnfktafe pas rrnittč salima

t Nleknr kitur uk tokių kainų tųtu puikiai nrpalaMatt. jtidp *3 
Kaa tft turėjo ak mifnfm-mimtįj, -ilsi yra (Kkinjrl,

OFISO » OrtKNlMO ANTRAŠUS

8201 Sirtb Stmi ««. Bortuk Mm

fmtaniuvimn.tr
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Rengia Šv. Petro Parapijos Bažnytinis Choras. Įvyks Nedėlioj, Spalio 31 d., 1926. Pobažnytinėje Svetainėje, ant panktos gatves
5oi Boston, Mass. Ateikite, o išgirsite gražių dainelių. Choras daug jų sudainuos. Taip pat suvaidins linksmą ir Juokingą operetę 

RENGIMO KOMISUA.

ii Fi

•• v - -••<•• ■< ■ / j . * ". ;
jfetf dauguma juokus mylime, taigi nepraleiskime šio vakaro. Kaip jaunus taip ir senus kviečiame atsilankyti

VIETINĖS ŽINIOSi

gy

L. Vaizbos Butas prisiun- 
te “Darbininkui

S&ra
i.

” ilgoką 
ipsnį, kuriame terpu ki- 

Bk iu daiktu pareiškia, kad jis 
ir “Keleivio” štabas via du 

K; skirtingu dalyku, tuomi ati- 
■h taisydamas “Darbininko” 
E- tariamą klaidą, būk L. Vaiz- 

"bos Butas ir “Keleivio” šta- 
Elįbas esą tas pats. Žinoma, ju- 
■P ridiniai kalbant, negalima 
k? jungti dviejų įstaigų su skir- 
Į^Žangais vardais, ir mes pa- 
E reiškiame, kad jeigu taip bu- 
p TO pasakvta, tai buvo klai- 

kA Klaidą mes mielu noru ati- 
B taisome, bet straipsnio nedė- 
F 'sime dėl paprasčiausio pasi- 
r gailėjimo, nes jis parašytas 
» netaisyklinga lietuvių kalba, 
> ir jo atspausdinimas atneštų 
A L. Vaizbos Butui daugiau ža- 
f los4iegu naudos.
į

į straipsnio sakinį:
“Jei mūsų spauda suran- 

S da reikalingu prisidėti dar- 
* ban, arba suranda reikalu 

kritikos teikti, labai meldžia- 
‘t’ me atvirumo kalbėti apie rei- 
y kalą,-kas yra pageidaujama 

ir būtų daug vertesnio negu 
teikiamos erzgeliii ir įtarimų 

obudžio gudriosios pasta- 
yra/T’ . v

Pavyzd i n, koks genijus ga
lėtų suprasti šį paskutinį

»

duoti katalikus apseinančius 
be šitų ceremonijų. Tai ne
sąmone, kokia gali gimti 
sandarietiškoje besmegeniŠ- 
koje galvoje.

‘ TĖMYKITE
Lietuvos Dukterų D r-jos 

po globa Motinos Švč. na
rėms pranešame, kad nedė
lioj spalio 31 d. įvtks šv. mi
šios už mūsų d r-jos mirusias 
nares. Todėl dr-jos narės 
privalo, susirinkti į pobažny- 
tinę^salę 8 vai. ryte. V|sos 
narės privalo būti su dr-jos 
ženklais. Eisime visos in cor- 
pore ant mišių 8:45 vai. rvte.

Valdį/Ma.

' VYČIŲ SUSIRINKIMAS
L. Vyčių 17-tso kuopos su

sirinkimas įvyks nedėlioj, 
spalio 3Lyl. 4:30 vai. po pie
tų, Parapijinėj salėj ant 
^eĮjtintos gatvės. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, 
nes turėsime svarbių ir ihdo- 
miu reikalų aptai-ti.

Lietuviškų

RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 13-TA KUOPA

•“Darbštumas reiškia: už
dirbt pinigus ir neturėt lai
ko juos išleist.” (Decourcel- 
le)

l

INDOMIOS PRAKALBOS
Nedėlioj spalio 31 d. š. m. 

Lietuvių Salėj 2 vąl. po pietų 
įvyks svarbios ir indomios 
p rakai bos. Rengia Demo
kratų partijos lietuvių sky
rius. Kalbės vietos svarbes
nieji lietuviai veikėjai ir a- 
merikonai. Kalbės P. Gudas, 
Dr. Gąlvariskis, advokatas 
Ciūnys ir kandidatas i Mass- 
achusetts valstijos guberna
torius William A. Gaston ir 
kandidatas i District Attor- 
nev TVilliam J. Foley. Visi 
lietuviai vyrai i r moterys sm
eikime kuodidžiausiame 
skaičiuje, pasirodykime Rūg
štiems amerikonams, kad 
mes indomaujame Amerikos 
politika ir kad amerikonai 
turi su mumis skaitytis.

