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PILSUDSKIS PASTATĖ 
ANT SAVO

Pilsudskio sumanytasis 
spaudos varžymo įstatymas 
buvo paduotas Seimui per
leisti. Iš kairėsės Seimo pu
ses kilo smarkiausias pasi
priešinimas. Mat pasirodė, 
kad įstatymas smrakesnis, 
negu pradžioj buvo manyta. 
Pilsudskis dagirdęs apie pa
sipriešinimą Seime pagrū
mojo, kad ateisiąs pats Sei
man ir įteiksiąs ultimatumą. 
Pilsudskis pareiškė, kad jei 
įstatymas lni.x ntnipstas,—taL 
jis išvaikysiąs Seimą. Išvai
kęs Seimą. Pilsudskis galėtų 
šalį valdyti be jokio varžy
mosi iki naujas Seimas susi
rinktų. O tas gal tęstis pusę 
metų ir daugiau.

Taigi spaudos varžymo 
priešininkams prisėjo nutilti 
ir nutilo. Dabar augštieji 
valdininkai galės spaudą 
persekioti kaip nori. Galės 
teipgi bausti už nepatinka
mas prakalbas. Suvaržyta 
tapo spaudos ir žodžio laisvė.

Toliiu dideli ginčai Seime 
v. .1 vr?l biudžeto. Jau Pil
sudskis ima netekti kantry
bės ir ketina griebtis griežtų 
priemonių, kad dalyką grei
čiau baigus.

Pas Pilsudskį lankėsi Ita
lijos ambasadorius. Tai Pil
sudskis įteikė jam dovaną 
pasiuntimui Mussoliniui. T- 
teike savo autografuotą pa
veikslą. Iš to darosi išvada, 
kad Pilsudskis laiko Musso- 
linį savo draugu ii- bendra
minčiu. Pilsudskis apskritai 
imant seka Mnssolinio būdus 
ir vis aštriau smaugia opozi
ciją.

Varšuvoj princo Tanušo 
Radzivilo rūmuosi* buvo mo- 
narkistiiiių partijų susirin
kimas. Buvo delegatų iš Vil
nijos ir iš Krokuvos. Nukar
ta pasiusti delegacija į Lo- 
dzių knd priviloti kapitalis
tus. Tokiu būdu noriTba su
vienyti kapitalistus, dvari
ninkus ir didikus, kad pilnai 
valdyti kraštą ir nustatyti 
valdžios tolimesnę politiką. 
Kai]> žinoma princas Rad- 
zivilas jau seniau ėmė orga
nizuoti monarkistus ir pasiū
lė Pilsudskiui karūną. Len
kija “Im'Z kmlia” negali gy- 

: vuoti. Lenkija ir su “kmliu” 
blogai tesu valdoma.

■ ■ ” ■<>' 1 —

ATEIVIAI SU PINIGAIS

Išeiviai paprastai yra pro
letarai, kurie apleidžia savo 
kraštą laimes ieškoti kitur. 
Bet vra šalis, kur ateiviai v- 
ra kitokios rūšies. Į Pales
tiną keliauja žydai ir su pi
nigais. Y ra aprokuota, kad 
po karo žvdai ateiviai i vežė 

S Palestiną $7,500,000, ‘

BAZILIKOS SUKAKTUVĖS
Ryme, šv. Petro bazilikoj, 

lapkričio 18 d. įvyko dideles 
iškilmės. > Bazilika iškilmėms 
tapo nepaprastai gražiai iš
puošta iš-vidaus ir iš oro. Iš-
kilmės rengiamos paminėti 
300 metu sukaktuves nuo jos 
atidarymo’ Bazilika buvo 
pradėta būdavot i bal. mėli. 
1500, ir tik po 120 metu tebu
vo baigta.

NERŪKANČIŲ MAŽAI

TELIKO

Londone nerūkančių skai
čius nyksta. Požeminių ge
ležinkelių vagonai paktas va
gonų paženklinimus. Ikšiol 
vagonai buvo ženklinami rū
kantiems, o dabar bus ženkli
nami nerūkantiems. Rūkan
čiųjų eiles padidino moterys, 
kurios {gavusios lygias teises 
lekuoja, kad ir prie rūkymo 
turi lygias su vyrais teises. 
Nuo 1910 m. įgabenimas ta
bokos Į Angliją nuo 90,000,- 
(XX) pakilo iki 133.000.000 
svaru.

LENKAI FRANCIJON

Per pastaruosius devynis 
menesius iš Lenkijos Franci- 
jon iškeliavo apie 150,000 be
darbiu.

