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DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

IENIS, Nr. SS

LIETUVIAI SKURSTA Lietuvos Seii 
FRANCUHJOJ

Kltail LIETUVOS VYRIAUSYBĖS AKYS IR PAGALBOS

RANKA?

už Sutartį J
•<

X

DĖL LIETUVIŲ DARBININKŲ IR DARBININKIŲ VARGŲ 
PRANCŪZIJOJE

< x
Apie 200Jaunesnių ir gražesnių darbininkių jau esą parduota 

, Pietų Amerikos ir Afrikos paleistuvybčs namuosna.

Darbininkams atėjęs badas ir jie prašinėja ties Lietuvos 
atstovybe iš praeivių išmaldų duonai.

PATVIRTINO NEPUOLIMO 
SUTARTĮ

KAUNAS (Elta), Lapkri
čio 5 d. .1926 m. — Šiaųakt 
Seimas ratifikavo Lietuvos- 
Rusijos nepuolimo sutarti. 
Balsavimo išdavos: 45 už. 
24 prieš. Opozicija balsavo 
prieš. Lenkai susilaikė, r

i et h i-os Pafiiu n I hi i/l)č 
A m c r ilia i

f
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;4L.. Ž.ę245 skelbia tikrai pasibaisėtinų žinių -apie 
mūsų darbininkų-kių būklę Prancūzuose. Jų visų sutar
šys, pasirodo, jau pasibaigusios (rugpiūčio ir rugsėjo m.) 
ir jų daugumas pasilikę be darbo. Dėl franko kritimo ir 
uždirbtieji jų pinigai nuėjo niekais. Darbininkams atėjęs 
badifs ir jie prašinėją ties Lietuvos atstovybe iš praeivių 
išmaldų duonai. Apie 200 jaunesnių ir gražesnių darbinin
kių jau esą parduota Pietų Amerikos ir Afrikos paleistu- 
vybės namuosna. Grįžti Lietuvon darbininkai neuri jokios 
galimybės, nes už kelionę reikia sumokėti 250 lt. Visiems 
reikią apie 250,000 lt., o tokių pinigų neturinti nė atsto
vybė.

Agentas Žoržas, Korno, kuris sutartim su valstybe tu
rėjęs grąžinti Lietuvon apie 1,000 darbininkų, kažkur din- 

^•s, palikęs savo kontoroj Laisvės Alėjoj tik 2 padėjėju. 
L Ž^-«eb^salėdai»oe-ką-£ak-ytkdel-pr-^4<«ževičiaus Kabi- 

t'Ho aiškaus nusikaltimo šioje byloje stengiasi ta proga 
oent prikišti buv. Vid.dReik. Ministerį, p. Endziulaitį, su 
kuriuo, girdi, pabėgusis Korno buvo sudaręs sutartį. Po
nai. pagalvokite^ ką čia turi bendra buv. ministeris?! Su
mėtys pasibaigė juk tik rugpiūčio ir rugsėjo mėn., o jie 
jau kada yra perdavę ministerijas dabartiniems Lietuvos 
•r jos piliečių likimo valdovams! Ir ne keno kito, tik p. 
Požėlos ir p. Sleževičiaus, kaip' Užs. Reik. M-rio, rūpes
tis turėjo būti laiku (dar prieš sutarčių pasibaigimą arba 
joms baigiantis) susižinoti su atatinkamomis Prancūzijos 
ištaigomis dėl Lietuvos darbininku būkles. Jų reikalas bu
vo, frankui krintant, per Lietuvos atstovybę Paryžiuje šio
kiu ar tokiu būdu apdrausti ar bent perspėti savo pilie
čius nuo valiutines katastrofos. Pagaliau, nereikėjo leisti 
pabėgti ir ponui Kui no iš Kauno, pabėgti taip, kad jo su
gauti dabar negalima. Vis tai dabartines vyriausybes ne
dovanotinas apsileiditnas. Bot jei jau ligi to prisileista, 
kad bent dabar vyriausybe imtųsi reikiamų priemonių sa
vo piliečiams, pasilikusioms Prancūzijoje, nuo tolimesnių i 
vargu apdrausti, o ir toms nelaimingoms Pietų Amerikos j 
bei Afrikos urvų aukoms išgelbėti!

r". ... ■ . '

PAMINKLAS DEBSUI

CHTCAGO. — Socijalistų 
partija sudarė komitetą au
koms rinkti Debsui paminklą 
pastatyti. Paminklas bus 
formoj, Amerikoj priimtoj. 
Tai yra steigs velionius Dėb
so vardu švietimo įstaigą.

VILNIUS LIETUVAI
. ANTRAS LENKIJOS TAUTINIįl MAŽUMU 

REIKALAVIMAS

KAIP STREIKAS ATSI
LIEPĖ

Aiigltųrs anglįaFuisių strei
kas pragaištingai atsiliepė i 
Anglijos pramonę. A'ra apro
buota. kad dej stokos anglių 
gamyba per tą laiką n ('teko 
apie f.‘>00.000.000. Tai tiesio
giniai nuostoliai. O reikia 
atsiminti, kad netiesioginių 
nuostolių buvo irgi nemažai.

/ -----------------------

PREZIDENTAS VIDURINĖ
SE VALSTIJOSE

AVA SIIINGTON. — Pre
zidentas Coolidge apleido so
stinę ir išvairavo į Kansaš 
City. Mo., kur buvo Paliau
bų Dienoje, lapkričio 11 d. 
tani tikro paminklo dedika
cija. Jis ten laikys prakalbą.
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Kaina 5 centai * ■ ;
_____  ' ..j

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

Nukentejo Kanados)
Šventykla

1 — ■ —

PAKĖLĖ ALGAS

SCRANTON, Pa. — Apie 
6.000 darbininkų DeTavvare, 
Lackavanna & Western Gel- 
žkelio Kompanijos gavo di
desnes algas. Pakelė nuo 2 
iki 5 centų i valandą, taip 
praneša kompanija. Sulig 
naujų patvarkymų, galėję 
lapkričio 1, 1926, mekanikai 
gaus 3 centus i valandą dau
giau, pakuotojai ir kelnerių 
darbininkai gaus 5 centus i 
valandą daugiau ir mekani- 
kų pągelbininkai. valytojai 
ix paprasti darbininkai gaus 
2 centu i valandą'daugiau. Iš 
kur ta •malonė’’ kompanijų ? 
Pakėlę algas be abejo reika
laus. kad darbininkai dirbtų 
it mulai. Be priežasties, 
darbdaviai tokių malonių 
darbininkams neteikia.
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Kanadoj Šv. Onos de Baupre miesčiuky ištiko gaiš-* 
ras bažnyčioj, kur buvo šv. Onos relikvijos. Tai atsitiko ' 
lapkričio 8 d. Išgirdę alarmą, visi kunigai, vienuoliai ir -ę 
paprasti žmonės bėgo gelbėti bažnyčios brangenybių. Re- 
likvijos buvo išgelbėtos, nors jos buvo liepsnos paliestos. 
Kadangi bažnyčia buvo medinė, tai ji tuoj buvo liepsnų: T 
apimta. 'Sudegė daug brangenybių. Sudegė brangintinoji

1 " " • A
šv. Onds .stovyla. Sudegė kl iukini ir kitokie palaikai, liū.-» 
dijantįs stebūklingą~'išgydvmą» Iš viso nuostolių padary-'/į 
ta už $500,000. .................... * ' Ir

Sudegusioji šventykla buvo laikina. Ji buvo pastatyta 
1922, kuomet sudegė didžiulė bazilika. Toji bazilika su
diegė kovo-mėn.; 1922-mr-—TnTpvyįos'diokštų stovėjo medi* : 
nė šv. Onos paaksuota stovyla. Nors bokštuose ugnis ūžė, '-v 
kaip baisiame krosnyje ir j-iors varpai bokštuose sutirpo, 
bet toji stovyla išliko ugnies neliesta. Šv. Onos relikvijose ' 
tąsyk ir-gi išliko. Dabar statoma: bazilika iš granito 
sienos jau išvestos ir išlikusioj! šv. Onos stovyla jau vėl-’.f 
stovi bokštų tarpe. Toji stovyla yra dovana Belgijos ka- 
ralienės. Bet laikinojoj medinėj, dabar sudegusioj bažny^įj 
čįoj. buvo kita šv. Onos brangintina stovyla. Tai toji 
degė.

• 'į
Šv. Onos de Baupre miestelis yra už 22 mailių nuo di-y 

de-lio Quebcco miesto. Šv. Onos de Baupre vieta yra vie-> y J 
•aa iš didžiųjų ir garsiųjų stebuklingų vietų pasaulyje. Mfcl-e. 
džionių ten visuomet eina ir per metus ją aplanko keletas j 
šimtu dūkstiTučiu. Toji vieta taip garsi kaip Etai 
Liurdo S ve. Panelės. rv.^

Anuomet gaisras didžioj, puikioj bazilikoj kilo delne*/ r". 
gero elektros vielų išvedžiojimo. Tąsyk nuostolių buv«C 
padaryta už $1,200,000. Sudegusioji bazilika buvo išsto
vėjusi 300 metu. Gaisras prašalėjo bazilikos viršuje. Ki-* 
dirkštys lėkė ant miestelio, kurs labai puikiai išstatytas. 
Didelis gyventojų buvo išgąstis, kad iieišdegtų visas mieg
elis. Gaisrininkai buvo pašaukti iš Quebec'o. Jie lekd 

iš visu jogu. BeFdar buvo ankstybas pavasaris ir keliai 
nivo teduoti. Su didžiu^vargu ir pavojumi at pyškėję gais
rininkai jau buvo be jegiį išgelbėti baziliką. Jie-tik apsau
gojo miestelį mio ugnies. "Gaisrui gesinti aparatų mieste- 
yje nebuvo ir kol gaisrininkai atlėkė, tai kunigai, vienuo
li ir paprasti žmonės tik desperacijoj žiūrėjo, kaip bai
sios liepsnos naikino šventykla. Baziliko.; buvo prietaisai 
gaisra gesinti, bet kai gaisras buvo pateimtas. tai apara
tai buvo liepsnose. Kaikurie su didvyi*išku pasiaukuoji- 
mu. lindo Ugnių ir kaiknriuos brangintinus daiktus išgel
bėjo. Išgelbėjo paveikslu vadinamą “'Le Belerin Raney, 
<urs vertas $50.000. Dar buvo išgelbėtos dvi brangintinos 
sioyylo*. Taip lai buvo kovo men., 1922.

Dabar šitaip buvo: gaisrą pa eito kunigas, gulėjęs zo- 
<ristijoj. Jis naktį 1 vai. nubudo, kai ji ėmė dnTnai troš
kinti. Supratęs, kad kilo gaišias šoko'pro langą ir sukėlė 
alarmą. Naktį nebuvo galima staiga žmones sušaukti. To
dėl liepsnos nebuvo suvaldytos pradžioj. Basaukti gais
rininkai iš Qur4tec’o lėkė iš vDų jėga,- liet ailė'kę jau rado 
laikinąją bazilika liepsnų veik visiškai prarvdą.

ČIO 22 D.

- Aug- 
Valsti- 
tardyti 
lą. Bus 

natas.
dūrinių 
all. Pa

būdama^' sekreto
rium Hardingo kabinete iš- 
randavojo valdiškas žibalo 
rezervacijas žibalolnagnatui 
Doheny’iui. Už tas sekreto
rius gavęs dideli kyšį. Aug- 
ščinusysis - Tcismaę- pradės' 
bylą tardyti lapkričio 22 d.

PRASIDĖS LAP

AVASHINGTO 
ščiausysis Suvien 
jų Teismas pra 
pagarsėjusią žiba 
teisiamas žibalo 
Doheny ir buvusis 
reikalų sekretorių 
starasis

GAISRAS STEBUKLINGOJ VIETOJ

Reikia 11000,000,000
/
/

EUROPAI *frRŪ 
ANGLIŲ ’

Žiema }n-asideda,įO 
po j toli gražu nėra 
čiai žiemai užtekto 
i ra aprobuojama,1 
sta 100,000,0000 tonų, kad 
būtų užtektinai. Ta stoka ap7 
si reiškė dėl Anglijos anglia
kasių streiko.

PILSUDSKIS PAŽABOJO 
SPAUDĄ

Lenkijos valdovas Pilsuds- 
is galutinai suvaržė spau

dos laisvę. Spauda jau ir pir- 
iį-š miJitšhavo aitriai Aenzūnio- 

jama, bet dabar Pilsudskis 
paėmė 'Italijos Mussolinio 
spaudos varžančius įstaty
mus ir pritaikė Lenkijai.

Prieš įvedimą tokių įsta
tymų buvo pasipriešinimų. 
Pirmiausia išreiškė protestą 
užsienio laikrąščių korespon
dentai. Tie korespondentai 
priešinasi dėlto, kad jie pa
daryti atsakomingais prieš 
Lenkijos vyriausybę už siun
timą į užsienius žinių Lenki
jos vyriausybei nepatinka
mų. Lenkijos-kaikurie laik
raščiai reiškė protestą ir sa
ke. kad dabar užstoja Lenki
joj tironija. Laikraščiai da
bar bus aštriausia baudžiami 
už bile kokį rašymą, kas Pil
sudskiui nepatiks. Dabar 
valdžios kritikavimas visiš
kai negalimas.

Kadangi Pilsudskis jaučia
si galingas, tai jis spaudą 
varžančius įstatymus paskel
bė privalomais.

įnan-

Vėjas sugriovė mokyklą

Užmušė 11 vaikų ir apie
20 sužeidė

/

SUGRIUVO MOKYKLA

i
t

I /«»*•

FRANCŪZAI PRISIRENGĖ

Francijos vyno išdirbėjai 
jau prisirengė prie sunaudo
jimo progos, kai bus atšauk
ta prohibieija Amerikoj. 
Franci jos vvno išdirbėjai .... *speci.j aliai pagamino 100,- 
000,000 galionų vyno atga
benti i Ameriką tuoj, kaip 
tik čia bus prohibieija at
šaukta.

LA PLATA, Md. — Neti
kėtai šį miestuką paliete ne
paprastai smarkus vėjas. Vi
su smarkumu trenkė j mo
kyklą, kada joje vaikai buvo 
susirinkę. Joje buvo apie 50 
vaikų. Mokykla buvo nedi
delė medinę. Vėjo smarkumo 
neatlaikė ir griuvo. Vietoj 
palaidojo 11 vaikų ir apie 20 
sužeidė. Lengviau sužeistie
ji ir sveikieji vaikai išbėgo ir 
sukėlė alasą miesčiuky. Tai 
už keliu minutu didžiuma* * \ 
miestelio gyventojų jau buvo z
aplink mokyklą. Tame mies
čiuky tėra apie 500 gyvento-

* * v • • * >
jų. Arčiausias miestas y^a 
Washingtop. Tai sužeistieji 
miesto ir kariniais ambulan- 
sais nugabenti į IVashingto- 
no ligonines.

Vėjas smarkiai pūstelėjęs 
ir savo padaręsnbrodė smar
kumo ir apsistojo. Diena bu
vo labai kaitri.

Iš sužeistųjų vaikų ligoni
nėse jau penki mirė. Visame 
miesčiuky veik neliko šeimy
nos, kuri tos nelaimės nebū
tu paliesta.

v
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KARALIŠKOS VEDYBOS* už įdėlius prasi

dės Lapkričio
•.;! 15

Vai.: 9 ife 3; Subatoms 94 
ir 3 iki 7 tik depozitavimvi

Nuošimtis

T

LAIMĖJO ALGŲ PAKĖLIMĄ j

Pittsburgo rūbsiuviai ilgą 
laiką streikavę laimėjo algų 
pakėlimą. Veik visos kriau
šiu šapos sutiko algas pa
kelti ir pasirašė naują sutar
ti. Kriaučiai streikavo vien 
dėl algų pakėlimo.

VARŠUVA. — “Robotnik” praneša, kad šiomis die
nomis Varšuvoj įvyksiąs antras Lenkijos tautinių mažumu 
kongresas, kuriame dalyvausią lietuviai; vokiečiai, ukrai
niečiai ir gudai. Pasitikėjimo deklaraciją Pilsudskio kabi
netui pasirašę vien vokū-čiai. Kongrese būsiąs aptartas 
klausimas dėl V ilniaus prijungimo Lietuvai ir Lenkijos ry
tų sričių prijungimo Tarybų Gudijai iFUkrainai.

Karališkų vedybų iškilmė
se daug sužeista

——-—♦

katedrą pasidarė tokia spūs
tis, kad keletas desėtkų žmo
gių sužeista buvo. Katedroj 
pasitiko augštus jaunave
džius arei v. Vau Roev. Jis 
pasveikimo juos Katalikų 
Bažnyčios vardu. Ceremo
nijos nebuvo to^iošAškilmin- 
gos, kaip kad būt buvusios, 
jei nuotaka būt buvus kata
likė. Kad pri neesą nebuvo 
katalikė, tai ir vedybos truk
dėsi. -'Bet princas pareiškė.

Belgijos sosto įpėdinis 
princas Leopoldas iapkr. 10 
d. buvo surištas moterystėsv

ryšiu šv. (Indulio ■» katedroj 
B ruselyje. Nuotaka yra Šve
dijos princesa Astrida. Gat
vės buvo prisigrūdusios žmo-) 
nių. kai jaunavedžiai iš savo 
paločiau* lydimi augštų sve
čių pyškėjo į katedrą. Yra 
spėjama, kad žmoniji gatvėse 
buvo apie 200,000. i Aplink kad jis pasirinktąją princesę, Kasa dori ai.

.'oda iš meiles, o ne iš politiš
ku ar finansinių išrokavimų. 
Nors Belgija yra katalikiška 
<alis, bet jos pili<*čiai neat- 
bojo. koduosi o įpėdinis veda 
protestante. Belgams pati
ko tas. kad jų sosto Įpėdinis 
veda būsiančią karalienę 
vieų iš meilės, o ne kitais iš- 
rokavimais. Belgai savo sos
to ijM'dinį sveikino taipVntu- 
ziazmingai. kad jų šauksmai 
užgaudė irarmntų saliutus.

Ceremonijos kati'droj tęsė
si 40 miliutų. Katedroj bu
vo reprezentantai nuo visų 
Europos karališku šeimynų 
ir visi svetimų valstybių am-

The fcosToru 
FlVE CENTS 

ŠAVINGS BANK
30 SCHOOL STREET

BOSTON
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Ku’v-
KIEK VILNIUS METŲ TURI

X •

f 9 . Rusų senovės metraščiuo
se^ randame tokių žinių apie 

r Vilnių: 
Eš “1128 įlietais atėjo karu 
f* prieš Poloiko kunigaikštį 
Į- Rogvalodietį didysis kuni- 
K'gaikštis Mstislavas Volodi- 
L nrierio sūnus Monomachietis

ir paėmė jis Polocką, o rog- visi žino. K. Norkų 
K yolodfečiai pabėgo Cargra- 
| dan (Bizantija—vert.). Lie- 
B tuvatuo metu duoklę mokėjo 
L Polocko kunigaikščiams... ir 
fc" vilniečiai paėmė sau iš Car- 
k grado Polocko kunigaikščio 
L Bostislavo Volodimiero sū- 

naus vaikus: Dovylą (Dovy- 
|. ’da—vert.) kunigaikštį ir jo 
!;• brolį Maukoldą kunigaikštį.