Rengėjai

KAS BUS SEKMADIENY
Sekmadienį, spalių 31 d. 

Šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
kaip paprastai bus trejos šv. 
mišios: 7:30, 8:45 ir 11:00.

Sekmadieninė mokykla 2 
vai. po pietų.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos Mass. ir Maine apskri
čio suvažiavimas bus 1 vai. 
po pietų pobažnytinėje salė
je ant J Vnktos gatvės. Šiame 
suvažiavime dalyvaus ir Cen
tro sekretorė p. M. Vaičiū
nienė.

Parapijos choro koncertas 
ir operete bus 7 vai. vakare. 
Ateikite visi išgirsti daug’ 
naujų dailiu ir pamatyti per
statant linksmą operetę.

ŠEŠTADIENY,' SPALiy-OCTOBER 30-TĄ D., 1926 
PARAPIJOS SALĖJ

492 E. SEVENTH STREET SOUTH BOSTON, MASS.
Pradžia 7 vai. vakare

PELNAS SKIRIAMAS DĖL KALĖDŲ EGLAITĖS
Ši pramoga bus viena iš puikiausių, nes grieš visiems gerai ži
noma “GILLETE’S ORKESTRĄ’4 naujausius šokius. Įžanga 
35 centai ypatai.

prakalbi'lę. Sandarietis tą 
viską išvadino blevyzgomis.

*■ c A >

T'uo būdu sulig sandarietiško liūs Syrus) 
I
I

“Dvasios bailys neišsikels 
gyvenimo viršūnes” (Pubi-

PINIGŲ NEREIKIA
GREAT NORTHERN PAPĖR 

COMPANY iš Maine
Reikalauja vyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven
kinius. Mes parūpiname 
gelžkelio tikietus ofiso pa
tarnavimas dykai. Kreipki
tės į

BOSTON FREE LABOR 
AGENCY

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

Tel. So. Boston 11823
LIETUVIS-DANTISTAS

DR. M. V.CASPER
(KAS PARA VILIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ii- nuo t> iki S vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais'ir ne- 
dėldieniais, taip-gl seredomls 

12-tog dieną uždarytas

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKASK

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdąras nno 10 iki 12 ryto, 
[nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
f iki 9 vakare, šventą dieną pagal su* 
į sitarimą.

m;

1Ii Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

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

LILIANE R. WALSH MUZI 
KOS MOKYKLA

protelio išeina, - kad ragini-< 
mas žmonių Įsikurti mokyk- 
l.ą yra tik vienos blevyzgos. 
Puiki sandariečių kultūra!

Apgailestavo, kad neduota 
buvo kalbėti p. p. šidlaffškūi, 
•Tenkinsiu, Dr. Casperui, M. 
Veniui ir k. Būtų stebėtina, 
jei tie ponai neužprotestuo
tų prieš tokią sandariečio 
melagystę, nes jų buvo atsi
klausta ir jie atsisakė kalbė
ti, o vieno-kito ir nepastebėta 
ar buvo vakarienėj.

Pagalinus autorius, iško
neveikus vakarienę, užbaig
damas sušunka:- “Daugiau 
tokių vakarienių, tik neįsi
leisti bliužnierių.” Tikrai 
sandarietiška logika. Jeigu 
vakaritene-ttevykusi, tai kam 
daugiau tokių rengti ?—taip 
pasakytų sveikai protaujan
tis žmogus, bet sandariečio 
galvelėj turbūt susimaišė į- 

h. a Įgyti kopūstai su smegeni
mis, ir iš to visko išėjo toks 
šiupinys, kad jo protas nega
lėjo suvirškinti. Bet kai dėl 
neisileidimo bliuznierių jis 
nejučiomis pasakė teisybę. 
T aip, tokių bliuznierių kaip 
minimas “Sandaros’’ kores
pondentas nereikėtų daugiau 

Lisileisti. - O. K.