Anglų imtynes su

DVIGUBA NELAIMĖPIRATAI BUVO UŽPUOLĘ 
' LAIVĄ -

Uong Kong, Kinija.—Ang
lijos prekinį laivą buvo už- 
atakavę Kinijos piratai. Lai
vas buvo pusėtinai apšaudy
tas ir išrodė it po didelio ka
rinio mūšio. Anglijos laivai 
į Kiniją plaukiantieji yra 
apginkluoti. Tai iš to laivo 
pasipylė-ugnis į užpuolikus. 
Piratai buvo drąsūs ir galin
gi. Jie išgalėjo į anglų lai
vą įsigauti. Prasidėjo mūšis 
ant denio. Piratai pagrobė 
keletą moterų pasažioriii ir 
nusigabeno ant kranto. A- 
pie užpuolimą buvo paleista 
žinios bevieliu telegrafu ii’ 
užpultam laivui atplaukė tal
kon keletas karo laivų ir or
laiviu. Piratai buvo išblaš
kyt b i r pagautosios moterys 
atimtos. TŠ viso piratu buvo 
apie 50. Tš jų vietoj žuvo 12.

DIDŽIAUSIAS GARVEŽYS

PJTTSBURG, Pa. 
po nulietas didžiausias pa
saulyje garvežys. Jį vartos 
Great Northem geležinkeliu 
kompanija. Jis turi 7.000 ar
kliu jėgą. Jis yra 100 pėdu 
ilgio. Jis galės pavilkti 200 
priliimduotu vagonu.

Ta-

KIEK ATSEIS VALDYMAS
į ALBANY. N. Y. - Val-

1-.............................. stijos biudžeto komitetas ap
robavo, kad New Yorko vai-

J • • 11 . . .tai aišku darosi, kad pinama 
prie monarkijos ir kad Pil
sudskis gaus karūną.

stijos valdymas |mt fiskalius
1.927-28 motus atseis $200,- 
000,000. '

PREZIDENTAS TURĖS 
25 SVARŲ KURKĘ

Missouri valstijos gulier- 
natorius Sam Baker nutuki- 
no kurkę prezidentui (’ool- 
idge’ni Padėkončs Dienos 
pietums. Kurkė sveria. 25 
svarus. T Waslmgtonn kur- .........................
kė išvažiavo lapkričio 18 ’d. Ibūt įskiepyti.

t ANTMAINĖ BAČ1 
ARKLg

MEILENHorf 
tija.—Anton Mqh 
amžiaus, krepšių! 
norėjo mainyti j 
ant arklio, šitą n 
jo daryti su arklu 
sūnumi. Pastarai 
tvirtino, kad pid 
siūlymą priėmė d 
mą. Bet Morasch' 
kliu kupriaus tvąj 
dėjo atsirišti arklį 
ęiaus sūnus užproi 
to sekė susirėmifoaf 
rascli kupriaus sū|iį ] 
peiliu, 
areštuotas ir ture 
tris mėnesius kalė

N, Vokie- 
iscli, 3u m. 
inininkas, 
avo pačią 
ąiną.norė- 
ii kuj>čiaus 
S policijai 
hinko pa- 
s juokąvi- 
^uejo Į ar
ia ir pra- 
fada kup
stavo. Po 

s. Mo
li pervėrė 

Piktadarį buvo su-
X • r

IŠVAŽIAVO Į ITALIJĄ SU 
100,000.00 

^?ROVIDENCE, R. L — 
Ital as Josepli Papilio, susi
krovęs čionai $100,(XX), išva
žiavo į Italiją. Sako, kad tie
kos jam ir jo šeimynai išmai
tinti ir išfnokinti užteksią.€ 
Jis į Ameriką atvyko 1903 m. 
Atvyko be jokio turtelio. 
Tuoj stojo dirbti su “pike” 
ir “šoveliu.” Pramokęs ang- 
liškai, stojo už klerką, vaisių 
krautuvėj. Už šešių mėnesių 
pasiskolino $25 ir stojo pats 
bizniu. Ibalobęs skolinosi 
daugiau pinig-ų ir pirko me
si 1 ie. Bizi ii i Š plėtė, ture j o gę-

VARGU TEISYBĖ
Amerikoniški, laikraščiai 

paskelbė iš Washingtono ži
nią apie tai, būk iš ekonomiš
ko išrokavimo Lietuvos Vy
riausybė panaikinanti Ne\v 
Yorke generalį konsulatą. 
Būk apie tai Lietuvos atsto
vas pranešęs Amerikos vy
riausybei.

Gal kas nors panašaus 
ir yra Lietuvos vyriausybės 
daroma, 1x4. abejotina, kad 
Ne\v Yorke būt panaikintas 
generalis konsulatas.

atsėdėti ra pasisekimą ir pralobo.Biz- 
nį likvidavęs, išvažiavo na
mo.