Jis—Dovylas, Maukoldo vy
resnysis brolis, pirmas (bu
vo) kunigaikštis Vilniuje ir 
vaikai jo: Vydas, kuri žmo
nės vadino Vilku, ir Erdenis 
kunigaikštis.. . (Metraščio 
XVII šimtui, nuorašas Ru- 
iniancevo muziejuj, Nr. 318) 

Tokiu būdu ateinančiais 
lp28 m. “sukanka lygini~80t> 
metu, kaip minimas Vilniaus 
vardas.

nios is Lietuvos
-------------- * s - ' '

K. NORKUS URAGVAJUJE

. K. Norkus, pagarsėjusios 
savo vardu emigracijos kon
toros savininkas, išvežusis, 
kąip sako, apie 500,(X)() žm. 
pinigų ir iš Lietuvos nuo teis
mo pabėgęs, kai}) girdėti, yra 
atsidūręs net Uragvajuje 
(Pietų Amerikoje). Kai}) 

s, ta pro
ga reikia pasakyti, buvo liau
dininkams labai artimas ir 
mielas.

BULVIŲ DERLIUS
Z z

Lietuvoj bulvių derlius šie
met Įvertinamas po 220 ctlr 
iš ha. Bendras bulvių der
lius sudarys 1.588,000 tonų.
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LENKAI VIS DĖLTO REN
GIASI PULTI LIETUVĄ

Varšuvoje paskutiniu lai
ku tarp partijų eina smarki 
kova. Viena jų reikalauja 
tneko nežiūrint pulti Lietu-

į ,VĄ, o kita partija išrodinėja, 
£ kad toks lygis gali visai pra- 
| >Sūdyti Lenkiją. Pirmoji par- 

5a są.l;o, kad Lenkija šian- 
, _£en esanti daug stipresne. 
L laip 1926-1921 metai*. Ant 
| jfidji partija baugtna pi rmąją 
( -Rusija ir Rytprūsiais ir pa- 
V feria vergiau taiky *s su Lie- 

tjfva atiduodanf jai Vilnių. 
Katra partija ims \»ir$iį ne- 
Šhia, sunku tikėtis, kad len
kai bent kada įgytų proto. 
Tad Lietuvos savanoriams 
teikia smarkiai orgabizuofis. 
iįčs nežinia, ką rytojus neša.

F
K > _
n

ŠAULIŲ MANIEVRAI

Spalių mėn. 17 <1. Kauno 
'Šaulių Sąjungos rinki i nė da
rė mėginamuosius maniev- 
rus, kuriems vadovavo ina- 
jdras Šarauskas. Šauliai vi 
soje kautynių tvarkoje su 

„kulkosvydžiais. su sanitari
jos personalais, gailestingo
mis seserimis, dviratininkais. 
SU visa gurguole ir lt., vado
vaujant savo vadams, darė 
užpuolimo ir apsigynimo 
bandymus. Buvo tarp kita 
kę sprogstamu jų kovos Įran
kių mėginimai.

' $Mauievrų pasekmės kuo 
puikiausios, nors oro apysto- 
Vos buvo ir labai nepalan
kios. Po manievrų kitoje vie
toje buvo paradas, kurį pri
ėmė Š. S-gos pirm. pulk. 
Daukantas, S-gos virsiu. 
JUajor. Kalmatavičius ir gen. 
Bulota. Pasakyta karšti} pa
triotiškų kalbų ir visų drau
ge papietauta.

Pažymėtina, kad tarp ma- 
llievrilojančio jaunimo teko 
matyti ir žilų senelių, lygiai 
energingai nešančių ginklus.

Šaulių širdyje didžiausia 
Ugnis dega dėl Vilniaus iš
plėšimo ir j ii1 nurims tik tą 
Savo švenčausiąjj siekimą 
pasiekę, l’abaigę manievnis 
bauliai kuopomis išsiskirstė į 
Darnus.
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PAUKŠČIŲ EKSPORTAS

šį rudenį pastebima gyvo
sios ir negyvosios paukšt ie
nos eksporto padidėjimas, 
šios rtisies eksportas šiemet 
padidėjo 50%, sulyginus su 
pereitų metų, tuo pačiu laiko
tarpiu. Tai aiškinama, kad 
sieTTu ‘T Lietu vo j e ’ paukščių 
daug, o ju kainos žemos.

Pirmą vietą Lietuvos 
paukštienos eksporte' užima 
\ oketija. Pastarosios im
portas šiemet dar tuom padi
dėję. kad pasiliuosavo nuo 
prancūzu okupacijos Palvi
nio sritis, Į kurią prieš ka
rą daugiausia ėjo Lii'tuvos 
paukštiena.

LENKŲ ORLAIVIS TIES 
SEIRIJAIS

KAUKAS, K-18 (K.). Šio
mis dienomis Seirijų apylin
kėse buvo nusileidęs lenkti 
orlaivis. atlėkęs nuo Druski
ninkų. Vietos gyventojai 
bandė lakūnus sulaikyti, bet 
šie pasiptnešino ir nuskrido 
vėl už demarkacijos linijos.

SOCIALDEMOKRATAI r 
VAGIA

MAŽEIKIAI. Š. m. rug- ’ 
sėjo mėn. Mažeikiuose Šiall- , 
lių apygardos teismas nagri
nėjo bylą, kurioje buvo kal
tinamas mažeikiečiams ge
rai žinomas socialdemokratų 
veikėjas N. Končius ir jo 
žmona apvogime Mažeikių 
pašto įstaigos sumoje 9.000 
litų; jo blogi darbui nepir- 
mą kartą buvo pasirodę Ma
žeikių }>ašto Įstaigoje, bet ka
žin driko virtos pašto Įstai
gos virsi n i ūkas būdamas 
liaudininkui žmogus nerado} 
reikalo minėtą socialvagiką 
paliuosiioti. Jausdamasis e- , 
sąs savo draugui tvirtai re- 
miams. pradėjo nei Įstaigos 
viršininko nebijot, bet pasta
rasis galų gali* nežiūrėdamas 

.nei socialistiškai-broliškų ry
šių, sugauna Končių beva
giant keleivio rankinį baga
žą ir paliuosuoja iš tarnys
tės. N. Končius norėdamas 
atkeršyti, sugalvojo š. m. ba
landžio mėnesio pabaigoje 
geresnį planą, kad nereiktu 
tarnauti o ir pinigų būtų.Tai 
g i minėtas Končius ir pasisa-

.-viuu iš Maži'ildų-pašto įsfai-J. 
gos svetimą siuntini vertės a- 
pie 9000 litų, bet policija pa- 
tėmijo. kad Končius nors pa- 
liuosuotas iš pašto, vienok ' 
nakties laike ko tai landžioja 
po 'pašto įstaigą. Rytą susi
rinkus pašto įstaigos valdi
ninkams Į tarnystę rastas at
plėštas stalo stalčius, kur į- 
kainuoti siuntiniai laikomi. 
Iš to suprasta, kad’tai bus 
no kito darbas, kai socialde* 
n.okrato Končiaus. Tuojaus 
buvo išsaulAa stoties polici-

SOCIALDEMOKRATAI MA
SKUOJASI VISUOMENEI 

KLAIDINTI

Šiomis dienomis Kaune, 
Kęstučio g-ve 4b N r., įvyko 
Liet, socialdemokratui pabi
jos Tarybos suvažiavimas. 
Kaip girdėti, šiame suvažia
vime partijos lyderiai Epš- 
teinas, Purenime. Bielinis ir 
kiti nutarę, kad jų įsteigtuo
se agitatorių kursuose kuo 
•’ reiėiausiai būtu ruošiama 
kuo daugiausia “tikrosos de
mokratijos" valdininkų ir 
kad fuo tarpu būtų, nuslėptas 
nuo visuomenes akiu sočiai 
demokratų programos punk
tas, kuriuo nepripažįstama 
nuosavybė. Iš provincijos at
vykusieji atstovai šiuo so
cialdemokratu Tarybos ‘tak-j 
liko*“ manim ru, sako, labai 
pasipiktinę ir visai atsisakę 
balsuoti. Mat, socialdemo
kratui bijo savo programą 
dėl nuosavylios nepripažini
mo viešai paskelbti, nes tuo
met jų partija galėtų labai 
žymiai nusmukti.

MINI8TERIAI SAVINASI 
SAU VYSKUPU 

TEISES

ja ir priivešia kvota tapo nu
statyta, kad: tai yra Kon
čiaus darbas. I’addrius jo 
bute kratą surasta į buteli su
kišti keli dešėtkai angliškų 
svarų ir dolerių ir paslėpti 
vištų lizde kur vištos deda 
kiaušinius. Končius su žmo
na tapo patalpintas Mažeikių 
arešto namuose, kur ir išbu
vo ligi š. m. rugsėjo mėn. 14 
dienos.'

Šiaulių apygardoj teismas 
išnagrinėjęs minėtą bylą, nu
sprendė, kad Končius ir jo 
žmona yra abu kalti. Končių 
nubaudė 21Z> metų sunkiąijų 
dariny kalėjimo, o jo žmomi 
už slė‘})imą vogtų daiktų 6 
■mėnesiais pa}>rasto kalėjimo.

♦

ŠIAULIŲ “VENTOS” DAR
BININKAI METĖ DARBĄ
Socialdemokratų sukursty

ti darbininkai Šiaulių “Ven
tos "Ali rbtu ve j e metė darbą 
ir pastatė labai didelius rei
kalavimus. Darbdaviai gė
luoju bandė įkalbėti darbi- 

.ninkams imtis darbo, 1x4 šie 
atsisakė. Po 3-jų dienų dirb
tuvės savininkai pa reiškė su
stabdo darbus ir Į jokias de
rybas su metusiais darbą nei- 

[Uą. Dabar sako, per I^žnTO^|j^T)F7reKdaiTg for? 
nių darbininkų šeimynų ba
dauja. Tai va kur veda so
cialistai mūsą pramonę ir 
kaip nuvilia darbininkus.

Prof. Čepinskis varo lauk iš mokyklos pasižymėjusią pedagogę 
visų plačiai gerbiamą seserį Margaritą.

Dar vienas ne tik jau socialistinės "samoderžavijos” 
(“taip noriu, taip turi būti”) aktas, bet ir vėl brutaliau
sio pasityčiojimo iš lietuvių katalikų ir tikybinių jausmų 
žygis! Mums teko patirt?, kad Švietimo Ministeriosocial
demokrato prof. Čepinskio įsakymu pasiūlyta atsistatydin
ti Kauno “Saulės” merg. progimnazijos direktorei visų 
plačiai gerbiamajai ir mylimajai lietuvių seserų kažimierie- 
čiii kongregacijos seselei Margariei esą dėl to, kad ji esan
ti “svetimšalė!” Sesuo Margarita yra mat GIMUS IR 
AUGUS AMERIKOJE LIETUVAITĖ. Ji yra išėjusi 
aukštuosius mokslus ir 12 metų direktoriavusi Amerikos 
mokyklose, o jau trejus metus pas mus Lietuvoje. Y ra tai 
viena geriausiųjų mūsų pedagogų ir auklėtojų ir jos veda
moji “Saulės” ir mergaičių progimnazija Kaune yra šian
dien pati pavyzdingiausioji.

Neleidimas seseriai Margaritai darbuotis toliau taip 
sėkmingai jos varomajam mūsų tautines kultūros bare dėl 
tos priežasties esą ji esanti “svetimšalė,” neleidimas jai 
darbuotis pas mus tuo metu, kada visas kad ir toks Uni
versitetas kimšti' prikimšts tikriausių svetimšalių, visai ne 
lietuvių, kada ir visose kitose Įstaigose jų tiek ir.tiek, ka
da pilna visur Įvairių svetimšalių spekulantų —yra tai jau 
nė kiek nemaskuojamas socialistų skelbiamas katalikybei ir 
tautybei (tikrai sulig }>r<»f. Čepinskio paskelbtuoju Šiau
liuose credo) kovos jiirštinės metimas mūsų visuomenei.

c.11 T i K. T) l c^Clv (Lcl11 i<A viii > • ,

Neabejojame, kad šitokie mūsų dabartines vyriausy
bės ž'i'eiai sukels didžiausio pasipiktinimo ne tik mūsų, bet 
-ir Amerikos lietuvių katalikų visuomenėje. (“Rytas") 
■S____Į-.. .....?■! —L1- ---------- 1 --------- 1 ' —' ir-"3----=

PASIRŪPINTA KELIAIS
LUKŠ1AT (šakiu apsk.). 

Ši rudenį, ties Lukšių kaimu 
valsčiaus Valdybos pasirū
pinta keliu. Padaryti cemen
tiniai tiltai ir per balą išpil
tas pylimas. Žmones džiau
giasi neskendesią daugiau 
purvyne. -

UŽSIENIO MINISTERIO 
VIS DAR NĖRA

Viltis matyti užsienio reik', 
ministeriu p. Sidzikauską su
mažėjo. Ūk. partija (santa
ra), kuriai priklauso p. Si
dzikauskas, sąlyga, kuria jis 
galėtų įeiti į ministeriu kabi
netą, pastačiusi reikalavimą,

kad būtų pakeistas vidaus 
reikalų mūiisteris ir vidaus 
politika. Kalbama, kad to 
reikalavimo negalėdamas pa
tenkinti, p. Sleževičiusužlei
siąs teisingumo ministerio 
portfelį kitam, pats gi pasi
imsiąs sali užsienio reik, mi
nisterio portfelį.

i

i

Jus galite brangiau mokėti—bet geresnio nėra
i

NEŽIŪRINT kiek mokėtumėt, jokis kitas 
cigtfretas nerižganėdins taip kaip rūkstantis 
Camel. Jokis kitas nėra tiek geras, tiek 
pilnas gerumo, kiaurai ir perdėm.

š. m. spalių mėn. 8 <1. Ra
seinių žemės ūkio mokyklos 
direktorius gavo iš ministeri
jos šitokį raštą: “Samdant 
tikybai dėstyti mokytoją, nė
ra jokio reikalo vyskupo at
siklausti, nes vyskupo sutiki
mas nereikalingas.

Camel vyravimas išsilaiko metais, dėlto 
kad užgančdinimui smagumo, ir grynam 
pasidžiaugimtii jokis kitas ciparetas mylios 
neprieina prie Camel. Negalima surūkyti 
tiek Camels kad skonis nuvargtu. Jie nie
kad nepalieka cigarctinio atsidavimo.

so. Milionai kurie lengvai išsigalėtą mokėti 
brangiau, perka ir ruko tik Camels. Visose 
gyvenimo profesijose “Pasiimkite Camel” 
yra pripažintas kaipo gerumo praleidimo 
žodis prie viršiausio cigaretuose.

• >

Pamėgime Camel vieni pinigai neturi bal-

Mes kviečiame jus pabandyti Camels. I 
vieną šitą rūšį didžiausia pasauly tabako 
organizacija sudeda viską ką pinigas gali 
nupirkti. Jei norite skaniausio rūkymo ko
kis kada nors paėjo iš cigareto—

Pasiimkit e Camel! I

R. J. REYNOLUS T O B A C C O C O M P A tįj, WINSTON.3ALBM. N. C.

LAIŠKAS Iš BRAZILIJOS

Mylinras švogeri Kazimie
rai, aš Romutis Turčynskus 
paskendęs nelaimėje šau
kiuosi Tamstos rodos ir pa
galbos, apgavo mus agentas 
žydas ir įtraukė ton Brazili
jon, kur mes gal visi numir
sime iš bado; atvažiuoti atva-^ 
žiavome visi sveiki, 1x4 jna- 
gyvenimas labai brangus, o 
uždarbis visai mažas . Kal
nai dideli neišpasakyti, tai 
po tuos kalnus mums reikia 
darbuotis. Dieną labai karš
ta, naktys šaltos, oras mūsų 
Sveikatai nepatinka, todėl 
mes visi lietuviai storojamės, 
kad mus sugrąžintų Lietu- 
\on valdišku kaštu. Gyve
nam kaip plienčikai, dirbam 
.14 valandų; nieko mums nė
ra kaip žadėjo kad dalos žemės, 
o dabar neduoda ir neduos; 
vaikščiojam po kalnus po ak
menis; kaip sakė, kad vaik
ščiosite šilkuose apsitaisę, 
šilkų nėra; būtų gerai buvę, 
kad ir trinytiniais maišais 
apsitaisyti būtų, ale ir to nė
ra. Mano sveikata labai su
menkėjo, Dievas žino ar ilgai 
gyvensiu, kad būčiau Lietu
voj numiręs, tai lxičiau lai
mingas Inivęs, o daTar nega
lia asai alkstu ir vaikai pra
žus, ak Dieve mano ką aš pa
dariau! Uždirbam keturiese 
vargiai tik ant sausos duo
nos. ..

Susimildami švogeriuk. pa
daryk storonę. kad mus val
dišku kaštu sngrąžintii Lie
tuvon. 7?. Tii i‘čijiislifis

Re.d. inif rušu*. Benį kiek 
pataisę orfograf'iją talpina
me šį laišką, žiniai tų. kurie 
dar vis nori svetimuose kraš 
tu i eškoti - ge resu-i-o -gyAs * 
nirno. o tokių dar vis vęa, nes 
ir spalių mėn. 8 d. išvažiavo 
į Braziliją apie 60-70 šeimy
ną. (Kauno “I)-ka>")

ŪKININKAI PRADEDA 
SUSIPRASTI

PIIA JšKIAL Čia social
demokratai suorganjzuA o 
darbininkus Į profesines są
jungas. Iš pradžios jiems va 
dovavo socialdemokratai, bet 
galop liko išstumti, ir jų \ ie- 
tas užėmė komunistai, l’rof- 
sąjungininkai pradėjo pasta- 
i uoju laiku smarkiai kelt i 
galvą aukštyn. Ūkini ikai 

įjaučia, kad prosajimgimn- 
kai pradės raustis po ūkinin
kais. taigi pradėjo rimtai rū
pintis: padarė susirinkimą, 
kuriame nuodugniai aptarė 
valdžios vedamąja politiką ir 
išnešė protesto rezoliucija, 
kuria smerkia valdžios dar
bus, nes ūkininkai aiškiai 
p.amatė, kad vyriausyliė per 
profesines sąjungas veda 
Lietuvą į lx>lševizmo rojų. 
Be to. vydama iš mokyklos 
tikybą ir tautybę, laužydama 
nuosavyliės }uincipą, sudaro 
labai rimtą Ktvarkės pavo
jų. Prieš tokią vyriausyliės 
politiką kiekvienas ūkinin
kas privalo griežtai protes
tuoti.

PASIKEIS BELAISVIAIS SU 
LENKAIS

Lietuvos vyriausyliė iš 
Tarptautinio Ratui. Kry
žiaus gavo pasiūlymą pasi
keisti su lenkais 20 belaisvių. 
Derybos. matomai, bus sėk
mingai užbaigtos.

“Branginkit laiką: kiek
viena minuta — siūlė mūsų 
gyvenimo audekle." (Rich- 
ard))
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PASIGAILĖK KENTANČIŲ

✓ Šv. Jono Evangelijoj, 
penktame perskyrime randa
me tokj aprašymą: “Po to 
buvo žydų šventė, ir Jėzus 
nuėjo į Jeruzalę. Jeruzalėje 
v ra prie Avių vartų tvenki- 

//nys, ebraiškai vadinamas 
Betsaida, turis penkis prie
angius. Juose gulėjo didelę 
daugybe sergančių, aklų, rai
šų, Užrūstančių, kurie laukė 
vandens pasijudinimo. Nes- 
Viešpaties aTigelas kartais 
nužengdavo į tvenkinį, ir 
vanduo pasijudindavo. Kas 
tik, vandeniui pasijudinus, 
pirmas Įeidavo" i tvenkinį, 
pasveikdavo, vis tiek, kokia 
liga jis sirgo. Buvo tenai 
vienas žmogus, kurs sirgo sa
vo liga trisdešimts aštuone
rius metus. Panaites ji gu
linti ir patyręs, kad jis ser
ga jau daug laiko, Jėzus jį 
paklausė: Ar nori būti svei
kas? Ligonis jam atsakė: 
Vii'špatie, aš neturiu žmo
gaus, kurs, vandeniui pasi
judinus, Įkeltų mane Į tven£ 
kini; kolei gi aš pats nueinu, 
kitas Įžtmgia pirm manęs. 
Jėzus jam tarė: Kelkis, imk 
savo guoli ir vaikščiok. Tas 
žmogus tuojau pasveiko, pa
siėmė savo guoli ir vaikščio- 
.]<’•

Ligonio asmenyje matome 
skaistykloje kentančias vė
les. O, kaip graudus buvo 
Bet saidos prieangy’j reginys! 
Per tris dešimtis aštuonerius t 
metus ligoniu suimtas skaus- 
mąis laukė geradario. Matė, 
kaip jo kaimynai buvo JĮP" 

slSkomi artimųjų bei priete- 

lių kurie ištiesdavo nelaimin
giesiems pagelbos ranką. Jis 
veltui maldavo pasigailėjimo 
kol .Jėzus atėjo. Ir Jam nu
siskundė neturįs žmogaus, 
kuris jo pasigailėtų.. .