1

VIETOJ $75.00 MOKĖK $28.00
Reikalingas geras lietuvis, tei

singas žmogus, kuris galėtu prižiū
rėti trijų šeimynų namų. Darbo be
veik nėra, pečiaus kurti nereikia. 
<)t kad prižiūrėt šiektiek ir vasarą 
žolę apie namus nufljantų. Tokiam 
žmogui atiduosiu gražų tenementą 
su puikiausiais įtaisymais su 7 
kambariais už 28 dolerius o gal ir 
pigiau. Už tokį tenementą Bosto
ne reikėtų mokėti 100 dolerių Į mė
nesi. Stotis arti ir Bostoną galima 
pasiekti trainu Į 30 miliutų laiką. 
Galima butų Bostone dirbti o Mon
tviloj gyventi. Tuojau atsišaukit Į 
Boston Sales Company, 678 North 
Main St., Montello, Mass. Petras 
Batrkevičius, vedėjas.

ATSIDARĖ ŠIAME SEZONE 1920-1927 
Duoda PIANO ir kitų instrumentų lek
cijas. Taipgi >I.iliane It. IValsh Syn- 
eojHtfors” Vienintelė merginų “Juzz'a 
Dainuojančių Orkestrą Naujoje Angli
joje. Tik ką sugrįžo po 3 mėnesių ke
lionės Baltuosius Kalnus. Bile rei
kale kreipkitės šiuo adresu: 414 \Vest 
Broadvvay. So. Boston, 4740-1V. Itooni 
Sth. (Sp.5-29)

Į.________________

«£3CS£3£3£3£363«3aCXX3£5C3^
3 TEL. So. Boston 0506—W.
| LIETUVYS DANTISTAS 

|A. L. KAPOČIUS 
5 251 Broadway, So. Boston
5 (“Keleivio” name)
J Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12, nao 
41d!0 Ski 6 ir nno 6:30 ik! 9 vakare.
4 Seredomls nno 9 iki 12 vaL dieną 
^įSubatomls nno 9 iki 6 va k. NetH 
^įlomis nno 9 iki 12 (pagal ratartl'

PARSIDUODA
TONIKO IšDIRBYSTE ir NAMAS, du 
uokai ir visos reikalingos mašinos Ir 
kiti reikalingi dalykai. Biznis i.šdirl)- 
Tas per dešimti metų. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės ypatiškai arba |>er 
kišką. J. P. FI ZINE. 1524 Cambridge 
S t.. Cambridge. Mass. (Sp. 19-29)

VAKARIENĖS ATBALSIAI
Visi pripažįsta, kad šv. 

Petro parapijos vakarienė, Į- 
vykusi Spalio 17, visais at-J' 
žvilgiais buvo sėkminga.! 
Žmonių daug, valgjai geri, j. 
rengėjų bei šeimininkių pasi
šventimas begalinis, biznie
rių duosnumas stebėtinas, 
dalyvių ūpas pakilęs, nes 
dainos ir prakalbos buvo pil
nai tą įvykį atatinkamos. Pa
tys anglai politikieriai tru
putį sumišo, nes manė, kad 
jiems toks kalbėt kokiam ma
žam būriui, o čia atsidūrė 
500 žmonių susirinkime, tai
gi atsiprašė, kad neužtekti- 
r.ai prisirengę, ir buvo mato
ma, kąd jie užžavėti parapi
jiečių skaitlingu.mu ir gra
žiu užsilaikymu. Žodžiu, vis-r 
kas buvo kuogražiausia, ir nė 
vienam neatėjo mintin, kad 
kas nors būtų nepatenkintas.

Bet štai'“ Sandaroj ” ran
dasi tos vakarienės aprašy
mas — šiurkštus, melagingas 
ir sandarietiškai nekultūrin
gas. Autorius pasirašo “ Pa- 
rapijoi į ą s, ” bet d ievai žino 
<okios parapijos, ar tik neH 
>us iš kokios neprigulmingos 
vietos imigrantas, pakliuvęs 
tarp gerų žmonių ir iš pavy
do norįs juos apšmeižt. Ir! 
akis tur būt buvo užsipylęs 
kokiu nekultūringu skysti
mu, nes nematė to kas buvo, 
tik įsivaizdavo, kaip turėtų 
Įiūti sandariečių susirinkime. 
Jei, prakalboms užsitęsus, 
keli žmonės beveik nemato
mai išslydo iš svetainės, norė
dami anksčiau namon parei
ti ir prieš darbą pasilsėti, tai 
tasai pisorėlis - sandarietis j 
tuojau už tai kaltina vadus 
(suprask kunigus) tartum 
kunigai taip ir būtų vedę 
žmonos iš sales. Išpeikė p. p. 
Gildą ir Kneižį, vadindamas 
juos bliuznieriais. Gi iš tei- 
syljės p. Knoižvs labai karš
tai ragino žmones įsikurti 
parapijos mokyklų, op. Gu
das pasakė trumpą juokų