LAIVAS 1,000 PĖ|>Ų ILGIO ___________
D. Britanijos lž 

tojai sumanė pasta 
n i la i va už dabar* » 
džiausią laivą.

iyu statv- 
;vti dides- 
esanti di- 

‘ di-

PORTLAND,- Tetm
Ant geležinkelio, ištiko dvi
guba nelaimė. Ties Hender- 
soiivlle traukinys nušoko nuo 
bėgiui ir du žmones vietoj žu
vo. o 6 sužeisti. Tai trauki
niui specijalis traukinys va
žiavo pagelbon. Bet jis suti
ko nelaimę ir penki žmonės 
tapo užmušti, o 19 žmonių 
sužeista.

džiausią laivą. I 'abai- 
tižiausias laivas yra Majestic. 
Tai yra buvęs vo iečių lai
vas. .Jis turi 915 pklų ir 6 c. 
ilgio.' Sumanytąjį 
tydins Glasgmv’e Člyde kom
panijos laivų dirbtębrčse. Di
džiausias tose du
si oi pastatyta^ 
Aouitanis 
gurno.

laivą sta-

se ik-

KAIP ŽUVO VIENA PRA
MONĖ

Prieš inėjimą madon mo
terims kirptis plaukius Ame
rikoj buvo 40 dirbtuvių dirb
tiniams plaukams fabrikuo
ti. Į tą pramonę buvo įves
ty ta $11.000,000. Dabar kai 
plaukų kirpimas ibėjo ma- 
don, toji pramone žlugo ir 
jon invpstyti pinigai prapuo-

KIEK NĖW YORKE ŽYDŲ
New Yorke žydai sudaro 

trečdalį visų gyventojų. Iš
viso žydit New Yorke yra 1,- 
750,000. Per pereitą desėtką 
metų žydų skaičius padidėjo 
ant 250,000. Iš viso žydų Suv. 
Valstijose yra 5,924,000.

-BB HHV .
sA'., v

- < ■ . 
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DĖL ŠVENTĖS !
Kitos savaitės ketverge 

lapkričio 25 d. pripuola viąiį 
mėgiamoji šventė — Padėko- 
nės Diena — Thanksgiving. 
••Darbininko” darbininkai 
toje dienioje teipgi norėst 
švęsti ir ilsėtis. Todėl toje 
savaitėje beišeis tik vienas 
subatinis “Darbininko” nu-» 
mėlis.________\“

KIEK ATSEIS KURKĘS-
CHICAGO. — Yra apro

buota, kad per Padėkonės 
Dieną Suv. Valstijose šiemet 
bus pravalgyta $175,000,000. 
Aprokuota, kad kiekviena 
šeimĄ'iiavidutiniškai praval- 
gyspo$6.40.

LAIMĖJO
YONKERS. N. Y. — Mė

sininkai sudarydami naują 
sutartį išsiderėjo geresnes 
algas. Jų unija pilnai pri
pažinta.v -

SKIEPYS ŠUNIS .

NEW YORK. — Sveika
tos komisijonierius išleido i- 
sakymą, kad visi šunes Ne\v 
Yorke turi būt Įskiepyti. To 
pareikalauta dėlto, kad padi
dėjo šunų pasiutimai. Re jo
kio išėmimo visi sunūs turės

VĖt KARVĖ KALTA
PALMER, Mass.—Anuo

met Čhieagoj, airišės karvės 
ispyiė Į lempą sukėlė gaisrą, 
kurs išpleškino visą Chicagą. 
Dabar čia karve tą-pat pada
rė, bet gaisras nebuvo toks 
baisus. Nuostoliu dabar te
buvo $X500.

r --------------

FŲRDAS PAKĖLĖ ALGAS
DETROIT, Mielu—Nelab 

senai Henry Ford savo dirb
tuvėse įvedė penkių dienų 
darbo savatę. Dabar jis pa
skelbė pakeliąs darbinin
kams algas. Pakelia visiems 
darbininkams. Pakelia tiek, 
kad darbininkai gautų tiek 
per penkias dienas dabar, 
kiek gaudavo per šešias die
nas seniau.

Rusija nori įtikti Azijai 
ir Europai

T7T
/•

s _

Suareštavo “karalių iš 
namų Dovydo”

— ■■ ■ >

NUVERTĖ NUO SOSTO 
KARALIŲ 

limbo)-, Mieli. — 
Karalius Benjamin Purnell 
iš namu 1 lovydo tapo suareš
tuotas kai jį apskundė val
džiai dvi merginos, kurios 
buvo to karaliaus kurtizan- 
kos. Karalius buvo išleistas 
po kaucija $50,000,1x4 vėliau 
pasirodžius, kad kaucija ne
tikra, tai vėl buvo suareštuo
tas. .Jo teismas bus gruodžio 
22 d.

Tariamasis karalius, tur
tingas žmogus, buvo Įkūręs 
tam tikrą koloniją, kur jis 
galėjo_viešpatauti. Jo kara
lijoj buvo apie 1,000 vyrų ir 
moterų. Pats karalius ir jo 
vasalai išpažino savotišką ti
kėjimą ir dorą. Jie mėgdžio
jo senovės žydų karalius.