Pasiklausyk, ar kartais ne- 
nusiskundžia tavo seneliai, 
tėvelis,, močiutė, brolis, sesu
tė, sūnus ar duktė ?! Gal jie 
dėl tavo kaltės kenčia skais
tykloj, patys bejėgiai, šau
kiasi tavo pagelbos, o tu, 
linksmybėse paskendęs, neini 
pagellion!..

Kokiu saiku saikėsi, tokiu 
ir tau bus atsaikėta!

Mūsų tikybinis išsilavini
mas labai menkas. Ne gaila 
suprantame Dievo apreikštą
sias tiesas, tad ir Dievo va
lios pildymą kiekvienas ban
do aiškinti savotiškai. Gi 
silpnas naudojimasis malo
nių Įrankiais, Deginimas nuo 
pri(*šų Bažnyčios ir šventojo 
tikū-jimo tiesĮr- aiškių-aiŠ- 
kiausiai 'parodo mūsų dva
sios suskurdimą.

Yra būtinas reikalas gai-į 
vinti savo dvasią visuotinu, 
tvirtu ir gyvu tikėjimu. Ge
ras tikėjimo pažinimas suža
dins mumyse tas ypatybes.

Bažnvčiose Sekmadieniu• *■ 
pamokslai mažas tikėjimo 
plotmes tenušyiečia. Mokyk
los vieniems meJiką, o ki
tiems jokio nėra davusios 
dvasinio išsilavinimo. Rim
tesnėmis knvgomis bei laik- 
rAščiais retas kuris fesinau- 
doiame, nes stoka tvirtesnės 
valios. Ir vakariniais kursais 
pilnai tikslo neatsieksime, 
bet, Į vedu s juos savo kol oni- 
joso. visgi padarvtumėm di
delį žingsnį pirmyn.

Beveik visose parapijose 
yra (arba bent turėtų būti) 
Draugijos:

į
Vyru

Moterų _ 
Vaikinų 

Merginų.
/

' Bendri vakariniai kursai, 
bent čia Amerikoj, manau, 
nebūt, pasekmingi, nes jau
nuolių ir suaugusių dvasia 
labai skirtinga. Savose sri- 
tysg pasekipės neabejotinos, 
kad tik kursų programas būt 
rinkamai priruoštas ir išpil
dytas.

Kas pirmutiniai imsis šio 
Švento darl>o ? i

MINTYS VERTOS PASVAR
STYTI

ROŽANČIUS

Rožančius arba Rožių Vai
nikas susideda iš gražįausįų 
maldų, kurios podraug iš- 
įeiškia svarbiausias mūsų 
tikėjimo tiesas. Kiekvienam 
katalikui jis yra geriausiu 
draugu ir galingu įrankiu 
išprašymui Dievo malonių. 
Užtat nors Katalikų Bažny
čios nėra įsakyta jį kalbėti, 
tečiaus tikintieji vaduojasi 
Bažnyčios patarirtiu ir daž
nai jį kalba. Jis primena 
Viešpaties-Jėzaus ir Panelės 
hv/nčiausios visą gyvenimą. 
A pmą st i n ėdami Džiaug^miu - 
<;asias, Sopulingąsias ir <7(n>- 
brngąsias Išganytojo ir Jo 
Švenčiausios Motinos pa- 
slaptis, mes pasižadiname 
prie dorybių .prie kurių jos 
n uis ragina.

Rožančiaus kilmė siekia 
pirmųjų krikščionijos atryju, 
nors šių laikų Rožančius yra 
Šv. Domini ko padarinys. 
Kaip kam išrodo paika tą pa-' 
čią maldą kartoti dapg sykių. 
Betištikrųjų labai natūralūs 
apsireiškimas, ypač kada

Angelo
o 

p Rožančius 
j Psalminfii-j 

k u Pbnelės Švelniausios. Bet 
Rožančius (RėįjHų Vainikas) 
ima vardą nuo pavadinimo 
Dievo Motinos Rože Paslap- 
t i ilgąja.
'Šių laikų Rožančius yra 

uŽgirtaš ir gausiais atlaidais | 
apdovanotas 2l>.J>opiežyi ir y- 
ra mylimoji Panelės Šven
čiausios malda. Kalbėk jį 
kuodažniausiai.

ŠV. TERESĖS PASTABOS
X

“Aš esu persilpna savomis 
jėgomis ką nors padaryti.’’ 
“Aš permaža, kad stačius to
bulybės laiptus užkopčiau.’’ 
“Žiūrėkite, kaip vakaro sau
lė apšviečia medžių viršūnes, 
jie atrodo paauksuoti; taip 
ir mano siela rodosvšviečian- 
ti ir paauksuota, nes ji išsta
tyta meilės spinduliais. Jei 
dieviškoji saulė nesiųstų sa
vo ugnies, aš tuoj pasidary
čiau tamsi ir miglota.” “Rei
kia vykdinti mažos dorvliės. 
Tai kartais sunku, 1x4 Die
vas niekam pirmoj malones 
neatsako, reikia tik turėti 
drąsą pergalėti save; jei sie
la yra ištikima pirmai malo
nei, ji tuoj pakliūva į šviesą. 
Reikia drąsiai veikti, nuo to 
širdkcstiprėja ir žmogus ap
gulų visas kliūtis po viena ki
tos.”

“Laikinas gyvenimas duo
tas yra mums tam, kad užsi
pelnytumėme amžiną gyve
nimą,” sako šv. Pranciškus 
Salezietis.

* * *
“Kils tikrai Viešpatį Die

vą myli ir amžinos laimės 
trokšta, tas su džiaugsmu 
Dievo žodžio klauso ir noriai 
jį pildo,” sako Šv. Bernar
das.

♦ ♦ *

“Dangaus užmokesti i ui pri- 
sirengk dangiškų gyveni
ni!,” sako Šv*. Jeronimas.

* * *
“Laimingas ir išmintingas, 

kursai dabar stengiasi būti 
tokiu, kokiu norėtų būti mir
ties vai a ridoje.”

“To tiktai turi geisti, idailt 
ar per gyvenimą, ar per mir
tį. visuomet Dievas tavyje 
būtų pagarbintas.” sako To
mas iš Kenipio.

♦ * *

“Niekas nuo tavęs negali 
atimti Kristaus, jei tu pat
sai nuo J.o neatsitrauksi,” 
sako Šv. Ambroziejus.

“Palaiminti gailestingieji, 
nes jie laimės gailestingu
mo.” (Mato 5, 7).

žmogus yra sujudintas jr no
ri išreikšti gaębę arba padė
koję Dievui uz Jo gerada
rystes. Daug randame Se- 
name Įstatyme; 134 Psalmė
je, žodžiai: “Šlovinkite Vieš
pati” pakartota keletą-kar
tų, o 135 Psalmėje, žodžiai 
“Jo pasigailėjimas amžinas’ 
atkartoti 27 kartus. Taipgi 
mūsų Atpirkėjas ant Alyvų 
kalno meldės tris kartus, sa
kydamas tuos pačius žo
džius” (Mat. 26, 44), ir, iš
mokinęs savo ' mokytinius 
melstis, pasakė prilyginimą 
apie prieteli,- kuris per Įky
rų nesiliaujantį klebinimą 
apturi “kiek tik jam reikia’’ 
(Luko 11, 1-13).

Senovės vienuoliai tyruose 
mėgdavo kartoti daug sykių 
“Viešpaties Maldą’’ ir skai
čiuodavo akmenėliais arba 
grūdeliais. Šv. Palladijus 
pasakoja kaip tymolis Šv. 
Povilas. kuiMs gyveno ketvir
tame šimtmetyje, kasdien 
kalindavęs po tris šimtus 
kartų “Tėve Mūsų? ir skai
čiuodavęs žvirgždeliais. Pen
ki anie šimtmetyje Kristupa
ms savo uoloje kas naktį 
klaupdavęs po šimtą kartų. 
Šv. Albertas, tyruolis. moki
no žmonės sekti ąialdoje ku
nigu pavyzdį, kartojant “Tė
ve Mūsų” ir “Sveika Mari-*
ją/’ šv. Grigalius Nazijan- 
zietis sustatė tam tikras mal
das, iš kurių ragino tikini 
eiliosiąs lig iš skaisčių rožių 
pinti Marijai vainiką, šv. 
Brigvta (453-523), vadinn- 
jnoji Irlandijos Marija, pla
tino paprotį, kad visi tie ku
rie nemoka skaityti sustatytų 
maldų, apmąstydami svar- 
biuosiufvįvykius. Jėzaus ir 
Marijos, kalbėtų “Tėve Mū
sų’’dešimts “Sveika Mari
jų” ir “Apaštalų Sudėji
mą.” Šv. Rozalija, gyvctiusi 
jau dvyliktame šimtmetyje, 
nešiojo ant. šniūrelio suver
ta eilę poterėlių, kuriais 
skaičiuodavo savo maldas.

Boto reikia pasteličti, kad 
nuorint pirmųjų krikščioni
jos amžių tikintieji mėgdavo 
dalyvauti viešose dvasiškių 
maldose, o negalėdami skai
tyti Psalmių ir nemokėdami

SKAISTYKLA PAVEIKSLE 
r

Prie tūlos taisomosios k'.Ž- 
nyčios liko dabudavota ko-' 
plvČia ir pašvęsta vėlėms 
skaistykloj kertančioms. •Iš
puošti vidų koplyčios buvo 
pavesta tapytojui, kuris at
vaizdavo paveikslą sičių 
skaistyklos ugnyj kentančių. 
Viduryje paveikslo nutapė 
vaizdą minvkų i>erdūtinje. 
'I’anašnmas buvo taip aiškus, 
kad niekas negalėjo abejoti. 
Pats perdėtinG veikiai pat?- 
tfiijo ir tad pasiskundė baž
nyčios kanauninkams. <š;.<> 
pasišaukė tepliorių ir šypso
damies prašė jo išliuosuoti 
uelniniinyąją sielą iš' savo 
ykabdyklnr--Artistas frisintv’ 
si sakydamas, kad negalįs to 
padaryti nesugadinęs pa 
veikslo.

Skundas pasiekė arkivys
kupą. -Jis pasišaukė teplio
rių ir paklausė ar šis panašu
mas tyčia ar pripuolamai fn 
'•yko. — “Tyčia taip pada
liau,” atsakė tepliorius. “.Jei 
taip, būtinai reikia atitaisyti 
paveikslą, nes tai asmens i- 
žeidimas,” tarė arkivysku
pas. “To padaryti negaliu. 
Sužinojęs priežastį. nei val
dovas nereikalausi naikinti 
pa veikslo. Atsimenu genai
l.aip perintais metais gerbia
mas viršininkas jiamokslę Į- 
rodė. jog kurie miršta neat- 
s’dyginę iki paskutinio pini
gėlių patenka i •skaistyklos 
ugnį ir ten pasilakamai p il
gai kol visą *;kolą tampa at
mokėta. Jo prokirfatorius 
tebėr man skolingas du šim
tus kronu. Todėl aš ir pa- 
dėjau jį savo -skaistyklom 
Paliksiu jį ten kol man atsi
lygins.”

Klausantieji negalėjo, su
silaikyti nuo juoko. 'Buvo į-| 
sakyta prokuratoriui veikiai 
ai mokėti visą skolą. Tuomet 
tepliorius pataisė savo skais
tyklos paveikslą, parodyda
mas lyg minėtoji siela, atsi
mokėjusi visą skolą, eina iš 
skaistyklos ugnies Į dangaus 
linksmylies.

y4-v

Vienas žmogelis per ilgusl 
metus, kaip pasakojo jo mo
teriškėj nėjo į bažnyčią ir 
prie Sakramentų. Jis mėgo 
stikliuką ir su savo drąiigais 
bandė iš jo semti sau džiaugs
mą ir rajnybę. “ Pačios iv 

paikų mažai paisė už tat kad 
jie atlikinėjo katalikų parei
gas.

— “Vyreliu bijok Dievo; 
sannatvkis žmonių, prieik iš
pažinties.” — sakydavo jam 
susigraudinusi moteriške.

— “Ar aš jau mirsiu ? Aš 
i.(‘tikiu nei i jūsų kunieus 
nei į Dievą. Ką man bažny 
čia.duos— atrėždavo bur
nodamas.

Taip slinko metai po m< tų.
Sugedęs obuolys gadina svei
kuosius, sako žmonių prie
žodis. “ Kaip sidabras išmė
ginamas ugnimi ir auksas 
krosnyje, taip Viešpats mė
gina širdis” (Pat. 17, 
skausmais, ąielaimėmis ir ki
tais būdais, valydamas mm 
nuodėmių purvu. Ištinka 
baisi neląiAiė! Moteriškė su 
dviem dukterimis važiuojant 
;iutoiiiobilyj<‘ lieka skaudžiai 
sužeistos. Da nespėjus joms 
pasveikti ateina kita iŠ li
goniniu io žiui.n, kad ir vy- 
ras sužeistas. Jam einant 

[skersai gatvės pagriebė auto
mobilis ii- gerokai aplamdė.

Pranešta kunigui, šis at- 
i lankydamas ragino jį eiti iš
pažinties.

— “Sveikstu; greit va- 
.žiuosiu namo: da nemirsiu” 
ir tam panašiais žodžiais iš
sikalbinėjo žmogelis ir išpa
žinties t įėjo. 2—

Pasveiko visi keturi šei
mynos nariąi. bet gyvenimas 
nepakitėjo, l’ž keletas mė
nesių, vieną šeštaditmio rytą 
moteriške jjįip tarė:

— “Reikia nors 
aukoti bažnyčiai, 
duok pinigų.. . ”

— “'Pu vėl bėgsi

kiek pa- 
vvroli.

Ypatingas
RYŽIŲ PUDINGAS

AUGELIS patyrusių virėjų sa
ko, kad Bordeno kondensuo

tas pienas (pasaldytas) padaro gar
džiausią pasaulyje ryžių pudingą.

r
\ į! 
"O

Tai teisybe, bet tai dar ne visa tei
sybė. Tas tirštas, švelnus pienai 
yra geidausiąs visur, kur tik reikia 
pieno ir cukraus.

Pareikalauk iš Bordeno, 350 Madi- 
son Avė., New York, vartojimo nu
rodymų knygelę, o tuo tarput jos be
laukdamas ryto išbandyk konden
suota pieną kavai baltyti.

Kalėdų ekskursijos i

LIETUVĄ
Geriausiais pasaulio laivais 

S. S. LEVIATIlAiv 
Išplaukia Gruodžio 4 per Ci'.erhourg.

M r. Jos. Tu: c k. atstovas United Statės Linijos.' 
S. S. REPUBLIC 

Išplaukia Gruodžio 11 per Bremen.
vadas Mr. Gco. Hackl, atstovas United Statės Linijos, 

šios ekskursijos yra ypališkai ka< patilto- -f
j.m nu. vi*:; : tniilkineiiu. Įi« n;.:i:r.,ii- aut visų

1 >i.!t« •» l.imj.-s l.uvn yra m-prilvg-a.tini < r.ivus 
c .u.- pl.ita. .h'iiii.’. ir lt.. <» prie t., pridėtinis 

Ūbauti diatigc i»u justi tautiečiais.
Iv-i'ul.a. ><ki išplaukimai

_ JL JL „i/r.cvder.L- Ren.srvrl:---------  .
Rcpublic.
Presidrnt Hardinę .........
Prcsident Rooscvelt

•s smelki n mis ^patogumu
I \‘.<l*lljll I .lltijo* • ttlc ik* 
•:k:ie;.i*

tod Statos Lines
75 Stnte Street, Eor.'on, Mass.

“Geri raštai suramina, pa
moko, patraukia, prie gero 
sužadina iv sustiprina tikėji
mą. kelia žmogaus dorovę, 
\atįovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.’’

Dr. d. Maliau skis
- -------— - - - ■— - — — —

z

45 Broadway. New York City ' \ .
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KALĖDOS SENOJ 
TĖVYNĖJ

kr*

, « •

MERCIERIS BŪSIĄS PA
SKELBTAS ŠVEN

TUOJU
rfhi r sėlis, x. i9. (E.) 

Visoj Belgijoj plačiai kalba
ma. kad miręs belgų kardino
las Alercieris bus paskelbtas 
š\čntuoju.Tas klausimas jau 
esąs svarstomas Vatikane ir 
artimoj ateity Apie jį bus pa
skelbta viešai.

_ f I

I •

GERINKIM LAIKUS

“Tai tiesa. - Laikai blogi. 
l‘et mes ant nieko nesiskūs- 
kiine. velyk phidėsime patys 
taisyti savo gj venimą. Tuo
met jau iiiomi pasaulis 
taps lient truputį glosnia.” 

S'i’. Petrei Alkanlai o

prie ku
nigu. vėl neši jiems pinigus.” 
užriko •ruošdamasis kur tai 
eiti, šlykščiuosius žodelius 
laižė i visas puses, liet jie k vi

lto an( jo paties.
— “Tai kur eisi. LAI ren- 

Igiesi gražiaisiais drabu
žiais.”—klausė jo moteriškė.

Į — “ Išeisiu ir negrįšiu !”
— “Duok Di<‘V<‘, kad tu 

niekad namon negrįžtum!” 
_ jsk'Lusi i dangų abi ranki 
tarė moteriškė. “Daedei tu

I mums iki gyvojo kaulo. ” “■
Vyras iš namų išėjo. Ir 

|m grįžo! \ eikiai telefonu 
Įgauta iš ligonbučio žinia, kati 
žmogelis sutiko nelaimę: 
žaizdos susiūtos.. .

Tuoj skambiu kunigėliui ir 
prašo atlankyti jos minimi n • 

Igąjį- čia jam buvo prarTčš- 
ta, kad gal jau trylika metu 
kaip nėra buvęs išpažinlies.

Neilgai trukus Dievo tar
nas kalbėjo ligoniui apie I>ie- 
vo malones ir p<> gan ilgoko 
pasikaliiejimo tarė:

!. “ Pasimeldęs pasiruošk
pi ie išpažinties, o aš pirma 
dienio rytą apie aštuntą va 
landą būsiu su Švynčiaiisiu.” 

I Žmogelis nuskirtuoju lai
ku susivienijo su__ Dievu.

I Džiaugias jis pats, džiaugia
si moteriškė, o vii i kai iš li- 
gonbučio parėję nnnion />asa 
koja, kad tėvas visai kitoks 
žmogus ir taip švelniai kai-• • \
[bąs.. .

Da namon negrįžo, 
tavo ja! 
n vėlai. 
iyj.

Paku-
Nedavū aukos haž- 

iižtat leidžia ligoniai

I

I

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliju) 

sumažinta kaina 3 klesos sngrųžtlalg 
laivakorčių 

f KAUNA IK ATGAL
BERENGARIA ir 
MAURETANIA...........$211
AQŪITĄNIA............... $215^
l LIEPOJĄ LB ATGAL KAIS 

LAIVAIS — $183.
Iš Bostono-

Sainaria Spal. 3J, Lapkr. 28 
Laconia_.w__-Lapkričio 14 

I Lletnvų greitu laiku. Išplaukime 
k;'s sorctli). Keleiviai nepiliečiai I- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 8 
klesoąkeleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. laikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos "agentų 
ar J 
CUNARD LINE 
126 Štate Street 
Boston. Mase.