I'aieškau Jono Degėsio, (Rodos 
degėsiunu vadinasi dabar). Prieš 
25 metus dirbom (’anton, Mass., vė
liau išvažiavova Į IVorcester, 
Mass. Paeina iš Trakų apsk., pa
rapiją ir kaimą pamiršau. Jis pats 
ar kas žino meldžiu pranešti už ką 
būsiu dėkingas. Tūriu svarbą rei- 
lą. JOHN KRUGELIS, 82 Coota 
kalą. John Krugelis, 82 Cottage St. 
West Lynn, Mass. , (Sp.29,L2)

VERACKA IR VIŠINSKAS
lietuviai advokatai
■ PRAKTIKUOJA DVIEJUOS! - 4 

s OFISUOSE <

SOUTH BOSTON MASS.
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

'• »

F Telefonas: South Ęoston 4768

DR. BAlABAU
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO 

351 Dorchester Street
So. Boston, arti Andrew Sq.PARSIDUODA BUČERNfi IR 

GROSERNĖ ir DODGE TROKAS. 
Geroj vietoj ir biznis geras. Prie
žastis pardavimo - nesutinka part
neriai. Pigiai parsiduoda. Adresas: 
4078 Washington St., Roslindale, 
Mass. Tel. Parkway 4134

(Sp. 29, L.2)

Ofisas

Res. Tel. Parkway 1864-W.
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Resldencijos Telepbonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

$1.20

.10c.

i

i. V. WARABOW & CO
(WRUBLTAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

t
®©©©©©@©@©©©©©@©©©©©@©©@©®
| Tel. S. B. 2805—R. g

Ilietuvis

1 OPTOMETRISTAS

1179 WASRTNGTON STREET 
Norwood, Mus.

MWMMWMMWMMWW

M KAŠUBA, D. C., Ph. C.
41 1 BROAIltVAY. SO. BOSTON 

(Room 9)

I
♦

L

Mėnesinis leidinys. TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams.............................i

Atskira knygelė........................................
Adresas: “TIESOS AIDAI”

1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y.
' ! i

Irui x

Ofiso Telefonas University S831-w|
Rezidencijos Telė University 8831-K®

D. A. ZALETSKAS j
Graborius ir Balsamuotojas I
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET ■ 

CAMBRHMIH. MASS. Į

DR. L. GOLDEN

i

f

© I&egzamtnuojn akla^ priskirtu aki- S 
g nius. kreivas akis atltie6inn ir £ 
s amblijoniškose (aklose) akyse su- Ž 
© gražinu Šviesą tinkamu laiku. 1 
| J. L. Pašakarnis, O. D. | 
© '447 Broadway, So. Boston. I 
“a- O’

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Mass. ir Maine apskričio susi
važiavimas bus spalių 31 d., Šv. 
Petro lietuvių pobažnytinėje 
salėje. So. Boston. Mass. Pra
džia l vai. po pietų.

NEIŠMANĖLIUI

Nesąmonių rašyme “San
dara” užima pirmą vietą. Tų 
nesąmonių kiekviename jos

j .numeryje kiek nori. Pavyz
džiui paskutiniajame to lai
kraštėlio numeryje cituoja-, 
mas “Darbininko” editoria- 
las antraščių “Dek auksiniu 
dantų lupinio numirėliams.” 
Prie padarytų iš “Darbinin
ko’ 'ištraukų “Sandara” ra
šo: “ ‘Darbininkas’ matomai 
neišdryso viską atvirai pasa
kyti, kad įnirusiam nei jokių 
bažnytinių ceremonijų nerei
kia, kur kunigams atiduoda
ma šimtai dolerių.”

•J/'i “Sandaros” redakto
rius nors “beibišką” atmintį 
turi, tai jis atsimins, kad 

~~ daug sykių niekino lietuvių 
. kunigus už nesutikimą mim- 
V .'Sius laisvamaneiius laidoti su 
p bažnytinėmis ceremonijomis.