“ Pagoniškas” užpuolimas 
buvo padarytas jau sausio 3. 
1922 m. Valstijos sargybi
niai Įsiveržė į karaliją ii? nie
kas nieko pikto nesitikėjo. 
Užpuolimas buvo padalytas 
naktį. Sargybiniai apsupo 
karališkuosius rūmus ir kai 
jie įsiveržė vidun, tai kara- 

i

lių rado vienmarškinį ant so
sto sėdintį. Šalę jo stovėjo 
du vyru, kuriedll sake sau
goją sergantį žmogų. Kituo
se kambariuose rasta dar 
trys žmonės, dvi merginos ir 
viena moteris. Merginos be
sančios vienmarškinės. Sar-I 
gybiniai mažai tesiteiravę vi
sus suareštavo ir išgabeno į 
kalėjimą. Bet ]wds karalius 
ištrūko. Tai per visą tą laiką 
ikšiol slapstėsi. Jo ieškota po 
visą pasaulį. Buvo duota ži
nia apie jį ir Australijon.

Karalius Purnell .yra vie
nas iš keisčiausių tikybinių 
“varijotų.” Savo žydėjimo 
laiku jis turėjo apie 1,200 
vvrų ir moterį. Jo žmonės 
tikėjo, kad jų karalius esąs 
šventas ir nieko pikto nega
lįs padaryti. Jis savo sekė
jams žadėjo nemirtingumą 
ant šios žemės. IĮŽ tai jis rei
kalavo. kad sekėjai jam pa
vestų ' Asus savo . žemiškus 
turtus. Tai jis jau buvo su
sikrovęs $2,000,000; neskai
tant nejudinamojo turto. Jo 
kolonija vadinosi Namais 
Dovydo.

• v

FAŠISTAI IR ROJALISTAI 
SUSIŠAUDĖ

PARYŽIUS. —Francijos 
rojalistai ir fašistai susišau
dė iš revolvm-ių. Tas atsiti
ko prie rojalistu, laikraščio 
redakcijos. Būrys fašistų 
nuėjo į to laikraščio redakci
ją ir reikalvo pasimatyti su 
redaktorium. Norėjo iš re
daktoriaus pareikalauti at
šaukti vieną žinią. Fašistai 
buvo išvyti lauk. Tada fa
šistai ėmė daužyti redakcijos 
langus. Po to pasigirdo šū
viai ir keletas fašistų sužeis
ta.

PROFESORIUS GAUNA 
$3,000, O MŪRININKAS 

$3,130
SEATTLE. — Washing- 

tono valstijiniame universi
tete profesoriui mokama per 
mi tus $3,000. Tuo tarpu ten 
mūrininkai per metus uždir
ba po $3,1.30.

VYKS Į PARYŽIŲ

Rusijos užsienio reikalų 
ministeris čičerin ketina ne
trukus vykti Paryžiun. Ka
dangi Rusija artinasi su A- 
zijos tautomis ir daro su jo
mis draugingumo sutartis, 
tai vakarų Europos didžio
sios valstybės labai nepaten
kintos ir pavydi. Kad tą ne
pasitenkinimą sumažinus, tai 
Čičerin vyks pasimatyti su 
didžiųjų! valstybių diploma
tais.

Pastaruoju laiku Europos 
valstybės labai susirūpino 
dėl rusų flirtavimo su Turki
ja, Persijair Afganistanu. 
5'ra sakoma, kad Odesoj tur
kų ir rusų delegacijos drau
gingumo sutartį pasirašę. TŠ 
Maskvos leidžiama užginčiji- 
mai tų gandų. Rusija nori 
viena koja stovėti Rytuose, o 
k ii a Vakaruose.

SUNAIKYS VISAS 
PASLAPTIS

NEAV YORK. —'Houdini, 
kurs nesenai mirė Detroite, 
visus savo sekretus ir instru-

1 mentus paliko savo broliui su 
išlyga, kad jis juos prieš sa
vo mirti sunaikintu. Savo 
knygyną, lųirs vertas $500,- 
000, pavedė kongreso knygy
nui Wasbingtone.

OPERACIJA PO 29 METŲ

CHICAGO. — Ispanu ka
ro veteranui pienai padarvjta 
Operacija. Jis buvo sužeistas 
ant San Juan kalno. Jisšlau- 
nin gavo kulką ir ją nešiojo 
j>er 29 9metus. Pagalios da
bar jis sutiko pasiduoti ope
racijai. Jis vra vieno muzi
kantu klubo prezidentas.

KIEK BANKUOSE PINIGŲ
Yra aprokuojama. kad S. 