I

Tarp savųjų ir senų ilraugtj, 
tamsia Jausi jaukų Kalėdų 

linksmumą 
šventoms išplaukimai per- 

BBEMEN-MUKCUEN
M U E N C STN . J 

Gruodžio 8 Į
K.-ijuros. turistiniai. kajutos ir' 

klnsa į

COLUMBUS 
Gruodžio 14

I-jdosj, 2-rns ir .‘'-rios klases

Nupiginta į ten irAAnO 
kaina 3 kl

iš .\eu- ^<>i ka j
Kauną ii-at^al iraukš?1.

Sn.-isiekiin.as gei/.kelin atsakantis 

iš Breinen i visas Lietuvos dalis.
Pagal’.'<"• ii h i pasaulyje virtuve ir J 

l.!i>y<] paturn.-i'. imas
l)<l ii' f'ii ni'n i iii l;rciĮ/l. it<'n j mit-ią i 

uut^ri:n<it >is rii tiiiiiiK agentus 
arini

NORTH GERMAN

L L O Y D
32 Broadway, New York; j

£3

g

- j

LįV;

t

BUfcAtfKlAUSlASr f*

X

->į 
f g

LIETUVON IR Ts
LI EXT U V 0 S
PER HAMnrRGĄ

Musu 3 varyklių garlaiviais 
Al ItKRT R.M.MN. HAMKI'M 

KFSOItTK. KI.IANCK 
nHITSIILANO

Ir jHipuIiariški šieno kailiu 
laivai.

ct.fvfi vxn. WFsTrivt iA 
rni rincia 

Savaitiniai ISplankimnl H 
N<»w York’o- -garlaivnls

TlIUEINOtA IR WKRTFHAT.IA 
Sustoju Bostone 

Asmeniškai m<ftw«ujnmos 
EuropinAs keliones

Baltijos AmeritosĮ Li
KALĖDOS LIETUVON *>*

X* ■ 
“ESTONIA” Gruodžio 7 d.• C* 

L 
Važiuokit visu keliu vandeniu |

KLAIPĖDĄ

H

$203
Iš KEW Y0RK0 į 

Kaimą. ir Atgal

z ISpInnkia kotą* mvatte 
SitgrįSimiil leiibfHf ir kit* 
informaciją kreipkite jxu» 

Hambarg-American 
Line 

HAMBURG AMERICAN 
LINE

x28 BToadway — New York

■x 
g* ■

Jm r l.-iNvijJj Itanrign portg. Iš
vienos nnkrKts kelionė kitu I»IvW»į>^ 

į $107 Tiesiog j KĮaip&ig 
/ S-i'lo kllasa ZiSfl

Užsimokant abipus tiktai fUft 
T'opnl tari Aku tnrlatlnč tr»*<'ia kitas* 
lai $10 hrangtan vien pus, $1S nM 

Taksai aisktriamI
fclnhun knr>ipk1ifr« J vietos 

J bendrovę: ••g
9

10 BRIDGE STREET
Vaikelio Jėzaus Gėlele.



MOTERYS CHULIGANAI

ACHMEDZANO LAIME

pradėjp mer

verkė Aizezė ant jo krūtinės.

imu
kad nusispiovei kartą

— Didelė nelaimė 
papasakojo jam kame dalykas, 
išpirkimą, kipšps 
tina 
nai l Jie 
ka

“3-ra’ ’ne vieta doro ir susi- 
pratusio lietuvio namuose. 
Nejaugi “£\-ros” skaityto
jai, jeigu jie dar turi nors 
kiek tėvynės meilės, nepri
vers savo vadų pasmerkti da.- 
bartinės Lietuvos valdžios 
žalingus darbus. Iki jie to 
nepadarys, mes būsime įsiti
kinę, kad s-riečiai eina Jagė- 
los pėdomis ir jiems kito var
do nėra kaip tik išgamos pro- 
lenkai.

“Kokiuo saiku saikėjate. 
tekino bus ir jums atseikė
ta.” (Mato 7, 2).

nudžiugo Achmedžanas, pra 
leisdamas ją į trobą.

— Blogai. Achmedžanai! 
gaitė ir pravirko.

— Kas tau
tau. mano gėlele gražioji ? 
si nėjo jaunasis totorius. — 
mano džiaugsme 
ir atsiskaitvsiu.

mano paukštyte linksmioji, kas
— persigandęs klau- 
Kas tave nuskriaudė, 

tark man tik vieną žodį, eisiu 
Sakyk-gi, sakyk?

Žinoma, pelės protingai pasielgė, kad nebandė kati- 
Bet kaikurie žmonės ima ir kitaip el- 
— priima nepraktišką sumanymą ir ima 

Ir pasekmės to būna tokios, kaip kad būtą buvu- 
jei pelės katinui varpelį būt bandžiusios parišti. Rusija

leisti, kad tokiu darbininką algos negali susilyginti su meis
tru algomis. Bet kiekvienas turi pripažinti, kad ir papras
čiausias doras “leiberis” turi gauti tokią algą, kad galėtą 
žmoniškai gyventi.

Pilnesnė gėrybių distribucija Suv. Valstijose būtinai reika
linga. Amerikos kapitalistai pelnus daro didelius. Milžiniškos 
sumos Amerikos kapitalo skolinamos užsieniuose. To pervirši
nio kapitalo, plaukiančio užsienin, negalėtu būti, jei kapita
listai pelno nepadarytu. Didžios Suv. Valstiją kapitalo sumos 
teka i Kanadą, daug eina į pietą Amerikos respublikas, eina 
Europon ir kitur. Daugiausia eina Kanadon ir pietą Ameri
kon. Nerokuojant Suv. Valstiją valdžios karo skolą, šios ša
lies finansistai užsieniuose yra investinę apie 11 bilijoną do- 
lerią.

Darbininkams priseina stiprinti savo organizacijos, kad iš
kovojus pilnesnę gėrybių distribuciją.

IR “SANDARA” PRIPAŽĮS
TA SUPUVIMĄ

Pro-lenkiškas laikraštukas 
begindamas dabartinės be
dieviškos Lietuvos valdžios 
darbus nejučiomis pasakė 
teisybę. Štai kaip ji “pori
na’ ’apie dabartinę Lietuvos 
padėti ir jos valdžią:

“Bet visas yra blogumas mū
sų pačios (?) mūsų tautos su
puvimas, ir tie puvėsiai Įsis
kverbę j Lietuvos jaunutį kūną 
pūdo ji visomis jėgomis.’’ 

Sandariečių pačios mums 
nesvarbu, bet tauta, kurią 
pasiryžo sandariečių kole
gos supūdyti, tai mums svar
bu ir mes privalome tuos 
“kirminus” šluot lauk. 
“S-ra” matyt nejučiomis pa- 
šakeTkatl "puvėsiai’įšiskvef^’ 
be j Lietuvos jaunuti kūną 
pūdo ji visomis jėgomis.” O 
tas kūnas apie kurį ir “S-ra’ 
kalba yra Lietuvos nepri
klausomybė — tauta. Jos pu
vėsiai yra dabartinė sanda- 
rietiška valdžia su tuo sutin
ka ir “S-ra,” nes rašo, kad 
“Dabar Lietuvą valdo pa
žangesni žmonės.” Taigi tie 
“pažangesni” žmonės ir yra 
mūsų tautos vidujiniai prie
šai ir su jais mums kiek sun
kiau kovotirii’-jųrftttžsikcat’'^ r 
“S-ra” tame pačiame rašte 
sako: “Išoriniai priešai Lie
tuvai nėra tiek baisūs.” Mat 
sandariečiai žino, kad su iš- 
orimais priešais grumtis yra 
prisirengus visa katalikiška 

‘ visuomenė susiorganizavusi į 
šaulių ir savanorių būrius. 
Boto, beveik visa kariuomene 

’ susideda iš katalikiško jau
nimo. Jie prisimena, kad ka
talikiškas jaunimas išvijo 
bolševikus, bermontininkus,

* išvys ir lenkus be esdekų ir 
L sandariečių pagelbos.

mūs. Apsivilkus ir didele skepeta apsigaubus ,p 
nulipė nuo gonkų, perbėgo kiemą ir, neverdama 
vartų, perlipė neaukštą tvorą ir pasileido bėgti 
i Aehmedžano troba.
* /

1 ’asiekus Aehmedžano trobą. Aizezė tylomis 
Įėjo į neužtvertą nuo pakluonės kiemą ir pasibel
dė į mažutį langelį. Troboje buvo tyku ir tam
su. Mergaite palieldv balsiau, bailiai apsidairius 
aplinkui.

Achmedžanas vėlai sugrįžo iš gatvės namo ir 
dar nespėjo užmigti, kai užgirdo beldimasis. Bet, 
nieku būdu nelaukdamas pas save Aizezės, jis pa
manė, kad gerai neįsiklausęs ir nesikėlė. Bilde
siui pasikartojus, jis greitai pašoko, atidarė dū
lis ir iškišo galvą į gatvę. Mergaitės stovyla ty
kai šmūkštelėjo paliai sieną ir atsistojo šalia jo.

— Aizezė!

B LENGVA PASAKYTI, SUNKU PADARYTI
Daug labai gerą sumanymą yra lengva pagaminti, bet ki

lotas klausimas kįla, kai priseina tuos sumanymus vykinti. Lie- 
|ytuvos Žemės Reforma ne vienam išrodė taip lengviu ir geru 
^.daiktu, kad lengvesnio ir geresnio negalėjo būt. Juk ar ne- 
£buvo Lietuvoj bežemią, žemės norinčią? Buvo nemažai. '"Ar 
>nebuvo Lietuvoj didžią dvarų, kurių savininkai nebuvo Lietu- 
J vos valstybei palankūs? Buvo jų nemažai. Taigi ir pradėta 

pradžioj išrodanti menka operacija. Dabar pasirodo, kad tai 
Išbuvo labai sunki operacija.

Kai Angliją ėmė smaugti nedarbas ir kai tą padėtį dar pa- 
I- blogino angliakasiai, skaičiuje 1,500,000 vyrų, išeidami strei- 
| kan, tai natūraliai ten kilo susirūpinimas ir išeities ieškojimas. 
| Daugelis išeiti matė gausioj emigracijoj. Juk Anglija turi ne- 
y išpasakytai dideles kolonijas, kur vietos yra milijonams žmo- 
V nią. Vien Kanada galėtų sutalpyti ir išmaitinti daug sykių di- 
r dėsnį žmonių skaičių, negu dabar turi. Ne vienas Anglijos 
$ veikėjas uoliai agitavo už plačią emigraciją. Į Kanadą buvo 
k atvykęs vienas kunigas iš Londono ir vedė agitaciją už pri. 
f ėmimą Kanadon bedarbių ir streikuojančių angliakasių. Ta- 

sai kunigas nurodinėjo, kad Anglijos patyrę angliakasiai ga 
lėtu išvystyti Kanados anglių, geležies ir kitokias kasyklas. 

^-I:-tą pasiūlymą atsakė vienas Kanados imigracijos viršininkas, 
r Sakė jis, kad atgabenimas 1,500,000 bedarbių iš Anglijos7 Ka- 
y hadon sukeltą nedarbą ir Kanadai būtą su tuo nedarbu sun- 

kiau apsidirbti, negu Anglijai. Iš karto tiek žmonių suimti į 
^ pramones ir ant farmų, sakė viršininkas, nėra galimybės, jei 
k tie bedarbiai ir būtų tam kartui aprūpinti pinigais. Jei tie 
5 darbininkai Kanadon atgabenti ir būtų pristatyti prie darbų 
S kasyklose ir fabrikuose, tai kiltu klausimas, kur produktus 

dėti. - & a
į Pasakoj sakoma, kad pelės turėjusios susirinkimą apsvars- 

kaip apsiginti nou katino. Sumanyta, kad geriausia bus 
| parišti katinui varpelį. Visos pelės tam pritarusios. Bet nu
ly siminiman inėjo, kai kilo klausimas apie tai, kas sumanymą 
| įvykins. Baigėsi, kaip žinome, taip, kad pelės be nieko išsi- 
' ’ skirstė 
į. nui varpelio parišti.

giasi, negu anos pelės 
; jį vykinti 
| sios,

F yra geriausias neatsargumo pavyzdis, o Anglija yra didžiausio 
F atsargumo pavyzdis.

į , APIE GEROVE AMERIKOJ

Kai artinosi šio rudens rinkimai, tai respublikonų kandi
datai save agitaciją rėmė tuo, būk šiais laikais viešpataujanti i 
Amerikoj gerovė. Kadangi dabar valdžia respublikonų ran
kose, tai toji gerovė, respublikonai sakė, pareinanti nuo jų 
partijos. Jei, girdi, valdžia nebūtų jų rankose, tai nei tos 
gerovės nebūtų.

Priežodis sako, kad “kas savo ta vorą peikia, tą iš turgaus 
varo lauk.” Nei jokia valdžia nei jokioj šalyje neprisipažįs 
prie blogo valdymo ir blogmečio. Jei ir ištinka blogmetis, tai 
valdžia, kad ji būtų ir kalčiausia, suranda kitką, ant ko bėdą 
suversti. Nekitaip elgėsi šiuokart ir respublikonai.

Kad daugumai gyventoju Amerikoj blogmečio šiais laikais 
nėra, tai galima lengvai pripažinti. Bet kad gerovė būtą vi 
suotona, tai to pripažinti nėra galima. To nepripažįsta tie, 
kurie tyrinėja ekonomiškąją šios šalies padėtį.

National Catholic Welfare Council budriai seka ekonomiš
kąjį Amerikos gyvenimą ir išleidinėja kas savaitę savo prane- 
žimus. Taigi toji Kataliką Gerovės Taryba viename savo pra
nešime svarsto Amerikos darbininku padėtį, remiantis naujau
siais ištyrimais. Pripažįstama, kad kaikuriuose darbuose dar
bininkai, teisybė, gerai uždirba. Bet toji laimė ne visus te
mpimą. Nurodoma, kad yra darbininką tegalinančių po'$3 ir 
$4 dienoj. Yra moterą tegalinančią po $12, $13 ir $14 savai
tėje. Be to yra bedarbių, kurie jokios algos negauna.

Yra faktas, kad dabar algos yra didesnės, negu bile ka
da Beniau. Bet visi žinome, kadir pragyvenimas dabar yra bran
gesnis, negu bile kada seniau. Sakytoji Taryba daro išvadą, 
kad šiais laikais pusė Amerikos darbininką neuždirba tiek, kiek 
gali užtekti vidutiniškos šeimynos pragyvenimui; o pusė A- 
merikos darbininlcią negauna gyvenamosios algos. Neuždirbaą- 
tieji gyvenamosios algos turi susispausti, atsižadėti pasilinks
minimą, pramogą, o kaikuriems, tai ir skursti priseina.

, Galima daleisti, kad mažai teuždirbantieji yra “leiberiai,” 
Amato neišmokusieji, neproduktingi darbininkai. Galima da-

Bet mergaitė tylėdama verkė, jo peties pa
sirėmus. i

Prisiekiu pranašo vardu, jog į skutelius su
draskysiu tą, kas išdrįso tave nuskriausti! Žu
velė mano auksine, gražuole Aizeze, sakyk, kas- 
gi tau.'

— Blogai. Achmedžanai, — kartojo mer
gaitė.

- Kas atsitiko, pasakyk man ? Yra nelai- 
kad negali jos išvengti, bet yra nelaimių j 

ir nel)ėra jų.
— ir mergaitė pro ašaras

— Dideli duoda 
! Tėvas nori pirkliu būti, tno- 

pirkliene. Kas mums daryti, Achmedža*- 
neatsisakvs nuo savo ir laukti nesutin- 

už savaitės vestuvės. Kas mums daryti? 
— Reikia pasakyti.
— Ai-ai-ai! Pasakyti negalima! Negalima: 

pasakyti! Uždarys jie mane ir viskas dingę! 
Ach. Achmedžanai. mano Achmedžanai! Varg
še, aš. nelaiminga, žuvus, mąno galvele, nieko 
man daugiau nebelieka, tik Į šulinį Šokti. Nega
liu aš to storapilvio kipšo matyti, plyšta mano 
širdis į smulkius gabalėlius. Ach. Achmedžanai, 
Achmedžanai!

Brooklyno “Vienybe,” ku
li susiriesdama gyrė dabar
tinę Lietuvos valdžią dabar 
kryptelėjo prieš. Turbūt 
skaitytojai pagrąsino skaitę 
tą “peiperį” ir pareikalavo 
teisingų žinučių.

Štai kaip “V-be” noromis 
nenoromis prasitarė apie val
džią:

“ Socialdemokratų (Reikėjo 
pridėti ir liaudininkų) buvimas 
Lietuvos valdžioje jau pradeda 
nuostolingai kenkti lietuvių tau
tos reikalams, nes švietimo mi- 
nisteris Čepinskas pradėjo stei
gti visur lenkiškų mokyklų, kur 
tik lenkų agitatoriai jų reika
lauja. Kaip išrodytų, jei, saky
sime, Amerikos valdžia imtų 
steigti valstybės lėšomis mokyk 
las lietuviams, žydams, lenkams, 
vokiečiams, italams ir kitiems 
Amerikoje? Tokių valdžią visi 
pavadintų, mažų mažiausia, 
durna.

“Čepinskio pasielgimas dar 
blogesnis, prisimenant, kad len
kai Vilniuje iš visų jėgų naiki
na lietuviškas mokyklas.”.

Taip rašo apie dabartinę 
valdžią ne koks “klerikalų” 
laikraštis, bet sandariečių 

; sub-organas.
' Dabartinė valdžia steigi

mui lenkų mokyklų Lietuvo-
, jo paskyrė daugiau negu 2,- 

272,000 (du milijonu du šim
tu septyniasdešimta du tūks- 

ričių^lifųrTfuomet lenkai 
Vilnijoje žiauriausiu būdu 
persekioja lietuvius ir viso
mis pajėgomis naikina lietu
viškas mokyklas.

Visi lietuviai, kuriems 
brangi Lietuvos nepriklauso
mybė. turėti! smarkiausia 
protestuoti prieš tokius da
bartinės bedieviškos valdžios 
darbus. Susibroliavimas su / 
lenkais Lietuvai neina į svei
kata.

. .......................u 
dro su ta interpeliacija neturin-1 
čių, bet ^ag tos digresijos suma- Į 
žino interpeliacijos vertę, tai la-1 
bai reikėtų paabejoti...

“Iš šalies žiūrint, kiekvienas I 
gauna įspūdžio, kad čia neno-1 
rimą tiksliai į klausimus atsa-J 
kyti, ir tuo tyčiomis nuo iškeltų I 
klausimų nutolstama . Lygiai iri 
Vyriausybės aiškinimai mažai į- Į 
tikino. Min. Požėlos cirkulis-1 
ras darbo inspektoriams dėl I 
streikų, net ir dabartinės pozi
cijos atstovo p. Toliušio viešai 
iš Seimo tribūnos nepagirtas. I 
Visokių prof. sąjungų favoriza- 
vimas, nors Seimo pozicija lai
ko jas normaliu dalyku, bet gy
venime atsiliepia labai ir labai 
neigiamai, daro dirbtinę suirutę 

. ir iškelia iš apačios daug negeis- 
tiTių elementų, kurie, pasisma
ginę bando kartais priešintis] 
net valdžios organams (pav. A- 
lytuj) ir grasinti pašalinimu iš 
vietos. Pozicijai, skelbiant teir 
sotumą ir teisėtumą, nevalia su | 
ne savo partijos žmonėmis elg- j 
tis prieš įstatymus, kaip nuro
dytieji ir interpeliacijoj areštai 
aiškiai tvirtina. Vyriausybė ir 
čia miglotai atsakinėjo...