Katalikų kunigams nesutin- 
kąnt mirusio bedievelio lai
doti, tokio velionies draugai 
kreipiasi į svetinitaučius ku- 

r nigus. Ir jei pastaniosius 
jie prisiprašo, tai džiaugia
si ir apie tokį džiaugsmą ne- 

< vkattą teko skaityti “Sanda
roje.” Taigi jei laisvamanė- 
liai nori bažnytinio laidoji- 

, mo, tai kaip galima įsivaiz-

UŽ KĄ STOVI DARBININ
KAI

Darbininkai pastebėjo skel
bimus didžiųjų politiškų par
tijų raginant balsuot už pa
statytus kandidatus, šis ra
ginimas priimtinas, o tik dar
bininkai turėtų žinoti už ką 
balsuoja ir ko verti pastatyti 
kandidatai. •
Massachusetts valstijoje se

natorius AVilliam M. Butler, 
reakcionieriškas Republiko- 
nas, peršasi balsuotojams, 
kad jį išrinktų, nes jis yra 
šalininkas Prez. Calvin Cool- 
idge.

Republikonų partija gavu
si Prežidento indorsavimą

Te METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

199a W. Broadway, 8a Bostoa 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 r. vak.

UR. 1L CLOUGHERTyI
PODIATRIST

Kojų Specialistas
Visokios kojy negalės moksliškai 

gydomos 
Apžiūrėjimas nemokamas.

atdaras vakarais
414 BROADVVAY. SO. BOSTON

Room 4

TeL 8o. Boston 3620

į. 0. ŠALNA-SH ALLN A
^LIETUVIS ADVOKATAS
i • x 

Balsęs dn Universitetu
CORNET.L UNIVERSITY sn A. B. 
Va WASHINGTON UNL¥. ra LLB.

"Darbininko" Name 
(Rntros Inbos)

906 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija 

tOS Harvard St., Cambrldge. Maas.
' Tel. Unlvernity 1468—J.

’^pušina” dabartinį senAtO- ’ 
rių visomis pajėgomis.

Buyusis senatorius David 
1. Walsh, progresyns demo
kratas yra Butler’io oponen
tas.

Walsh’as smarkiai atakuo
ja Butlerį už įvairius politiš
kus darbelius Republikonų 
partijos valdininku, ir į jo 
užmetimus Butler’is nutvli.

Tad ^Demokratų partijos 
kandidatas į Senatorius sa
ko: ‘Jis turėtu kalbėti, ar- 
ba žmonės turės teisę pasaky
ti, kad jis tęs tuos pačius 
principus einančioje sęnato- 
1 iaus kampanijoje.”

DARBININKAI REMIA 
WALSH’Ą

Organizuoti ir susipi-atę 
darbininkai temia buvusį se
natorių VValsh’ą ir jie lap
kričio 2 d. pasiryžę savobal- 

Isais išrinkti Maasachusetts 
I šen a tortini Walsh’ą.

JEI TAMSTA NORI PALAIKYTI SAVO ŠEIMYNĄ 
NAMIE.; TAI PADARYK JĮ PATRAUKIANTĮ SU 

JA - --
Štai

viržio

$150.00. į
• ■ > 

, kol ‘

t

405 B

ELLIS KOMPANIJOS RAKANDAIS 
b&rgenac. Išdirbėję pavyzdžiai. Per- 

Velour seklyčios setai ir trijų skirtingų spalvų, 
labai tvirtas. Tik už $95.00. Tikra kaina 
teikite tuojaus įmūsų krautuvę pasižiūrėti, 

uotą.

WAY
t ■! i

Tel. So. Boston 199O-M.

LIETUVYS GYDYTOJAS
•

Gydo visokias užsisenėjusias lijris 
ypatingu hudu. kurias negalima Iš
gydyti paprastais gydymo budais. 
Valandos: Nuo 2 iki 5 po pietų ir

Perkėlė savo Bostono ofisą iš 99 
GIIEEN ST. į savo namus

16 Crawford Street, Rxbury 
arti VVarrėn ir Grove Hali

Vlandos ryte nuo 9 iki 10; dieni) nno
1 iki 3: ir vakare nuo 6 iki 8 

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Kovbury 0131

Advokatas 

JUOZAS CUNYS 
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

LIETUVIŠKA KRIAUčiy 
ŠAPA

130 O St., Sa Boston, Mass.;;
SlnvRtn motery ir vyry dmbnžfns. 
Atnoojlnnm ir Untlom fnrkotns. 
Vynūn* ilvirtyt Ir patntayt tintu* [ 
$1.25. Moterim* iiKalyt ir pntnHyt 
suknč* SI..50. Atvnltnojum paimt 
dmlniMut fr išvalą jatrcBaim | i» 
mut. Neišduokit dr*hnžtQ niekam 
l* iuomj čekio. Pabandę pHfcltlkrin- 
att*. ISO C St., 8. Roaton. (SJ.\L.16 4* ’ - *