Valstijų bankuose 
50 bilijonų dolerių.

randasi

" AMERlKOS j>lrtrk^O ,*w 

VYRAI
Yra aprokuojama, kad 

mokslo vvrų Suv. Valstijose 
yra 33,(XX). ‘ Tš jų 3.000 už
siima grynai mokslo dalykų 
tyrimu, o 3O.(XX) mokslo vy
ru dirba praktiškus" darbus, 
sunaudodami mokslo žinias, 
čia einasi apie gamtos moks
lininkus, ne literatus, ekono
mistus, sociologus ir t. t.

TURI GERBTI . FAŠISTŲ 
VĖLIAVĄ "

Italijos fašistų partijos se
kretorius išleido pranešimą, 
kad fašistų vėliavos gerbi
mas yra visiems privalomas. 
Vyrai ją turi pagerbti skry
bėles pakėlimu. Tas privalo
mai ir sv(4imšaliams. Neži
nojimas tos taisyklės nepa- 
liuosuoja prasikaltėlio nuo 
bausmės.

PAVOGĖ $300,000
N EW YORK. — Iš turti

ni nko Myron C. Taylor rezi
dencijos pavogta brangmenų. 
už $3(10.000. Vienas pavog
tas perlinis kaklo parodas y- 
ra vertės $175.000.

. I 
BLOGMETIS FARMERIAMS 

Pereitą vasarą DanijojI 
buvo blogi užderėjimai. To
dėl šiemet Danijos faririe- 
riams yra blogmetis.

■..........................................  ■ v

STATYDINS VIEŠKELIUS
Sekančiais metais Persija 

naujiems vieškeliams pra
vesti paskyrė $1,000,000. Cfe-" 
ležinkeliams pravesti Persi
ja parsikvietė vieną inžinie- 

j rių iš Amerikos.

NAUJAS BŪDAS GARSDC- 
TIS

‘ SUTRUKDĖ ICTISĄ 
VALANDĄ

BROCKTON. — Elektros 
stotyje buvo pagedęs boile
ris. Jį pataisyti truko ištisą 
valandą. Dvi tos priežasties 
negalėjo eiti stoPfciriai. O 
tada darbininkr jcą buvo 
paleisti iš dq/^» ../• fii 5,000 
darbininkų viV^ /nlandą tu
rėjo lankti. •

v.
• v’ *

Su v. Valstijų pagarsėja-' 
sios yra visokiais skelbimais 
ir visokių būdų tam prasima
no. Bet būna ir kitose šaly
se navatnų skelbimų. Vokie- . 
tijoj iŠ orlaivių mete saldai
nių. ko Su v. Valstijose ne
praši man vta. įkibą r Peruyi- 
jos degtukų kompanija pa
skelbė. kad priima skelbi
mus ant degtukų dėmučių.’ 
Garantuoja 40.0^0,000 dėžu
čių suvartojimą.

»

*

- \
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Bcmth Borton, Mm.

Nuvestas į 
ir iškrėstas 

labai Įtari a- 
Bekratant pas

OBO. MASTLIONIS
233 West Broadw>y

NAUJAS KULTŪROS 
ŽIDINYS

į “kultūrinę profesinę 
ą” ir perša darbiniu-' 
Aš manau, kad tie ap
ačiai, tai gelžkolių vai
kančiai, kuriais ji va- 
o darbininkus Į prof-

įgrajiko

Colatnbljoa Orcherftn 
Columbljos Orchestra 

f'olnmbljn* 
Cohimbljvs

<'o|umbijoa 
Columbljoc

(’olumblj,* 
.Cbhimbljos Orchestra

“Sparnai auga beskrai
dant” (Lietuvių priežodis)

jnet... “RyTo” turimas III-ji 
muovadoj'e bylas. Žinios ant 
^alvelin sensacingai prikišt 
«visus visuomeniškus p. Kize 
vičiaus titulus ir khž-kok 
pas jį rastą esą “Įtartiną’ 
raktų ir esą p. Kizevičiu.1 
“laikosi labai Įtartinai.’ 
Pagaliau, šiaip insinuoja 
^įdomus supuolimas: šian

........... ..  i -NORĖJO busprog:

katalikų piliečių, reikalus, te
gul ji atsisako iš katalikiškai 
nusistačiusių piliečių rinkti 
ir mokesčius.

ATSIRANDA VAGIŲ

GEČAIČIĄI (Sedos vai.) 
Paskutiniu laiku šiame kai
me atsirado vagių. Jie vie
nur drabužius išvogė, kitur 
batus paglemžė, kitur, pata- 
Ivne, kai kam dar ir grūdus 
apmažino. Šie darbai dažnai 
kartojasi. 1 triniau čia va
gių visai nebūdavo. Štai ką 
suteikė socialistai ramiems 
ūkininkams.paleidus vagis iš 
kalėjimų ir panaikinus mir
ties bausmę.