“Nors nepailginti kam nors 
vizos nėra prasikaltimas, bet su
metant tas aplinkybes, prie ku
rių viza nebuvo prailginta, drą
siai galima spėti tam tikrą norą 
— tendenciją. Žinome, kad pas 
mus Lietuvoje gyvena nemaža 
kiti] valstybių piliečių — ir ži
nome, kad tiems, kurie nori pa
silikti dar tam tikrą laiką Lietu
voje, prailginamos vizos ; Tė
vas jėzuitas Sudhofas, prašomas 
vokiečių gimnazijoj dėstyti ti
kybos pamokas, norėjo prail
ginti vizą. Ir štai jam atsako
ma viza ir jis turi išvažiuoti iš 
Lietuvos. Gal ką bloga pada- 

__ ręs, gal prasikaltęs? Vyriausy
bė prasikaltimų nenurodė. Tai 
ar negalima vyriausybės įtarti 
kad ji šališkai elgiasi ir nori 
sekti pavyzdžiu kaz-kokios 
mums tolimos valstybės? Inter
peliacija, mūsų supratimu, buvo 
labai rimta... Mums rūpėjo, kad 
vyriausybė iškeltus klausimus 
rimtai paaiškintų ir nuramintų 
visuomenę ir dėl streikų, ir dėl 
besiplėtojančio komunizmo, ir 
kad aiškiau užakcentuotų savo 
tikybinę pažiūrą. .Tuft negana 
atsilankyti vienoj kitoj Lietu
ms bažnyčioj ir, pasiklausius, 
begiedant: ‘Te Deum laudamus’ 
girtis žmonėms, kad mes bažny
čios negriaūnam.”

Ttl iWį» irw ■! |W1 T»iii>RrW ,111.1

keisto, kadi mhsą 
tautininkai' (pažangiečiai), 

kuriems vadovauja * buvęs 
.Prezidentas Smetona, supra
to, kad interpeliacija buvo 
labai rimta, o neturėjo drą
sos už kr. dem. ir ū. sų-gos 
formulas balsuoti.

Į - Tuo laiku kada ėjo balsa- 
Ivimas, jie slapstėsi pakam- 
Ipiuose. Pasirodo, kad jie 
maždaug panašūs į mūsiš- 

I kius sandariečius, tik gal 
Į kięk gudresni. Eina tęn kur 
[vėjelis pučia. Gal dėlto jie 
I ir neteko plačiosios visuome
nės pasitikėjimo.

Toliali rašo:
| . “Baigdamas negaliu nepasa-
J kyti to nemalonaus įspūdžio, 
I kurį gavau ‘Liet. Žin.’ 240 No. 
( paskaitas. Tyčiojimasis ir pik- 
į tas pašiepimas priešo, ypač ka- 
| da net rimto pagrindo nėra, lyg 
| sakyte sako, kad čia susipynęs 
| pyktis su laime. Pyktį įvarė 

krikščionys, o laimę 43 balsai... 
Koalicija nepasididino...”

I Priėmus liaudininkų for- 
iraulą 43 balsais plačioji vi
suomenė nepasitenkino. Lie
tuvos tautininkai tą pamatę 
dabar laižosi prie kr. deni, ir

• smerkia dabartinę valdžią.
Delko jūs nepasmerkėte 

savo balsais? Lietuvos tau
tininkai matydami dabarti
nės vyriausybes kraštui ža
lingus darbelius turėjo išeiti 
opozicijon, o ne slapstytis 
kur pakampiuose.
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TIEMS METAMS 
PADIDINAMI

- Valstiečiai liaudininkai ir 
socialdemokratai prieš rinki
mus į Seimą žadėjo žemės 
mokesčius sumažinti, o tūlas, 
socialistų rėksnių įtikintas, 
tvirtino net, kad visiškai ne
reiksią jokių mokesčių mo
kėti. Tačiau socialistai, kaip 
kitur, taip ir su mokesčiais, 
labai apvylė mūsų ūkininkus.

Kad ūkininko padėjimas 
būtų kiek pagerėjęs, kad ūki
ninkas, savo naudą parduo
damas. gautų brangiau, kas 
čia ką galėtų sakyti dėl mo
kesčių padidinimo, ūkinin
kas turtingesnis—gali ir mo
kesčių daugiau mokėti. Bet 
dabar, per socialistų malones 
žydams, atidavus nešvarias 
skerdyklas, mūsų mėsos be
įeik niekas nebįsileidžia. Ala
dinas, raguočių nėr kur dėti. 
Sėmenys, kurie yra didžiau
sia ūkininko pamina rudenį 
maždaug per pusę pigesni. 
Už arklį ūkininkas taip pat 
mažiau tegauna kaip pavasa

ri i. Nežiūrint viso to i Šri-- 
mą įneštasis žemės mokesčių 
įstatymo pakeitimo projek
tas rodo, kad ūkininkai gaus 
mokėti žemes mokesčių dar 
daugiau kaip pirma. Tiesa, 
mokesčiai valstybei y m kiek 
mažesni, bet apskričių ir val
sčių savivaldybėms nustato
mi daug didesni. Vadinasi, 
ūkininkas, jei u<i lazda, tai 
mietu, mušamas. Žemės mo
kesčių padidinimas už 1 ha. 
šiaip atrodo:

A Pirma pirmos rūšies ha. viso aio- 
!•<"jo 10,35. dabar turės mokėti 
12,00. ______ . _ „___ .....

Pirma antros l ūšies ha. viso mo
kėjo 8,<il Į, dabar turės mokėti 8,80

Pirma trečios rūšies ha. viso mo. 
kūjo 5,75, dalmr turės mokėti 5,02.

Pirma ketvirtas rūšies ha. viso 
Tuokė.jo l,72!, dabar turės mokėti 
1,92.

Visai Budinai žemes mo
kesčiai padidėjo 1,071,268 lt. 
Dėl to žemes mokesčio padi
dinimo ūkininkai turi pa
grindo būti nepatenkinti, nes 
Klaipėdos krašto vokiečiams 
duodami milijonai litu. advo
katai, gydytojai neapdedami 
jokiais mokesčiais, lenkams 
steigiama naujų mokyklų, 
šimtai tūkstančiu litu meta
mi Išdarbiams, kuriu skai
čius pačiu socialistu vis didi
namas. Kitas pasakys, kad 
nedaug trpakeliami mokes
čiai už vieną ha.
drąsiai galima atsakyti žmo
nių patarle: “Toli nešamas 
gaidys į aviną pavirsta/' Gy
venimui kas kart prastėjant 
ir tie keli centai, kuriais dau
giau už ha. reiks mokėti, bus 

P sunku sukrapštyti. Kaip 

i matote, kiekviena diena duo-

AR KUNIGAMS ALGOS BUVO KADA MOKAMOS, 
AR KUNIGAI ALGĮI REIKALAUJA?

Socialistų mėgiamiausias 
dalykas šiandien yra kunigų 
algos. .Jie kaltina buvusiąją 
vyriausybę, kam ji mokėjusi 
algas kunigams, kurie ir taip 
turtingai gyveną. Dabar so
cialistai giriasi kiekvienam, 
.jog esą pasiryžę kovoti su ku-

nigais ir nebemokėti jiems 
algų. Kasgi iš tikrųjų tos ku
nigų algos yra, ar vyriausy
bė lig šiol kunigams kokias 
algas mokėjo ar ir dabar ko
kių algų reikalaujama ?

Pabandykime atsakyti i 
šiuos klusimus. Bažnyčios is-

torija Lietuvoje rodo, ^ad 

keturioliktame šimtmetyje į- 
sikūrusi Lietuvoje Katalikų 
Bažnyčia turėjo užtektinai 
savo naudos dvasiškijai ap
rūpinti. Mūsų kraštui pate
kus po Rusijos valdžia, caras 
Mikalojus I atėmė iš Bažny
čios nekilnojamuosius turtus 
kaip pa v. žemę, miškus ir tt., 
kurie tuomet buvo verti dau
giau kai}) KM) milijonų auk
so rublių, ir kaip atlyginimą

pasižųdėjo užmokėti 13 mili
jonų rublių. Bet tų pinigų 
Bažnyčiai nedavė, tik nusta
tė, kad būtų mokami nedide
li procentai, kuriuos Rymo 
kolegija Peterburge turėjo 
suskirstyti katalikų įstai
goms, bažnyčioms ir dvasiš- 
kijai. Kadangi tie pinigai 
nebuvo, valstybės nuosavybe, 
todėl valstybės kontrolė ne
turėjo teises kontroliuoti ir

kolegijaij duodamų pinigų 
sutvarkymą nei tikrindavo 
jų atsiskaityiųo.

Sevasto}K>lio karo metu iš 
minėtosios kolegijos fondo 
caro įsakymu buvo paskoln- 
ta neribotam laikui be pro
centų į valstybes iždą 6 mi
lijonai rublių. Ta paskola 
niekad negrįžo, bet katalikų 
kolegija vis dėlto gaudavo 
kasmet po 350 tūkstančiui jį atlyginimą, 

ne kontroliuodavo katalikų.rublių.

> Nekilnojamieji 
riuos caras buvo atėmęs i 
katalikų Bažnyčios Lietuvi 
,je. dabar yra Lietuvos vj 
riausybės žinioje. Vyriaušj 
bū tat ir mokėdavo Liėtufyo 
dvasiškijai NE ALGAS, be 
atlyginimą ir tai daug mazee 
nį už procentus nuo atimtoj 
turto. Daliar socialistai, pra 
lenkdami carą Mikalojų pii 
mąjį nori panaikinti minėtą 

Na, pagal 
vok, skaitytojau, ar ne akii 
dūmimas tos visos kalbos a 
pie kunigų algas, ar ne i 
piršto išlaužtas socialdemo 
kratų prasi manymas? Ku 
nigai lig šiol jokių algų ne 
gavo ir toliau nenori jų gau 
ti. Jie gina tik Bažnyčios 
nuosavybę nuo tų, kurie už 
įnirši' 7 Dievo isakvma, nor 
ją paglemžti.

Senoji valdžia mokėjo tai} 
pat ne algas kunigams, be: 
menkučius procentus už vai 
domuosins Bažnyčios turtus 

(Kauno “Vienybė”)
f
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MES TVIRTAI TIKIME, kad darbininkai šiame vajuje 
pasidarbuos ir šviesos priešus nušluos nuo darbininkiškos že-, 
mes paviršiaus.

TAD VISI Kristaus obalsių sekėjai subendrinkime savo 
pajėgas ir jrodykime jog mes esame stiprūs ir galingi.

rp i •I ūkiniu

1

i

LENKŲ ŠNIPAS

Polit. policija suėmė spa
lių 15 d. mieste tik atvykusį 
iš Rygos lenkų šnipą Ražu- 
mavičių, Lietuvos valdinį, 
buvusį vieno šauliu skyriaus 
( padetna rk 1 i n i j y) v i rš i n i n - 
ką, pabėgusį tam tikru laiku 
Lenk.uosna ir demincijavusį 
lenkams daugel j palinijo gy
ventojų lietuviu. Tam tikru 
laiku jisai vaidinęs tam tikrą 
nemažą vaidmenį ir gudu 
iari>e.
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Gruodžio 1 dieną 1926 metais prasideda L.D.S. naujų narių ir “Darbininko” 
naujų skaitytojų prirašynėjimas arba vajus. Sis vajus tęsis per 3 menesius. 
Mes turime sutraukti i D.L.S. organizaciją visus susipratusius darbininkus.

Pramatoma, Jcad jeigu visi stosime į darbą, be didelio vargo galime gauti

10,000 NAUJŲ NARIŲ
L. D. S. ORGANIZACIJOS TIKSLAS—a) Stiprinti narių 

tikybą ir dorą prisilaikant visiškos vienybės su Katalikų Baž
nyčia; b) Kelti narių apšvietą ir gerbūvi ir auklėti draugišku
mo jausmus; c) Platinti kooperacijos judėjimą (Ročdelio pa
matais) lietuvių darbininkų tarpe; d) Padėti darbininkams pa
tapti pilnateisiais ir naudingais šios šalies piliečiais; e) Rišti 
darbininkų klausimą Kristaus mokslo dvasioje ir pagal kri
kščioniškosios demokratijos nurodymų.

VAJAUS TIKSLAS—Sutraukti visus lietuvius darbinin
kus i vieną organizaciją, kad apsaugojus nuo išnaudotojų ka
pitalistų ir nuo veidmainių bedieviu.

VAJAUS EIGA Įrodys mūsų susipratimą ir florą pasidar- * 
buoti dėl brolių ir sesučių darbininkų būvio pagerinimo ir iš- 
siliuosavimo.

VAJUS DUOS PROGOS visiems ir visoms prisidėti prie 
L. D. S. ir vykinti gyvenimam užsibriežtąjį tikslą.

VAJAUS REZULTATAI Įrodys mūsų katalikų darbinin- 
kų stiprėjimą ar silpnėjimą.

SĖKMINGAS VAJAUS PRAVEDIMAS Įrodys, kad mes 
esame stiprūs ir galingi, gi nepasisekimas duos progos idėjos 
priešams pasidžiaugti in pasityčioti iš mūsų ištyžimo ir silp
numo.

L. D. S. CENTRAS rūpinasi, kad į tą taip prakilnu darbą 
įtraukus kodaugiausia darbuotojų ir kad juos supažindinus su 
plačiąja visuomene. Tad prašome kuopų raštininkų arba tam 
darbui išrinktų asmenų siųsti kogreičiausia visų pasižadėjusių 
vajaus darbuotojų vardus ir adresus, kad galėtume pradėti 
skelbti “Darbininke.” 4

n

NĖRA GRAŽESNIO ir prakilnesnio darbo kaip apaštala
vimas katalikiškai spaudai. Tad aišku, kad už tą drj>ą reikia 
tenkintis darbininkišku atlyginimu.

ATLYGINIMAS—L. D. S. Centras atlyginimo nežada, bet 
pasidarbavusieji gaus morali užmokesnį. Beto, Centras skiria 
ne atlyginimą, bet dovanas iš darbininkiško iždo.

DOVANOS—Daugiausia pasidarbavę prirašinėjime narių 
prie L. D. S. ir “Darbininko” skaitytojų gaus dovanas. Na
riai ir skaitytojai galės būti metiniai, pusmetiniai ir bertaiai- 
niai. Dovanos bus skiriamos sulig skaičiaus balsų.

CLEVELAND, OHIO

Susirinkimas ir diskusijose------

LDS. 51 kuopos susirinkimai 
buvo spaliu 14 d. Pirm. J., Viš 
niauskas plačiai paaiškino su
sirinkimo svarba ir ragino vi- 
sus rimtai svarstyti visus pa
klotus reikalus. Svarbiausias 
■'io susirinkimo klausimas buvo 
LDS. vajus. Po išsikalbėjimo 
j-rinktas generalis organizato- 
ius draugas M. Iluseckas. 

Taipgi pasižadėjo ir kiti nariai 
dubti, kad prirašius kodau
giausia nauju narių ię naujų 
prenumeratorių. Išsibaigus die
notvarkei prasidėjo diskusijos. 
Diskusijose aktyviai dalyvavo 
AL Ruseckas ir J. Spaustinai- 
tis.

Užsibaigus diskusijoms visi 
skirstėsi patenkinti ir pilni gy
vumo.

HARTFORD, CONN.

Lapkričio 14 <1.. tuojaus po 
sumos bus LDS. 6-tos kuopos 
susirinkimas. Prašome visų 
narių dalyvauti, nes bus svar
biu reikalu aptarti. Ypač mū- 
>ų organizacijos vajus. Mes tu- 
įime tinkamai prie to būti pri
sirengę.

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų 
Antra
Trečia
Ketvirta ”

$25 
$10 
$5

arba $50 
arba $20 
arba $10

knygų 
knygų 
knygų

Y

L. D. S.

10 dovanų po laikraštį “Darbo
10 dovanų po dolerį arba už du

ininką” vienam metui 
i doleriu vertes knygų

1 ši DARBĄ KVIEČIAME VISUS L. D. S. NARIUS, NET IR 
į

TUOS, KURIE PRISIRAŠYS VAJUI PRASIDĖJUS

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA l|<FORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS

N0RW00D, MASS.

Svarbus pranešmas

LDS. 3 kuopos susirinkimas 
bus lapkričio 14 d. j>obažnyti- 
iiėj svetainėj. Visi nariai kvie- 

nes yra daug svar
bių reikalu. Belo. bus išduotas 
raportas iš buvusio Naujosiom 
Anglijos Apskričio suvažiavi
mo.

Nariai užsilikę su mokesčiais 
būtinai ateikite užsimokėti.

Raštininke

So. Boston, Mass

LDS. New York’o ir KeW 
.lersev Apskričio susivažiavi
mas įvyks lapkričio 14 d., Sv. 
Jurgio l)r-jos Salėje, 180-2 New 
Verk Avė.. Nevrark. N. J. Pra
sidės 3 vai. po pietų.

—1 ■ “""H

ARK. JALBRZYK0W8KIB, 
vizituodama* lur/.nyčias, pra
deda lankytis ir pas demar
kacijos liniją, kur uoliai 
lanko lenkų pasienio korpuso 
stovyklas (K). ' i
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as padange ugnies kalavijais, 
jūra, lyg pragaras, blaškos, 
horizontuos — liepsnotos lelijos, 
paliko vien kruvinas taškas.

padangė, kalnai ir kiaurimės.

(‘‘Ateitis”)

O žmogau, o žmogau — kame tavo vardas! 
Atgijo Golgotoje kruvinas Kryžius. — 
Mirtis Jo —- gyvenimas, Meilė —Jo vardas. 
Pagarbinki Meilę, pasauli sugrįžęs!

•-Šito įrodymo turėtų užtek- 
vikiems žmonėms, kad ^įsi 
įskaitytų su pilnu įsidomė- 
u. Skaitoma Biblijos iš

sijojo, kuomet Izraelitai 
ifŽydar) buvo išgabenti Į Ba- 

ijos nelaisvę, tai tonais 
Jįaralius Asphenezas išsirin- 

keturis Izraelitukus gra
siausio gymio ir išmintin- 

p gjausius. Jų vardai buvo Da- 
kIželius, Ananias, Mizaelis ir 
lAzarias. .Tuos rengė pada
ryti mokytojais Chaldiečių 
.Laibos. Jų priveizdėtoju nu
skyrė Malazarą savo ištiki
mu tarną, ir jam Įsakė, kad 
per tris metus tiems jauni
kaičiams duotų iš karaliaus 
Stalo valgius ir vyną. Danie
lius pranašas sulyg "Mozės Į- 
statymų nenorėjo vaj gyti ka
rališkų valg i nei gerti vyno, 
kad nesusiteptų prieš Dievo 
įsakymą. J s prašė priveiz- 
’detoją, kad jiems duotų val
gyt’ tiktai daržovių kokių 
pilį ii ir tik vandens atsigerk 
ti. Bet užveizdėtojas atsako 
Danieliui

■ . I

Lx'-.

karalius pastebės, 
veidai atsižymės

■ r uis.. tai jis Įsa ■
T • J. * * *m<i rsti.

sųlyg savo veste... ir,tarė: 
“Sutverkim Žmogų pagal 
mūsų paveikslo ir panašu
mo: tevaldo žuvimis jūros, ir 
dangaus sparnuočiais, ir lies
ti jomis, visa gi žeme, kiek
vienu rėpliuočiu (reptilis), 
kurs šliaužia ant žemės” 
Gen. I. 24-27.