LENKŲ RINKLIAVA

Sekmadienį, spalių 24 d., 
Kauno gatvėse lenkų gimna
zijos mokiniai ir lenkai stu
dentai bei šiaip jų žmonės 
rinko ,aukas savo mokyklų 
naudai. Kadangi ši kartą lie
tuvių kalbos mokėjimas buvo 
jiems naudingas ir reikalin
gas. tai rinkti aukoms buvo 
parinktas lietuviškai mokąs 
jų jaunimas, be to, ir pats 
rinkimo tikslas buvo nuo lie
tuviui nuslėpimas atsakant i 
paklausimą bendra formule 
“neturtingiems mokiniams.”

PK1SIIIKNGKITK KmNMm* pralėkti su
mis dnlnomls ir muzika. Išim kit pnk.vmftua rekordus Ir roikalnn- 
klt mti!«Ų katalogo. prisigulami 2c. štampu. Vfcdnakinslems jw pus
iu siunčiame nemuilan kaip « rekordus. Reikalaukite jg kol dar 
nelfelbnlg*. Su titoakymal* sigskilo Ir pinigus aeknnRn antrašo:

.........................T. Butėnas
.........J. Snihiau-kas
............... J. Suiklauskas 

....................... J. Buteuas
...................... T. Butėnas
Kastan. Menkei iunlntė
Kastan. Menkei i įminta*
........................J. Butėnas 
..................... J. Butėnas

kimus rinkliavoms, davė be 
veik kievienas, žinoma, ii 
enkams.

> i_____________

TRAUKINIAI SUSIDŪRĖ

Orchestra
Orchestra

Orchestrą 
Orchestra

Orchestra

tikutis ’ ‘
Spalių 26 vakare siitėmoje 

atėjo į Freklūj amunicijos 
sandėliuose esančią sargybos 
būstinę kažkoks tipas ir pa
siprašė naktigulto. Kadangi 
tai yra neleistinas dalykas, 
sargybos viršininkas nepra
šytą svečią išsiuntė iš kur 
atėjusį.. Išėjęs iš sargybos 
lūsto, nepažįstamasis eida

mas prisiartino prie saugoju
sio ten sandelius sargybinio, 
kuris jo pa reikalavo sustoti 
ir, pakvietęs iš sargybos bus
to daugiau pagalbos, nepažįs
tamąjį, kaip betiksliai nerei
kalingoje vietoje šniukštinė
jantį, suėmė, 
sargybos būstą 
pasirodė esąs 
mas aspnuo 
įi rasta vienas smarkiai de- 
t oliuojančiai užtaisytas spro
gstantis ginklas ir gan “pra
šmatnus” su 20 šovinių ap
kaboje revolveris. S uimtasis 
iškrėstas labai persigando. 
Šiuo rhetu eina jo tardymas. 
Daviniai neabejotinai rodo, 
kad jo norėta susprogdinti 
Kreidoje amunicijos sandė
li al7 Bene "bus iš "Varšuvos 
pasiųstas koks agentas, ku
rių pastaruoju laiku sulaiko
ma vis dažniau. '

Surviliškio parapijos šv. 
Sakramento" Brolijos visuo
tinis narių susirinkimas 1926 
metų spalių mėn. 17 d. ap
svarstęs, kad.: .

1) Vyriausybė ligi šiol vis 
dar Lietuvos Vyskupų ne tik 
nepripažįsta, bet-sakosi visai 
jų nežinanti, kas yra aiškus 
katalikybės niekinimas, - ,

2) varžo katalikškosios 
Bažnyčios laišvę, kaip štai: 
neatsiklausus vyskupo šali
na kapelionus (pv. iš Palan
gos mokyklos), vyskupo ski
riamų kapelionų (prie kalė
jimų nepripažįsta),

3) katalikiškų mokyklų ne
šelpia, katalikiškas draugi
jas skriaudžia, nors mokes
čius daugiausiai gauna iš ka
talikų, nes mūsų kriašte vis 
dėlto katalikų nelyginamai 
daugiau, negu bedievių, —

prieš tokį vyriausybės el
gesį griežtai protestuoja ir 
reikalauja iš vyriausybės 
mūsų tikybos reikalų ne nie
kinti, bot rūpintis jais, kaip 
pirmaeiliais. Jeigu vyriausy
be nenori atsižiūrėti i mūsų

KŲ POGROMAS PANBMU- 
NĖLIO GELEŽINKELIO 

STOTYJE

Socialistinės neapykantos 
pamatais . organizuojamos 
profesinės sąjungos diena 
dienon daros vis didesnė gan
grena mūsų valstybės gyve
nime. Dabartinės , Valdžios 
politika ligi šiol ne tik ne
trukdė tai gangrenai plėstis, 
bet savo įsakymais dargi jai 
pataikavo. Viso to išdavos — 
lieveik kas dieną pasikarto
jantys plėšimai ir pogromai. 
Tačiau, rekordinis, tur būt,, 
pogromas yra buvęs šio mė
nesio 21 dieną Paneunųiėlio 
geležinkelio stotyje.

Tą dieną grįžo iš Rokiškio 
darbųiiu traukiniu Linkai- 
čių-Radviliškio profesinin- 
kai,<iso 28 žmonės. Atvykę 
Panemunėliu pasiskelbė save 
vienintele teisėta “darbo” 
valdžia ir, šaukdami “eina
me piauti ir užmušti buržu
jus, nuėjo ir išplėšė valsty
binio monopolio degtinės 
krautuvę, toliau užpuolė ar
batinę ir, kas tik “pasisuko,’ 
tas gavo iš jų per sprandą. 
Panave policijantą, kuris no
rėjo nuraminti įsiutusius 
profesininkus, apdaužė jį li
gi sąmones nustojimo, spar
dė kojomis, klykdami “už
mušt buržujų agentą,” mir
tis “faraonui” ir panašiai.

Apsidirbę Panemunėlyje 
išvažiavo tokiais pat tikslais 
Panevėžin. Traukiniui-išvy
kus iš Panemuneiio tos sto
ties viršininkas davė tačiau 
Panėvėžitf telėghmią t^tvar- 
ka, kuri geležinkeliuose var
tojama paprastai įvykus su
kilimams, plėšimams, pabė
gus kaliniams ir 1.1. Ta tvar
ka (Nr. 17) reikia paduoti

Ant. Kalvaitis, Miesto Val
dybos vyresn. buhalteris, po
rui burmistrui J. Vileišiui 

proteguojant, gavo paskyri
mą Karaliaiičiun mūsų kon
sulu. Kadangi nepatogu bu
vo tiesiai iš buhalterio pakel- 
;i į konsulus, tai p. Kalvaitis 
mivo 15-kai diėhų paskirtas 
Jžs. Reik. Min-rijos antruo- 
u juriskonsultu (buhalteris 

— sic!), iš ten gi jau avansa
vo dar aukščiau... tiesiog į 
konsulus. Taip tai papildo
ma mūsų konsularinė tarny
ba, iš kurios išstumiami pa
tyrę toje srityje1 darbuotojai.

Buvusis ligi šiol mūsų kon
sulas Karaliaučiui p. dr. J. 
Gabrys gavo ta proga neribo
tam laikui... atostogas.

Vid. Reik. Mih-jos valdi
ninkė p-lė Kazė Kudirkaitė, 
neturinti aukštojo mokslo 
cenzo, paskirta Užsienių Rei
kalų M-rijos referenteJ^III 
kateg. ir jai pavesta eiti la
bai atsakomingos ir reikalau
jančios nemažos toj srity 
praktikos M-jos Kancelari- 
jos Viršininko pareigos vie
ton buv. viršininkės p. Lapi
ną itės-Ozelienės.
” Tokie "paskyrimai daromi 
tuo metu, kai toje pat minis
terijoje yra valdininkų su 
aukštuoju mokslu, dirbančių 
jau ne nuo šiandien už 
NI-sios kategorijos atlygini
mą. Ar tai toks “tikrosios 
demokratijos’'teisėtumas ?!

su dvarų parcelaviniu.



VEDA KUN. TR. JURĄS, L. D. > DyĄSIOS VADAS

Jo Eminencija Kardinolas

palankiausias

Washingtone kapitoliumas kasmet yra nuplaujamas. čia 
matome gaisrininkus, kurie ‘prausia” tautos rūmus.

SEKTINAS PAVYZDYS LIE- JUQDODŽIŲ DIRMAVONĖ 
TUVOS KATALIKAMS

I

Vieną religinę katalikų(Mundelein pastaraisiais lai-

>

ATSAKYMAI Į PRIEKAIŠTUI
X 1

1. Kodėl Bažnyčia Brandžią, 
skaityti bedieviškus raštus?

— Todėl, kad Bažnyčia y- 
ra mūsų geriausia motiha. 
Kiekviena tikrai savo vaikus 
mylinti motina slepia nuo 
vaikų nuodus ir šiaip pavo
jingus daiktus ir draudžia 
nuo viso, kas gali pakenkti 
vaikų sveikatai bei geram 
vardui.

Bažnyčia,* drausdama skai
tyti bedieviškus laikraščius 
bei knygas, atlieka savo šven
tą pareigą. “Kas neturi 
Bažnyčios už Motiną, tas ne
turi Dievo už Tėvą,” sako 
šventas Cvprijonas. O kas 
Bažnyčios neklauso, tas tuo- 
mi pačiu ir Dievo neklauso. 
Išganytojas yra, pasakęs: 
“Jei jis nepaklausytų Baž
nyčios. tebūna jis tau, kaip 
pagonis ir muitininkas” 
(Mato 18, 17).