Šis tekstas tik parodo kad 
Dievas padarė žmogų valdo
vu visi] tvarinių, bet nėra nė 
žodelių būk būtų Įsakęs val
gyti tų tvarinių kūnus arba 
mėsą. 0 štai kur Dievas aiš
kiai pasako kas turi būti 
žmogaus ir ktu gvviu mais- 
tas:

“Šitai duodu jums visas 
Želmenis išduodančias sėklas 
ant žemės ir aistis medžius 
kurie turi savyje sėklą savo 
veislės, kad būtų jums ant 
maisto; ir visems žemės gy
viams, ir kiekvienam dan
gaus sparnuočiui, ir visiems 
kurie šliaužioja žemėje, ir 
kuriuose yra gyvuojanti dva
sia, kad turėtų utaistP.” Gen. 
I. 29-31.

Negalima nė bandyti ieš
koti ir surasti kitą tekstą Bi- 

riuomi yra Dievo sužymėta 
H;a jis skiria žmogui ir vi- 
i

mėnesius Lietuvoje, kad jie 
patys pamatau savo tėvų 
gimtąjį kraštą, kad susipa
žintų su Lietuvos jaunimu, 
kad pasigerėtų Lietuvos 
gamtos grože. _ x

Reikia pa s ve i k i n t i x V y č i ų 
sumanymą skaitlingai va
žiuoti ateinančia vasara Lie- 
tuvon. Kitos organizacijos 
turėtų sekti jų pavyzdį. T/e 
patys Vyčiai turėtų pasirū- 
pinti kuoskaitlingiausiai da
lyvauti toje ekskursijoje.

Aš, pragyvenęs Lietuvoje tlaisvi 
kelis metus/ žinau, kad to-' 
kios Amerikiečių lietuviu 
ekskursijos bus kuoširdin- 
giausiai priimtos. Mes Ame
rikiečiai pasigiri ame, kad 
mes mokame maloniai pri
imti Svečius iš Lietuvos. Aš 
turiu pasakyti, kad Lietuvos 
lietuviai toli gražu mus pra
lenkia. Dar nėra išnykęs pra
garsėjęs net senovės laikuose 
lietuvių vaišingumas, jų nuo
širdumas. Be to yra (laug ko 
Lietuvoje iš ko Amerikoje 
gimęs ir augęs jaunimas ga
lės pasigerėti.

Nerasi visame pasaulyje 
malonesnio ir gražesnio pa
jūrio kaip Palangos, Klaipė
dos“ miestas,’ ''mfuodkraTrtisy 
Smėlinė. Ir kitos pajūrio

kils išklotas gėlių bukietais ? 
Lietuvos paukščiai ir tię su
tiks eksknrsailtą linksniio- 
mis dainelėmis. Tam, kuris 
moka Įvertinti gamtos grožy- 
bis, bus kuo Lietuvoje pasi
gerėti.

' Be to bus proga'susipažin
ti ir pasikall>eti su Lietuvos 
\ tikėjais ir gynėjais, ku- 
1 ieans pasisekė po tiek amžių 

į vergovės iškovoti Lietuvai 
ę. Jie turi ko mūsų A- 

merikiečių jaunimui papasa
koti. .Tie maloniai moka k*tek- 
v ieną sutikti, su juo pasikal
bėti ir parodyti Lietuvos in- 
domesnes vietas.

Tokįs aplankymas tėvų 
gimtojo krašto sustiprins 
meilę Lietuvos jaunųjų šir
dyse ir jie gryže negreit už
mirš tą malonią sali. Tokia 
kelionė ne taip brangiai at- 
seina. Bilietas iš Ne\v York« 
iki Klaipėdos ir atgal kai
nuoja apie du šimtu dolerių 
ir tai antros klesos arba kaip 
jie dabar vadina’ “tourist 
third class.” Bet man teko 
■važiuoti ir žinau, kad ta taip 
vadinama tourist third class 
yrageresne kaip pirmiau bū
davo antra klesa.

IS CHAOSO
___________________________ DĖL APRŪPINIMO 

• MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

G rasi na 
Paniekinta žemė numirėliais baido. 
() vargas gyvyliei, ant kapo kur gimė. 
Ją sup^ prakeikimo liet ilstančios gaidos.

/ • K

O .J is, kurs jiasauli iš chaoso kūrė. 
Sustojo liepsnose juodi) horizontų 
ir regi, kaip ryja pasiutusi jūrė, 
Kas žemėje buvo prakeikia ir šventa.

Lietuvoje pragyvenimas y- 
ra sulyginamai labai pigus. 
Geriausis kambarys su val
giu keturis kartus i dieną 
Palangoje kainuoja 1G litų 
dienai. Kaune pietūs gorės
imuose restoranuose kainuoja 
2.50 Iiii.i. Žodžiu, kelionė Lie
tuvon ir atgal, kuri tęstūsi a- 
pie du ar tris mėnesius, J<ai- 
įTūbTųYųue'400 dolerių. Bot’ 

' tie, kurie yra ekonomiškes-

STRAIPSNIS 198
Ivada

Mes sekančius
•‘nedalyk,” manydami, kad vidu
tinė motina nėra tiek gerai in'or- 
miiojaina apie savo ir savo kūdikiu 
gerovę, kiek turėtu būti. Dideli 
žingsniai padaryta tu žinių prapla
tinimui p<-r \aidžios Įstaigas ir ki
tur, bei l.ordeiižs Kompanija, su
prasdama. kad 1 ūksiančiai kūdi
kių penimi su Eagle Brand Pienu, 
l'.aduodi šituos nedaryk, užpildy
mui spragos.

Mes tyčiomis apleidžiame pata
rimus apie gydymą, žinodami, kad 
tokius patarimus geriausia gali su
teikti gydytojas, kada reikia.

Nepenėk kūdikio per dažnai ar 
perdaug.

Neguldyk kūdikio vakaro nėpa- 
penėjus.

Negnldyk kūdikio vakaro jei ne
ims gerai \ idurių liuosavęs per die. 
11 ą.

Neduok kūdikiui čiulpti lušėią 
bonkiitę, ar kit-ką nusiraminimui. 
—-Neduok kmtiknn vrrtšTų^r- gv- 

nioliu be daktaro patarimo.
Neduok kūdikiui arbatos, kavos 

ir alkoholinių gėrimų.
Neduok kūdikiui šokolado, sal

dainių ir t. p.
Neduok kūdikiui kieto maistd 

pirm metų ir tada tik truputi 
ir lengvai suvirškomose formose.

Neskūpėk su vandeniu atsigėri
mui. vanduo pagelbsti viduriu ju
dėjimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio 
ai aušimo.

Nepadaryk maisto daugiau, 
gu įa ikaliiiga vienam sykiui.
,liausies pasekmės gaunamos kada 
ųieno mišiniai tik-ką šviežiai pa
gaminti.

Nevartok jokių kitokių gumųX 
prie bor.kutčs išskyrus čiulpikų.

'Nepatik 'kūdikio vieno''su bon- 
kute.

Nepasitikėk kam kitam išvalyti 
indus ir bonkutes; prižiūrėk šituos 
siurbias dalykus "pati.

Nepamiršk sykį i savaitę kūdiki 
pasverti.

Neleisk kūdikiui čiulpti bonkiitę 
ilgiau kai dvidešimts minutų.

Neleisk kūdikiui užmigti su čiul
pėki! Imriiutėjc. Nežaisk su kū
dikiu no valgimr Lai jis ilsisi ra
iniai nejudomas.

Neh isk vaikams žaisti su maiš
iu: nebandyk .jų dmiię nukreipti 
ar žaisti su j;us valgant.

Neduok vaikams valgyti tarp 
\alg ių.

Nepa\el,\ I. vaikams greitai maiš
ia ryti. Lai ima užtektinai laiko 
. '.'kramtymui.

.Neapleisk vaiko danių. Tai svar
ia priedermė kinius nereikia nž* 
■i:<s1 i.

Neragink vaiku valgyti Jei jie 
Kasdien atsisako valgyti prie sta
lo pasirodavyk su gydytoju.

—:----------- ——  

x Skaityk atydžiai šituos straips
nius kas savaitė ir pasidėk ateičiai.

■ K

vietoje Smetonos ir Cukraus

I
X

I
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■!i

ne
it e-

;ą jis
• ienis gyviams už maista, ir 

galėtų apie tai abejoti 
tas maistas yra sveikiau-

r
S- .

J ftomantĮf(

kodėl 
į karta ne-

ir t u i 1 >ūt gerinusias
1

IŠTAUTEJIHAS

dėl

■ : • ■ ė uiicino Kad r>u-
y \ vr danielius buvo iš-
. ui re- Bau. 1.1,4.

b ip sako Šv. Atanazijus 
L ' - ctpas šitą Danieliaus 
B 1 ' ą aiškindamas, kad mū-

.. riešas piktpji dvasia vis- 
k f'uanda priekaištų priešais 
L Minenciją ar pasialkinimą, 
| -tai ir čia suras, štai vienas 
r priekaištas daromas: “Da- 
k nieliaus išbandymas tikrai 
| buvo stebūklingas. nes tik 
L per dešimts dienų veidų iš- 
Ų vąizda visai persikeitė, yra 
j fiaivininku, kuriu veidu iš- 
| vaizda nei per kelis metus ne- 
1 Persikeičia, tai tas neįvyks-

I ta natūraliu būdu.”
Čia aišku, kad kaikurie 

daryami priekaištus užmirš
ta taif kad Danielius ir jo 

į 'draugai nevien susiturėjo 
nuo vyno ar nuo svaigalų, bot 
tik daržovėmis mito ir van
dens atsigėrė. Visai neseniai 
man viena ypata yra pada
riusi priekaištą:
• ‘/Kam Dievas būtų sutvė- 

’ Tęs kiaulę, jei valgymas mė
sos liūtu žmogui nenatura-

L Mat pagal jos supratimą 
Jkirkvienas gyvulys turi savo 
tikslą, o kiaul" neturėtų tiks
lo tik Jos mėsa valgymui. .Tai 
neatėjo galvon kiek yra nau- 

v-dos iŠ ..kiaulės Ikj paties val- 
ggynm jos mėsos, kur gautų 

■; tiek daug ir tokių 
i ’< rių Įvairiems berš- 

, i-ūiams? Iš kiaulės
jJ’uJmių d ■ minsią muilo pa-
daroma.

.'S
• — T
■ t ' N

k s ir geriausias užlaikymui 
r.ėgatis gyvybės! Užtai gi 

ii'gei še. Atanazijus Vvs- 
epas aiškindamas Danie

liaus pranašo tekstą pasial-, 
Tinimą' vadina “ANGELŲ 
MAISTU” ir juomi naudo
jasi yra priskaitytinas ange
lų ordenui.” Brevijorius Do- 
minica III Novembris. Su
lig šito įrodymo visai nesima
to jokio reikalo pultis prie 
stebūklų kad gerai supras
tum Danieliaus pranašo ban
dymą ir Įrodymą. kokiu bū- 
du kiekvienas žmogus leng
vai galėtų užtūrėti sveikatą 
ir apsilenkti nuo Įvairių ligų.

Kitkart bus išversta visfhs 
tekstas Šv. Atanazijaus Vys
lai po.

P ii n anai THaivin?pIms

DĖL KAVOS
\

Vartokit Eagle Brand
*

I

™hl»

•*O !»..
'J* 'O. 9.9

Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių veikėjai yra susirūpi
nę. Visi nerimauja matyda
mi ištautėjimo bangą ryjant 
čia kas Kart vis daugiau Lie
tuvos jaunimo, ypač tų. ku
rie gyvena Amerikoje. Aiš
ku, kad reikia surasti būdų 
•sulaikyti tą ištautėjimą. 
Bandoma tą daryti per kul
tūrines jaunimo organizaei> 
jas. Bet. to neganat, Reikia 
surasti ir kitų būdui.

Wiena priežastis, 
mūsų priaugančioji 
kreipia domės Į lietuvą. y- 
ra ta. kad jie yra įsivaizdinę 
būk Lietuva esanti amžino 
vargo, neišbredaino purvo ir 
ubagų šalis. Tokią nuomo
nę turint, žinoma niekas jų 
simpatijų netraukia prie 
Lietuvos ir lietuvių. Kad pa
likinti tų klaidingą nuomo- 
.<■ reikėtų daugiau jiei^msų 
e.mdą skleisti inibrmAcijų 

i Lietuvos tikrąją padėtį
- i<>s progresą padarytą per 

i.manus ašluoueriusme-
< eg ■ e i i r 1 <>. Reikia 
l.iimmmi duoti progą

9

\

Vienas kenas Eagle Brand užima vietą vienos 
puskvortes Smetonos ir vieno puoduko cukraus

Vienas kenas Eagle Brand turi 
♦ 1 kainuoti................. '.................. 25c

(

50c.

25c.

Viena pfoskvortė Smetonos ir 
vienas puodukas cukraus kai-

- nuoja apie.................................

Todėl
Eagle Brand sutaupins jums ..
Kitais žodžiais sakant, Borden’s Eagle 
Brand_yr£ pigesnis vartoti negu Sme
tona ir cukrus ir prie to 
ypatybę, kad jūsų kava i 
RESNI skonį, negu vart
Smetoną.

I

ar turi tą 
una CE- 
ant gerą

TI’Ė KORDE* COMPANY 
Bortlcn Building. Ncu York

Dėl rytdienos pusryči*, paduokit 
Eagle Brand prie kavos ir dasižinosit, 
kodėl tūkstančiai šeimininkių visoje 
šalyje pasirinko riebų Eagle Brand 
vietoje Smetonos ir cukraus prie savo 
kavos, 
jumis.

Jis nustebins ir užganėdins

Atsiminkit
Eorden’s Eagle Brand padaro gar- 
džiausios kavos puoduką dar GAR
DESNIŲ. Todėl, užsisakykit šian
dien Bordcn’s Eagle Brand 
dėl savo kavos.

EAGLE BRAND 
CONDENSE1

Eagle Brand taipgi yra geriau® 
kuomet jos negali žindyti savo 
vartoti Eagle Brand dėl penėjimo 
ir atsiųskit mums.
Vardas

MILK
ojas motinų pieno. 

Jei norit žinoti kaip
kūdikio, iipildyk.it kuponų

ith. 2

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas noo vidurių 
užkietėjimo.

iipildyk.it
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BOSTON’O DRAUGUI!
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VjSOS viršišvardytos prekės yra mūsų importuotas iš 
Lietuvos. Vii-špatluotos kainos-y i-a .su prlsiunluiui.

Siųskite savo užsakvmus tuojaus.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
366 W. BR0ADWAY BOSTON 27, MASS.
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APLANKIUS

L darbą broliai dar-
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S REZIDENCIJA 31 CHROME ST. 5. 
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Priverstinas AutomotĖ'iu Apdraudimas

KNEIžtfe Anth

dway, So. Bostonų Mass. Tel. S. B. 0605 ’ i

r

Sj, So. Boston, Mass. TeL S. Boston. 1607

>

L. D. S. 72 k p. rašt.
V. Jedinkus,

Nuo senai apsigyvenęs 
A. Alilleris, ir dabar ati- 
ofisą adv. Barkus ir kė

su-
dar

I
 CHORO REPERTUARAS |
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- • 
tams $2.00. Už ta pačia kalną £ 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- w 
LIS, 421 6tb SL, S. Boston, Mato. |

su $80 Ir attrfčfnti ut dideli n». 
Niekur kitur užmoktą kalną taip . 
Kas tik turėjo mi manim reikalą, rl»l yra dėkingi.

ofiso ir r. vykimo antrašas :
820 E. Sixth Street, So. Botton, Tol B.

I

X>i

/South Boston, Mass. Tel. S. B. 2402
» .«*• -

roadvay, So. Boston, Mass. Tel. 8. B. 2027
z

mtisi.i s|>e<i:tl.vl>ė ir ilgų melą prak
tikai Darbus artistiškas. Kainos žemos. 

z M. A. NORKŪNAS
JC l’leasatit St., Lawrence, Mass.

tai bus dėl
Laikas su-

Užsigrndink! Ko- 
v(“ Šaltinis”)

P. J. Aknnevičins
UMVVIS GRABORIUS•

Suteikiu Gerisasį PaakutiDį ^atarnarimą. yi
Knlnn prtelnnfnlnnoln. IT Ivl<ų pilna pagmbą. palel.lojlnią. an i»llno • i 
pntnrnHviinu Ir visais reikalingais daiktai* jot* mane galima apsieit j 

o ut valkus — nuo ir aui
NlOknr kitur nTitokią kalną taip puikini nep*lnl<k»n. knlp aS pala

priverst imiM Ai ’T< >.M< »B 11.11. :• įsa komy hėx užtikrinimo ak-myla"s Boml'są lygios sumos; arba <0 Padės pinigais nrlm paranka sumoje 
i!r_’(. ir (’Tt ifikatai lo nžlikriniiiio l.nrvs l»itijH>nkių tūkstančių dolerių, (terlansins l>ml:;< yra prisitaikinti įstatymui kreip- 
n įrišimoj iii t iiiitomobilj pi ii s tą diiną. toji js s irf|i.« npiirnlidos (insaranre) agentus arba brokerius, kurte su
vienys autoniobilio savininkas negales gauti .. .

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

MnssiHliiiset ts
t:is įeina į galę nuo smi.slo I <1.
priduoti su kiekv iemi nptikiiei.;
dionoje nrlm )h> t.i <lfėU:i....................................................................................... ... ........ ..........
-pintos" l»> em ilfik.-ito įrolniit. ktfd j!s turi AtsnkmnyItčs ApdrnuibK (ftisnritner) <',,ks pllninnslnu Informacijas nrlm kainas už apdntudos pollcy. Is.iMls'ą ir Jie 

poli<\v, kuri užtikrintų atlyginimų iki'$.7.000 sužeidus :tr1>n nžnntštis b1le ^fenų parūpins reikalingų cert įtiko tą. kuris Ims reikalingas ginimui "inates.” Re- 
tisunmį. $io.(NM» <biugl;iti negu vieno žmng.ius blle nolnimėje: nrlm bl Atšoko-knmemluojnml šie npdrnudos (hisuHtnce) agentai Ir brokeriai:

LITHU 
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ėga, lekia mūsų trauki
nk ilga dūmų juosta riu- 
i^us sklaidosi ore žy- 

luįs nepalikdama. Mes juo- 
k'Un^Bs, klegant lyg gandrai 
sji^d (lizde, kai kurie iųj įdai
nuoti mėgina. Italai^bedę 
akis1 žiūri ir stebisi ir patys 
savęs klausia: — ' r *■

Iš kur tiek ir tokių links
mu vvru būrvs?C- V 4- *

Pravažiavom savo didin
gus, viduramžių laikais sta
tytus, rūmus, visų aplinki
nių, rūmų gražiausius; svei
kinam juos, bet jie tyli, toki 
šalti.. .

— Bet kodėl tavo. Juozuk, 
krištolinės ašaros veržiasi 

p< r skruostus, kodėl taip nu
liūdęs, gal šią naktelę miege
lio nemiegojai, prastus sap
nus sapnavai ?

— Et... man šis namas pri
minė mano samanota baku- 
žę, namiškius, jų liūdną at-. 
sisveiiknimą man juos aplei
džiant.

---------- ikiio randas mergai^ 
tems, o mes būkime linksmi 
ir skubiai ruoškimės į darbą 
savo tėvynėje kas kirviu, 
piūklu, kas knyga, mokslu. 
Dabartiniu laiku mūsų tėvy
nėje kažkas bloga, visi susi
rūpinę, negera — ]>ašakojo 
mūsų “politikas” Juozas — 
jUo blogiau, kad viduje sė
jama neapykanta, kerštas vi
sam tam. kas Kilnu, šventa.

Šiaip besikalbant privažia
vome Monseličės stotį. Prie 

^t>at miestelio, lyg koks naš
laitis. smailus kalnelis styp- 
soTTVg kokia Egipto piram i - 
da. Pačioj viršūnėj kuni
gaikščio rūmai, mūro tvora 
aptverti. To kalno gera da
lis nukasta, mat tas kalnas 
bvangus, iš jo akmens budės, 
galąstuvus dirba. Kai jau 
buvo prisikasta netoli kuni
gaikščio rūmų ir jiems grėsė 
pavojus sugriūti, tada kuni
gaikštis uždraudė daugiau 
kasti. Miestelis senoviškas, 
gatvės siauros, kaip papras
tai aini laikų miestų.

Lipam aukštyn į kalnelį, 
radom vieną remontuojamą 
bažnyčią. Joj radom gražių 

/paveikslu. Pavyzdžiui vie
nas iš marmuro iškaltas vaiz
das vaizduojąs šv. Augusti
ną kalbantis su berniuku, ku
ris rieškutėmis norėjo jūrų 
vandenį perpilti į smėlio duo
butę. Tuo jis — angeliukas 
— norėjo įtikinti šv. Augus
tiną, kad lengviau esą jūrų 
vanduo perpilti į šią duobu
tę, negu šv. Trejvliės paslap
tį suprasti. Vaizdelyje at
vaizdinta jūra, plaukioją lai
vai, dcliesys — visa artistiš
kai. ?

Palipeję aukštyn kelebu 
radome visA eilę koplytėlių. 
Nuo čia atsivėrė prieš akis 
gtnžūs vaizdai.

-—• Na. gana — tariau ■***• 
cinam dar j aną bažnytėlę, į© 
tuos gainios vaizdelius pafr- 
kjfn Pranui pasigerėti............‘

Ncprošali būtu ir gra- 
žiąbalsiai Lakštutei pasigren 
Ž0i. -- atsikirto Pranas.

Jiažnvrioje daugvliė relik- 
^ii. Indaujose sukrautu 
šfrcutųju kankinių kūnai. Vi- 
4 tvarkoje, žaiu»uia. ne kū- 
ifAf, "vien kaulai. Tai Nerono 

laikų šventieji kankiniai, ne 
laiku žuvę, kraują Jiralieję; 
ir už ką? Ką jie blogo pa-

(jare? — Žuvo vien už savo 
šventus įsitikinimus, už tai, 
kad Kristų daugiau mylėjo 
kaip save. Štai koki ia šv. 
kankiniai: 1) Teodoras, 2) 
Celestinas, 3) Martynas, 4) 
Gregorius, 5) Fruktuorąs, 
6) Rustičijanas, 7) Bovijus, 
8) Pijus, 9) Valentinas vys
kupas, 10) Aleksandras, 11) 
Kiltis, 12) Konstantinas, 13) 
Amilijanas, 14) Klementas, 
15) Bomfaeijus, 16) Velian
ti jus, 17) Iločis, 18) Vene- 
kanda, 19) Febronija, 
Klara, 21) Laisvutė, 
Laimute, 23) Faustina, 
Faustina motina ir 25)
sūnus 5 metų Konstantinas. 
Sakykit, kuo jis dėtas, dėl ko 
.juo neišsiteko?. .

• Tai visa litanija! Nemany
kit kad jau visi. Jų yra tūks
tančiai. milijonai. Daugelis 
per savo kuklumą ir nusiže
minimą yra nežinomi. Šitie 
tankinių kūnai Popiežiaus 
padovanoti, vienam kuni- 
gaikšiui kuris uoliai gynė ir 
kovojo už katalikų tikėjimą.

Sakykit, dėl ko praėjus 
jau keliems šimtmečiams dar

-V e* - L. it - -i.
t

20)
22 >
24)
Jos

WORCESTER, MASS.

Turbūt jau Visi žinote ir gir
dėjote apie didelę neląimę, ku
ri patiko AVorcesterio Sesutes 
Kazimierietes Rugpiūčio 12 d., 
kuomet joms šv. Mišių klau
sant, vagis įsikraustė j vienuo
lyną ir paėmė visus pinigus, ku
rie neprigulėjo sesutėms, bet 
buvo jų surinkti mokesčiai už 
mokyklą ir vaikučių knygas.

Iki šiol, nors visaip bandyta 
surast vagis, tečiaus pasirodo, 
kad darbas eina veltui.

Tiesa, vagis nesugaunamas, 
pinigai dingę, bet sesučių vil
tis, energija ir pasišventimas 
liaudžiai liko. Jos turi vilti 
Dievu je, ir pasitikėjimą gera
dariams kad kokiu nors būdu 
jie ims atgauti. Taigi rodyda
mi sesutėms širdinga dėkingu- 
ma. taipgi parodykim kad jų 
viltis it- pasitikėjimas ne tuš
čias. bet kiekvienas gelbėkime 
jas šiame svarbiame reikale. 
Ir ištikrujTi. Kur tik sesučių 
pagolba buvo i eikalaujama, jos

Visi nariui prašomi ateiti, 
nes apart kitų reikalų bus pla
čiai kalbama apid mūsų orga
nizacijos vajų. Šia&e susirinki
me pasiskirstysimė distriktus 
ir pradėsime darbą. Mes turi
me laimėti Centrb skirtą pirmą 
dovaną, 
bininkai!

. HARTFORD, CONN.

Parapijos bazaras prasidėjo/ 
lapkr. 11 ir bus 13, 18 ir 20 dd. 
Šių metų bazaras yra daug į- 
vairesnis, nes yra išdėta daug 
brangių daiktų laimėjimui. 
.\part kitų daiktų leidžiama 
laimėjimui naujas automobi
lius. Skaitlingai publikai da
lyvaujant ir besilinksminant 
praleisti dešimtukai eis užbai
gimui statvti bažnvčios.

Taigi iš visų apielinkių visus 
kviečiame dalyvauti.

Reporttris

lieji rodš priklauso prie Vyčių. 
Tad iš šių dviejų galima laukti 
ir pašelpinems draugijoms pa
ramos.

Mūsų inteligentai daro gyve
nimų iš lietuvių, bet su lietu
viais kartais, vienok, nenorį su
sitikti. Vytautas

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
Koresp., Cleveland, O. — Ži

nutė apie 40 vai. atlaidus jau 
buvo “Darbininke” kito mūsų 
korespondento, todėl Tamistus 
korespondencijos nedėsime.

Paprastas darbininkas už
dirba apie $5.00 i dieną. Sep
tynios dešimtys penki ameri
konai prisipažįsta taksų de
partamentu, kad jie į dieną 
“uždirba” 
$3,000 arba

piktieji pasaulio ją ton suteikė didžiu širdingu- 

i >u. Kur ją ir tolinus reikės, 
jos ii- ten kiltomis širdimis atsi
liept ir suteiks pagelbą ir už- 
gmiedinimą.

Nenusistebūsiu dabar jeigu 
uidžirma iš jūsų klaustuniėt: 
“Kokiu gi būdu mes galime 
jom pagelbėti?”

Štai gi kokiu.
Lapkr. 21 d.., “Meclianics” 

salėj, yra. rengiamas koncertas 
sesučių labui. Programas bus 
išpildomas garsingiausių AVor- 
cester’io^artistų., Taipgi daly
vaus japič^v^-Kryžiaus Kole
gijos Orkestrą. Kiekvienas 
žmogus, jaunas ar senas, mažas 
ar didelis be jokios abejonės 
bus juomi patenkintas ir taip
gi labai paroms ir pagelbės se
sučių reikalui. Rep.

i’.eimrinio
gaivalai, dar neišnyko Noru
lių laikai ? Delko dar ir šjan- 
(den lyg ta hiena, ištroškus 
kraujo, šaukia.? Delko tie, 
kurie daugiausia kaiba apie 
laisvę, jos nebeduoda, bėt ke
lia savo dumblinas kojas į ki
tu sąžinę, mindo kitų pagrin
dines teises, įsitikinimus, lie
ja jų kraują ? Argi neįtai
sytos praiicūzų laisvamanių 
giljotinos krikščionių gal
voms kapoti. Argi mažai nu
kankinta krikščionių rusų 
balėgmų urvuos ir šyįno kul
komis? Kam tremiami iš 
Meksikos vienuoliai, vienuo
lės, žudomi kunigai ir vys
kupai, grobiami katalikų 
turtai ?

Ai- ne prie to einama ir 
Lietuvoj ? Kam stengiama
si kunigams atiiųti paskuti
niai trupiniai — nedidelė al
gelė? Laisvamaniai — kul
tūrininkai — (įsidėmėkit: 
“Kultūrininkai”) argi neta
ria atimti katalikams — 
nuoliams mokyklas ?

Na, kultūrininkai, su 
puvusia savo kultūra, 
žingsnį, ir turėsit pagrobtas 
ne tik kataliku mokyklas, bet 
i’- bažnyčias, o iš jų pasidirb- 
sit teatrus, pasilinksminimo 
vietas.. . už bažnyčios turtus 
galėsit su savo meilužėmis 
linksmai lėbauti.,.

O kai katalikai jums į akis 
tiesą sakys, išmetinės jūsų 
i ie<lo rybes—nu žudyk i-t j i n >s...

DETROIT, MICH.

Parapija gerame stovy.
Šv. Jurgio parapija šiandie

va yra. gerame stąvy, nėščia 
darbuojasi nenuilstantis dva
sios vadas gerb. kun. J. Čižaus- 
Las. .Jis pataria ir gelbsti vi
soms katalikiškoms draugijoms 
ir kuopoms.

r
Darbininkų vajus

LDS. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus lapkričio 21

tada ir Lietuva 
l aukinių...

Katalike, juk 
tavo apsileidimo! 
si prast i. 
v p ilga. •

WORCESTER, MASS.
Prasigyvenom

* s '

Šiais metais mes prasigvve
nom skaitliuiiii lietuvių advo
katą. lteiškia turėjom tik vie
ną advokatą, o dabar jau turim 
tris, 
adv. 
darė
tina, atidaryti adv—Baublis, ik
šiol dirbęs prie kito advokato.- 
Darką leido į mokslą jo darbšti 
Eiotma. Ji-būdami našlė skur
do, dirbo, kad'tik sūnui sutei
kus daugiaųjįiokslo  ̂Synus bu
vo gabus ir1 setfmingoLužbaigė 
mokslą. Dabfir jai! galės pa
duoti ranką sayo motinėlei, 
Adv. Paublis yra ginies ir au
gęs AVoivesteryje. Iš jo tiki- 
ruasi sulaukti gero advokato. 
Taip pat mes galim pasidi
džiuoti, kad visi trys advoka
tai vra katalikai. Tad laikui 
bėgant ir musą mieste atsiras 
inteligentą didesnis skaitlius, 
ir laikui bėgant bus galima ka 
nors naudingo nuveikti. Dir
va pas mus plati tik įteikia ją 
išdirbti. Ypač politikoj mes la
bai žemai stovim. Iš tokio di
delio skaitliams lietuviu netu
rim nei vieno lietuvio miesto 
Aaldyboje. Amerikos piliečiij 
skaitlius gana didelis ir Lietu
vą Ūkėsą Klubas taip pat turi 
apie 800 narių ir susitarus su 
kitomis tautomis lengvai galė
tą apsirinkti nors vieną “kon- 
selmaną.” Tad TVorcesterio 
piliečiai prie darbo, kuris keltą 
mūsų vardą. Nauji du pasta-

daugiau negu 
$1,(XX),000 ]>er 

įlietus. Apie trys yra, kurių 
turtas siekia tūkstantį mili
jonų dolerių.

* *

Leon Trotzky ir Leon 
Ka meney, R usij os_ d i kt a to
riai gavo spirti į užpakalį iš 
komunistų partijos. Jų vie
tas užėmė Josepli Stalin su 
savo griųie.

* * *

Suv. Valstijų iždo sekre
torius Mellon sako, kad ma
nifestas sumažinti muitą ant 
įvežamų produktų nepaliečia 
šios šalies biznio.

# * *

Augijčiausias Suv. Valsti
jų teismas rado, kad Preiz- 
dentas turi teisę paliuųsuoti 
valdininką užimanti > ivietą 
veikiančiame ofise,i k0į jis 
lu patartinų Senato paskyrė.

* * *

Indianos valstijoj Surado 
dijdomų išdirbystę. Toje iš- 
(lirbystčje gamindavo teisių 
diplomus ir pardavinėdavo 
po $500. Tulas James I’aee 
buvo galva tos kolegijos ir 
dabar areštuotas už apgau
lingą išviliosimą jiinigii.

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
546-Š48 Slater Building 
WORČESTER, MASS.

Tel. P: irk 7717

AMBROSE Vincent B.
255 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0506-M 

HOPKINS Edward L.,
362 W. Broadway, Soutli Boston, Mass. Tel. S. B. 0501 

JAMES F. WALSH & SON,
382 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0255 

JENKINS Vincent A.,
One Statė Street, Boston, Mass. Teiephone Main 7282 

KONTRIMAS B.
361 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0605 

TURAUSKAS J. N„ • '
104 Hampshire St., Cambridge, Mass. Tet Univ. 9692.

. Boston, Mass. Tel. So. Boston 1696

425 W. 
NAMAKSYA./^i

395 Wt Bfoadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 2340 
O’CONNOR BROBį7

557 EL
PALIOMS T

366 Wėst
YURGELUN 0

68^ Montello, Mase. Telephone Brockton 7180

i

S

Tik šešios sąvaitės iki
KALĖDŲ 'i

Neužmiršk nusiųsti pa
sveikinimą saviškiams Lie
tuvoje. r Geriausia dovana . 
siųsti Lįetuvon yra ptnigų 
perlaida. Mes parduodame 
perlaidas kurias išmoka 
VIŠI BANKAI.

Savo draugams ir drau
gėms nupirk tiktai Lietu
vos išdirbystčs dovanų.

PADUODAME KELETĄ 
NURODYMŲ

Birutes fabriko saldai
nių dėžutė vienas kilogra
mas (apie 2 j svarų) $130

Gintaro karoliai nuo $1 
iki $20.00.

Gintaro sagutės po $1.00,
Kaklaraišiai (neekties) 

po $1.50. (
Nosinėms maišeliai po 

$1.00. •
Divonėliai nuo $10.00 iki 

$15.00.
Staltiesiai (table runers 

nuo $5.00 iki $20.00.
Staltiesiai (table run- 

ners) nuo $5.00 iki $20.00.
Lietuvos albumai po 

$3.50.

PAGELBĖJO SERGANČIAM 
DRAUGUI

Kurs Per Tūlą Laiką Buvo Labai, 
Labai Silpnas

šitaip rašo (H»nas Floyd Burto:i iš 
.!♦ fferson. Te.x "Aš a|>gallestaWju kam 
t»š nerašiau jums seniau kasliuk jusų 
:-tel»ėtiiių gyduolių Nugn-Tone. Aš pa
ėmiau :{>/<> bonkutes jūsų gyduolių Ir 
tapau žymiai pagydytas. Tuo-pačiu įni
ki: aš patariau Jas savo draugui, pil. 
i- T. Little. kuris j>er tūlą laikų buvo 
liiliai. labai silpnas. Aš daviau Jam dvi 
l»oiikut<'s. .lis pradėjo Jausli geriau ir 
itžsiorderiavo dauginti: Ir daliar. kiek- 
v ienas steliesi iš jo geros sveikatos."

Musų skaitytojai atras Nngn-Tone 
srcbPtlnų gyduolę šitokiuose atvejuose. 
Pabandyk jį. Jis yru falo paprastas, 
malo'nus ir veiklus, taip, kad q keletą 
dienų Jus steliėsifės. kaip geriau Jus 
jaučiatės. Nugn-Tone pimaujlns Jūsų 
stiprumų ir energijų tuojaus. greitai |»«- 
rr.i\\s kraują, nervus Ir kūną, suteiks 
tmllslnantį miegi) Ir labai.puikiai regu
liuos vidurius. Išdirla'jal Nugn-Tone 
•a ra i žino, jog Jis veikia šitokiuose at
vejuose. užtai jie priverčia nptiekortns 

r; ra m uoli jį. arba sugTąŽIntf jūsų pini- 
rus. kada jus nebūsit užgnhėdlnln*. Re
komenduojamas. gnrantuojnmns Ir par
duodamas |*'r visus aptleSnrius, arba 
prlsiųskit $l.ni>.Ir gausto tiesiog iš Na
ilonai Lnbaratory. 1014 So. IVuimsh

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOB 
VAIDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas, 

514 E. Broadway, So. Boston,
Vlce-Plr,mtninka« — Povilas Raka, - 

95 C Street, So. Boston, Mass.
Prot. ,Rašt. — titanas MsrceJraea, 

450’ Ė. Seventh SL, So. Boston, MaM 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevlčhis, 

450 E. Seventh St.. So. Boston. Maaft 
Kasierius — Andriejus Žali čekas, 

611 E. Flfth St.. So. Boston, Mato.
Maršalka — Kazimieras Mikalfonfs,

906 E. Broaihvay, So. Boston. Mato. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko sava;

mėnesinius susirinkimus kas pirm* 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po n>» 
merlu 694 AVashington St., Boston,' 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. AteidatoZ 
ant susirinkimo atsiveskite su savito 
daugiau naujų narių prie musų dnftp 
gijos prirašyti.

Lietuvos Dukterų Draugyfct 
Po Globa Motinos SveiičiSori 

Valdybos Antrašai 
Pirmininkė — Teklė AšmensklenS, 

08 O Street. So. Boston, Mato.
TeL South Boston 4-174-M. 

Vlce-I’irai. — Zofija KėSienė.
59 Gatės St., So. Boston. Matot 

Trot Raštininkė — Ona Siaurlcnfi, 
1 443 E. Tth St. So. Boston, MW

Telepbone South Boston 3422-R.
*in. Raštininkė — Bronislava Cluniėn^ 

29 Gould St.. W. ).-<»xbury, Mato. J< 
Iždininkė — Ona Stnnhilintč, 

lhJr\V. Gth St., So. Boston, Mato. 
TvarMarė — Ona Mizgtrmen^.

1512 Columbia R<!.. So. Boston. Mm.' 
Draugija savo susirinkimus laiko IM 

antrą ntnminką kiekvieną tą£oto| 
Visais dr-Jcs reikalais kreipkitės 

tokolų raštininkę laišku ar telefono. 
’:30 vakare, pobažnytinėj 8vet*tt>C& 
Fltth St., So. Boston, Mass.

■ . ............ -i, .. i,

8V. JONO EV. BL. P 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. žiobs,

539 R. Seventh St, So. Boston, 
Telepbone Sflpth Boston 3S53-IL 

Vice-Pirmininkas — J. Petraoska% 
17 Vale St.. South Bostonu 

Prot. Ra&tininkas — J. OH
5 Thomns Pk.. Sonth Boston, 

Fin. Raštininkas — M. Aeikls, •
3tkl Bro:i<hv:iy. So. Boston. Mato. A* 

Kasteriąs — A. N'autižiunao
885 E. Broadvray. So. Jtostotk, 

Tvarkdarys — J. Znikls,
7 IVInfield St., So. Boston, M 

Draugija laiko susirinkimus kęs 
nedėklienj kiekvieno mčnesto, 2-rąito 
Inndąjx> piettj. parapijos $afQ, 4KMK 
Setent* Bt. Boston. Mmr

»

.A i r'' - ~r tfirari t-iŽTrfif L_-|' J



I

»

TAI LINKSMYBIŲ IR DŽIŪGAVIMŲ SAVAITĖ

LABOR

1JI.

t

V • ?

VAKA
* •LAI FH ' t} " - ■

SoUQi*Boston, Mass. Broadway and F StreetIŠ NAUJOSIOS LITERATŪROS 
SATYROS PAVYZDŽIŲ 

Parodija Fausto Kiršos poezijai.
1

@ ISegzamlnnoju akis, priskiriu aki- g 
g nius, kreivas akis atitiesinu Ir ® 
ffi ambiijoniškose (aklose) akyse su- g 
« grąžinu šviesą tinkamu laiku. g 
| J. L. Pašakarnis, O. D. 1 

I 447 Broadway, So. Boston. ® 
®®©©®©®©©©©@@©®@©©©©©®&©e£

5 TEL. So. Boston 0506—W. 
? lietuvys dantistas

A. L. KAPOČIUS 
į 251 Broadway, So. Boston 
/ X“Keleivio” name)" 
5 Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12, nio X x :3O Iki 6 ir nuo 6 :S0 Iki 9 vakare. 
FSeredomis nuo 9 Iki 12 vaL dieną 
SSubatomls nuo 9 Iki 6 vak. Ned8 
> įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti?

/ 

/ z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
•z 
z 
z

Ketvirtadieny. Penktadieny . 
šeštadieny

Lapkričio 18, 19 ir 20

Juokeliai

I.
Putotos gulbės senai nuskrido 
ir nusileido languos Makausko... 
Ausyse mano gaidys pragydo 
balsais Petrausko.

Aklų aidužiai ledais sustingo 
“Aušros” knygyne, pas Vitkaus- 

kytę,
o, mylimoji, kaip aš patingau •— 
nenoriu nieko daugiau rašyti.

Praeitos sukatos

BIZNIS gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo — savininkas važiuoja Lietu
von. !>."> C St., So. Boston. Mass. (L.542)

PARSIDUODA BUČERNĖ 
viena iš geriausių (’auibridgė’iuje. 
įlenda pigp.ir visai mažai ekspen- 
mį yra. Biznio daroma apie 700 
dolerių savaitėje. Pirkęs nesigai
lėsi. \V. JT.. 54 AVasliington St., 
Cambridgc, Mass. (L12-1G)

T«l. So. Boston 0S23
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
OfKio blandos:

nuo-9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo t> iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas suimtos vakarais ir ne
dėldieniais, taipgi seredontis nuo 

12-tos dieną uždarytas

ffi©©©©©S^©®®©©©©©©ffi5»®&į3©©ffi®
I Tek S. B. 2805—1L |

|LIETUVIS |
| OPTOMETRISTAS |

®©©®©©©©©©©©©©©©©©®©©-w  ̂
Tel. So. Boston 1990-M.

LIETUVYS GYDYTOJAS I
Gydo visokias tižsisenėjitsias ligas B 
ypatingu budu, kurias negalima iš- X 
gydyti paprastais gydymo budais. © 
Valandos: Nuo 2 iki 5 įm> pietą irx 

nuo 7 iki 9 vakare ®
M KAŠUBĄ, D. C., Ph. C. I 
414 BROAmVAY. SO. BOSTON 1 

(Room 9) S

jį Tel. Brockton 5112

(
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN

(GUMAUSKAS)
Sekmadieniais po pietą

705 Main St., Montello, Mass.(|
(Kampas Broad Street) ||

I
 LIETUVIS DENTISTAS

UR. ST. A. GALVARISKI

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Bostoą

Telephone So. Boston 2300 
Ofisas atdaras riuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 

g iki 9 vakare, šventą dieną pagal s»- 
§ sitarirną.

GERKIT BENT SU RAZUMU
Kadaisiai Garliavoje vargottin- 

■:;:vo koks tai Razina. Parapijie
čiai vadino jį tiesiog Razuma.^. 
,<;’.rtą kunigas sakė pamokslą apie 
girtybę; po visų įrodinėjimų, pri- 
\ adžiojitnų, pabarimų užbaigė ši
taip; na, jeigu jau geriate, tai ger
kite bent su raztunu.

J’o pamaldų pcųias vargoninkas, 
xuris mėgo gerai išgerti, vienam, 
■:itani šnapsoriui trukt už skverno 
ir sako: “girdėjai ką kunigas sa
kė? Su manim valia, einam!..”

Šiais Ižkindieti dainuoju visai be grimo— 
v>iiuj pūdymo 
suverstos vagmTmano arimo; 
i-i gius pasėjau — visai nedygo, 
giesmes giedojau — žmonės užmi- 
. gu...^ . - - - • ■
Ė, jūs, šešėliai, visiems po špygą— 
k;ilguos, alėjoj, trečia jau knyga.

(Iš naujosios “radio poemos” 
grenašderiai”).

Užgęso žvakės — pelenai liko 
kakta nupliko, ’
■tėra skatiko,
nejaugi giesmės niekam netiko? .

Rengia L. D. S. 1-moji kuopa , So. Boston, Mass.

KAS NORI PAŠOKTI, kam nusibodo mūviuose sėdėt is 
akis gadyti; kas namie nerimsta; kas nemėgsta vaikščiot gat
vėmis; kas nori su jaunimu linksmai laika praleisti; kam rei- - 
kalas pasimankštyti ir atnaujinti gyslos^liuosai kraujo plau-' 
kimą; vienu žodžiu, pajaunėti, tai visus kviečiame ateiti į mi
nėtus šokus. Būkite visi sveiki ir linksmi, sveikos ir links-
mos.

Kviečia RENGĖJAI

VIETINĖS ŽINIOS
z
t .

RAS

tpkricio 13 d. š. m. bus L. 
i. 1 kurtpos šokini, šv. 

’etro Lietuvių Parapijos sa-
j e, 492 K Sevvntli St. Pra- 

a 7:30 vai. vakare. Griežš 
krienu iš geriausių orkestrą. 
Tad darbininkai (ės) jr jau
nimas ateikite skaitlingai j 

tuos šokius. z Rciitp iai
• _____________

AUTOMBILIUS UŽMUŠĖ
MERGAITĘ

Operuotojas pasislėpė

SODALICIJOS NAUJANY- 
BĖS

Trt'čiadieny, lapkričio 10 
d. buvo sodai it iečių pamal
dos ir pamokslėlis, kurį pa
sakė gerb. kun. F. Strakaus-
r. liS.

Po pamaldų Įvyko susirin
kimėlis pobažnytinčje salėje. 
Plačiai tarėsi apie einančius 
parapijos lems. Sekančia- 

’ -n e sekmadieny jos parodys 
(daug Įvairių naujanybiiS-

Beto, LDS. 1 kuopos-iždi- 
r.inkas V. Valatka praneša, 
kad forams yra gavęs daug 
geru daiktų ir juos išduos se
kančiame sekmadieny.

Sąjungietes irgi žada daug 
naujų dalykėlių ir jos pasi
rengusios sumušti ir 
metais re-koplą.

Rimtar rengiasi lenkty
niuoti Apaštalystės Maldos 
draugija.

Nesnaudžia ir kitos drau
gijos ir kuopos. Tad visi Ųa- 
rt 
a teiti ir pasinaudoti 
tivbemis.

Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny 

Lapaičio 15,'16, 17

THĘ SON OF THE SHEIK 
Su Garbingu 

RUDOLPH VALENTINO

EASY GOING GORDON
Su RICHARD HOLT

ADOLPHE MENJOU

“THE ACE OF CADS”

I GREAT NORTHERN PAPER 
. COMPANY iš Maine
Reikalaują vyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven
kinius. Mes 
gelžkelio tikietus < 
tarnavimas dykai, 
tės į

BOSTON FREE 
AGĖNCY

103 Friend St., Boston, Mass.

parūpiname 
ofiso pa- 
Kreipki-

MARY CARR

“DAME GHANCE"
Lapkričio S d. prie Old (’o- 

‘lony Avė. ir Alitehell St., So-. 
yBostope automobilius užnm- 
z" mergaitę (i. Smitli 10 me- 

1S9 AV. Nimli St. Nu- 
kis.įCarmy llospiial už 
sos valandas mile. Drive- 
; pabėgo. Automobilius re- 

t gistmotas vardu Jose pi i F. 
įBirch, 11 Idaho St., Matta- 
įpan.

Po 6:20 po įlietu Bireli ra- 
T>ortavo, kad jo automobiliu 

vėliau buvo

pijiečiai turčių skaitlingai 
naiija- 

7?cp.

I

Pirmadieny, Prc2ę Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalų 
Vakaras.

Sekmadieny Du VėijcJiiT.i Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. Po Piet, 6:30 Ir 3 Vakare.

Šiokiom Dieno-. Dc V adinimai. Kainos Vidudieny 10c., O 
Vakare 15c., 20c., ir 25o. ............................... -.............

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IRGROSERNĖ

pavogė, \bet jis 
^areštuotas kaijio neaiškus as- 
yinuo. ’

Lbž valandos buvo mažesnė 
'įnekrinte aut Dorchester .Avė. 
jr Alger St. Antanas Zolows- 
jd, 106 Bei-kshire St., Cam- 

, važiavo automobiliu 
Sf susikūlė su duonos konipa- 

sjjiijos troku. Zolovskis ir jo 
>draugė buvo nuvežti i mies
to ligoninę gydymui ir aprai- 

įšiojus buvo paleisti į namus.

vakare. 
L. A yrių 17-tos kuopos pa
lenktieji šokiai. vėl puikiai 
pavyko. Jaunimo buvo daug, 
ir labai gražaus. Daug buvo 
ir iš kitu kolonijų, ypatingai 
iš Mostelio. Tik gėrėtis, rei
kėjo žiūrint Į gražiai besi- 
b 11 ksm i nan t i j aini i mą.

KoLika*

“MŪNŠAING” AUKA

PAVEIKSLŲ, ARTISTAI 
SUSTREIKAVO

Šiomis dienomis siist reika-F
l

tVO paveikslų artistai su.sior- 
.i

; darbdaviai aisisakė
‘t

luž paveikslus Išdarytus vir 
Į šaus "vieno. Streikeriai i” 
tvariai unijos lutojo yii-drjn- 
Bkimą ir tarė.-; apie streiką.

aniznve i uniją. kuomet 
m'»k”t’ 
’s vir

i,aį’kl ičio <S d. po įiuinc’-iu
!liiiihain Bark įvyko “Kc- 

i” revoliucija. ATiiins 
a. kad tūlas Mikis i2 

varpams su
pilsi! raukęs 

l oimsliiu’o” ir 
lęs bedieviu raštu 
išbėgęs ant gatve 
duikt is pa geibus.
A

4
b. ivišua 

p raito'.;

vii. Jinžryčios 
skambinus

PAVELDĖJIMAS
ŽMONA vyrui. — .Mokytoja vėl 

skundėsi mūsų Agotėle, kad ji nie
ko nesimoko,'bet mėgsta kitiems 
šiptdčti, kada jų klausiama.

VYUAS, larnaujtĮs teatre stifle- 
l iunti: — .Mėgsta kitiems pasakyti. 
Matai, bus p.iveldėjus mano prote, 
e’ją.

TAI PAKLUSNUMAS
PfT karininku balių prie durti 

pastalė kareivi, kad dabotų svečių 
apsiaustus, skrybėlės ir lietsargius. 
\areiviui Įsakyta nuo kiekvieno 

svečio paimti tuos dalykus ir sau
goti. Įpratęs klausyti
šv< litai pildo savo pareigas, 
na iena ponia be lietsargio.

I.iberty 7296. X
I GEORGE H. SHIELDS I

ADVOKATAS | 

811-812 Ol^Souih Building |

294 WasAington Street | 
Bostpn, Mass. x

Valandose 9 A. M. iki 5:30 P. M. X
GYVENIMO VIETA |

37. Gorham Avg., Brookline | 
Tetephone Regent 656S S

g Antanas f. kneižysI; 
X kuris lanko Suffolk Teisių mokyk-$ į 
Xlą ir užsiima Real Estate pardavi- X 
$ nf'jimu. būna mano ofise kasdien 5“ 
« nuo 3 iki 5 valandos jk> pietų išsky- 
K rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 
V mažai sukalbantieji angliškai gali v 
X kreiptis /vairiais reikalais pas imi- *' 
&ne. A. F. Kneižio adresas yra toks: '• 
g 308 E. Ninth SL, Tel. S. B. 1096. č

I

Saugokitės
Šalčio

, Šaltis reiškia pavfijųjtvren ano pneu
monijos kasmet'įniršta Y50.000. Nesu
skaitomos teitos bėdos kita is šalčių.

Sustabdyk šalti pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliau, iu būdu. Imkit 

, Hill’s Casenra'-Bromid.' Quirine. Jis Šal- 
' t j sustabdo Į 24 vai.. <> gripą i 3 <lio- 
I nas. Ji dabar milionai vartoja, nes per 
| 25 metus nieks nerado geresnio būdo 
■ išturi k i n t šalt j.
f Netikėkit menkesnėms gyduolėms kft- 
I da galit gaut. šitą. Visos aptickos par
duoda niii’s.
Tikrai Gauk

DR. J?MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
ku vyru ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanovet St., BostoiŲ Mass.

Room 7—Tel. Richrurmd (>(>8
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

| Telefonas: Sonth Boston 4768

DR. BALABAN 
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS 
CHIRURGAS III PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Ąndrew Sq.

Kaina 80c

su pavdikshRaudona Dėžė ’"5

LEGAL STAMP’IŲ KON 
TESTAS

Nuo lapkričio 15 d. š. m. 
^-prasideda i.tgal Stamp’ių 
įįkontestas. Skiriama kaip pa

stai dovanos pavieniams 
jsmenipis ir organizacijoms. 

JŠy. Petro lietuviu parapija 
ose konfesinėse visuomet 

^dalyvavo, dalyvaus ir šiame 
onteste. Lietuviai, vietos ir 

fipielinkiu. savo balsus pri
stoto atiduoti šv. Petro lietu
vių parapijai.

Balsus atiduodami ner.ii- 
štojate vertes stamp’ių kny 

lltės. Tad mainydami kny
gutę reikalaukite. kad įrŽra- 
Pyhi balsus’St. Pctcr's Litb- 

'tianian (’liureh.” 'Itcp.

prisiskni- 
sumišo Ir 
s praė|ci(> 

I kdeidus
nikus iš mokyklos jis puola

si ir prie jų. Vaikams pra- 
> iski rsčius Mikis sugrįžo i 
mumis ir laužėsi ant pirmų 
lulju grasindamas visus iš
pjauti. Bet ant laimes na
ujuose Fu vo šeimininkas, ku 
ris pašaukė policiją. Polici
jai pribuvus Mikis išsirengęs 
draskėsi kambariuose ir pa
matęs “svečius” puolėsi prie 
jų, bet buvo į veiktas. Nelai
mingą Mikį nuvežė ligoni
nėn. y

Jis buvo garsus “Keleivi- 
ninkasš’ ir uolus jo platinto
jas. Pn ■siŠviesdamas “Keloi- 
Xiu” ir “nioonshin’u” išsi
kraustė iš proto. Tai dar vie
na liedievybčs ir “monn- 
sbin’o” auka.

kareivis 
.\tei- 

Ka-
ivis sako:
- - Prašau palikit lietsargį.
- Bet aš jo neturiu.
- Tai ne mano dalykas, 

pasakyta paimti nuo kiekvieno, 
•‘vi Ta/nsta neturi, prašau eiti ir 
atsinešti.

- - Vaje, kokia didelė nosis.. .
Žmogelis pasiėmė už savo nosies, 

nusuko .ją i šalį ir tarė:
- - Dabar prašau, panele, 

^>ratilpsi įieužkliuvusi.

Man

gal

IŠ PAPRATIMO
botografistas, pakviestas tiufo- 

tografuoti numirėlį, nustatęs apa
ratą prasitarė:

Dabar prašau ramiai.

(“Šaltinis”)

-r
■ 

-i 

i įi

M

PASISKYRĖ PRODUKTŲ 
CENTRĄ

Visų produktų ir vaisių 
centras buvęs turgavietėje 
perkeltas i naują vietą i gelz- 
i;cli<> kompanijos tavorinius 
namus, 10 ir 11 Fargo St., 
Sonth Boston. Tą padare,*
l ad siintažinus frafiką i r su 
'.ikimšinta loicsle.

TAIP PAT KRATA
“Ar tamsta neturi kartais revol

verio ar šiaip kokio ginklo su sa
vimi?”- nakties tamsumoje (įtai
ga klausia energiškas vyriškas bal-

s.
“No. neturiu. O kuria teise 

tamsta klausi?.. ”
-- “Tai nesvarbu, vaikine'! 

Duokš gre ičiau laikrodį ir pinigi
nę!”

(“Trmiitns”)

$ 
gI s
I
i 
£ $
£

l i

'ti

■ v ■ \
perkant, parduodam ir išmainant na
mus, ūkės ir visokius biznhts. kaip tai 
bueernes, bekernes ir ręst orą uitis. Itt- 
šiūPiitant (apdraudžiaine) tutinus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodant ang
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam 
kambarius. Užlaikome kainarninką, 
arkitektą; padarome planus dėl bū
da votojų : užlaikome namų taisyto
jus, stogdengius, plumberius ir riek- 
trikininkus. Skoliname pinigus anttrikininkus.
pirmų ir antru morgič-ių. Teipgi su. 
teikiam4egališktts patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

kaip tai: pirkime ir pardavime visokio turto ir t. t. Reikale 
kreipkitės pas: .

A. J. KUPSTIS
332 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1375

" " 1 k' 1 - f

A
s

PadėkavoafB diena jau artinasi. Jūs didžiuositės ir džiaug
sitės su pakviestais draugais ir šuninėms, kuomet turėsite vie
ną iš mfisl puikiausiai papuoštą pietums setą, ar valgomam 
kambariui setą su nupiginta kaina.

Pietums setai nuo $14.00 iki $45.00. Iš aštuonių daliij val
gomo o. setai nuo $85.00 ir aukščiau.

už išėjusius iš mados modelius, Sonora 
.00, buvo $100.00.

THĖ james ELUS furniture co.
SOUTH BOSTON.

Phonogra
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VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAM ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE!. 
' OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadivay

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7180

Tol. S. B. 4775-M |

DR. J. L. CLOUGHERTY i
P0DIATRIST

Kojų Specialistas
Visokios koja negalės moksliškai 

gydomos 
Apžiūrėjimas nemokamas, 

atdaras vakarais
414 BROAIHVAY. SO. BOSTON

Room 4

Ofisas

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

18 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

X99a W. Broadway, So. Bostoa
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 ▼. vak.

DR.L.GOLDEN

♦III♦♦ I4

Perkėlė savo Bostono ofisą Iš 99 
(t RE E N ST. j savo tutinus

16 Crawford Street, Rxbury 
nrti VVarren ir ("Srove Hali

Vlandos ryte nuo 9 iki 10; dieną nųc 
t iki 3; ir vakare nuo 6 iki 8

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Rosbury 0131

Ofiso Telefonas Tnlversity RS31-W 
Rezidencijos Tel. Vnlversitv 8S31-R

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamnotojas 
448 Ir 9S3 CAMBRIDGE STREET 

CAMRRIDtE. MASS.

JUOZAS CUNYS
Lietuvis i

414 Broadway, So. Boston

Rezidencijos Te^pbonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W 

S. BARUSEVIČIUS
Ltotwlika» Graborlns, balaaauoto- 
Jm, Real Estate Ir PObUc Notaras, 

258 W. Broadway 
,_ 8oath Bostonu Mm.
Essidead ja 888 Dorcbeater Arena

LIETUVIŠKA KRIAUČIŲ! 
ŠAPA

130 C St., So. Boston, Mass. I 
Siuvant motery Ir vyrų drabužius. | 
Atnan.iinam Ir livalom fnrkotns. « 
Vyrams išvalyt tr pntalsyt plutas ♦ 
S1.25. Moterims Išvalyt Ir pataisyt | 
suknės $1.50. Atvažiuojam paimt i 
drabužius Ir išvalė atvežant J na- L 
mus. Neišduokit drabužių niekam | 
be mnsų dėklo. Pabandė persltlkrln- ♦ 
alte. 1»)C St.. S. Boston. (S.13.L16 J

Irol. Nonvoed 1508

E. V. WARABOW & CO.
(TVRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS •
IR BALSAMU0T0JA8 j

* I’hnne 
(LH 12)

1179 VVASHTN’dTON STREET 
Norwood, Mass.

TO LET 5 niro ligbt rooms, good 
loeation, Uruly painioti, eleetrie 
lights, top floor, 71 Allen St., Ros. 
t<m. Refcrenccs'Cripiircd. 
lo ti 7774.»
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