»------- ------------

2. Dievas yra visur. Aš ir 
namuose galiu Jį pagarbinti ir 
prie Jo melstis. Kam man ei
ti į bažnyčią?

— Tiesa, kad Dievas yra 
visur. Taipgi yra- tiesa, kad 
Dievas tikslingai įkūrė pa
saulį, paskyrė viskam tikslą 
ir viską įstabiai tvarkingai 
valdo. Žmogui, kaipo protin
gam sutvėrimui, Dievas davė 
Į sakymus. T rečiuo j u į saky
mu liepia šventą dieną švęsti. 
Bažnyčia įsekmiau apibudi
na kaip skirtdji diena priva- 

kžip Ailką 
šciausiam Viešpačiui, Tėvui 
ir Valdovui atatinkamiausia 
garbė turi būti atiduodama. 
Mes visi gerai žinome kaip 
silpnos yra mūsų maldos na
muose bei laukuose, nors ir 
rūpintūmemės Įgyvendinti 
Šv. Povilo patarimą: “Ar 
valgote .ar geriate, ar ką kitą 
darote, visą Dievo garbei da
rykite.” (1 Kor. 10, 31). Bet 
visos žmonių maldos net krū
von sudėtos nesusilygins su 
viena Mišių šventų auka. Šv. 
Mišios yra kilniausisjr svar
biausia Katalikų Bažnyčios 
malda. Jos vertė begalinė. 
Pats Jėzus Mišių šventų au
ką įstate ir Įsakė Apaštalams 
jas laikyti: “Tai darykite 
mano atminimui.” Išgany
tojas pats Mišiose aukojasi 
Dievui Tėvui ir meldžiasi už 
mus nusidėjėlius. Tad Šven
tos Mišios yra didžiausiu pa
garbinimu Švenčiausios Tre
jybės, tobuliausiu padekavo- 1 
j imu už suteiktas mums ma
lones, gausiausiu atlyginimu 
ir fjermaldavimu už mūsų 
nusidėjimus ir geriausia 
priemonė išmeldimui nauji) 
malonių. Užtat. Bažnyčia ne
gudriesiems po nuodėmės 
bausme įsako šventą dieną ei
ti į Bažnyčią išklausyti Šv. 
Mišių. Beto, Bažnyčia yra 
Vieta skirta maldai. Ten al
toriaus Sakramente gyvena 
Viešpats Jėzus, ten lengviau 
susitelkus pakelti mintis ir 
širdį prie Dieyo.

« « •A
3. Kokias kiekvienas žmo

gus turėtų įsigyti ir skaityti 
knygas?

— Gerų skaitytinų knygų 
yra labai daug. Jokiu būdu 
nepajėgtumėm jų įsigyti, nė

■ 1 "" ! — 1A

perskaityti. Bet tris knygas 
privalėti) įsigyti ir skaityti 
kiekvienas asmuo. Tos ben
dros, visiems prieinamos die
viškos išminties knygos yra: 
1) Šventasis Raštas; 2) A- 
pie Kristaus Sekimą, Tarno 
iš Kempio; 3) Gyvenimai 
Šventųjų.

* * *

4. Kodėl bedieviai neapken
čia kunigą, vienuolių, ypač jė
zuitu?

— Bedieviai neapkenčia 
Kristaus mokslo platintojų 
dėl tos pačios priežasties, dėl 
kurios pariziejai ir Rašto 
Mokytieji neapkentė Išgany- 
tojaus. Kristaus mokslas lie
pia mylėti Dievą ir artimą; 
draudžia laužyti Dievo duo
tuosius Įsakymus; už tat jie 
neapkenčia kunigų ir viso 
kas rišasi su Dievo meile.

Jėzuitai yra pasižymėję 
savo aukštu mokslu, nepa
prastu darbštumu, karžvgiš- 
jkti pasišventimu dėl ADievo 
garbės ir artimo labo, pavyz
dingu jaunuomenės auklėji
mu ir mokymu, naudingais 
gilaus mokslo raštais, plati
nimu Kristaus mokslo sukly- 
dėlių tarpe ir t. t>Beto Jė
zuitai yra padarę Įžadus ne
turto, skaistybės ir griežto 
paklusnumo savo vyriausy
bei ir Šventamjam Sostui. 
Tad jie yra baisūs bedie
viams ir dėlto jie neapkenčia 
Jėzuitų.

---------- •-----

^^KAUNfiIUA£BININ- 
KAI

Reikalingi Darbininkai iš
platinimui katalikiškos spau
dos.

Reikalingi Darbininkai, 
kurie rūpintųsi rie ven savo 
bet ir artimo labu.
Reikalingi Darbininkai, ku

rie išgirdę ir išskaitę gerą 
naudingą pamokinimą bei 
perspėjimą papasakotu ki
tam. ’
Reikalingi Darbininkai, ku

rie bent sykį į menesi apva
lytu savo širdį nuo sutepties 
ir užsikviestij savo Išganyto
ja-
Reikalingi Darbininkai, ku

rie savo pavyzdžiu galėtu 
šviesti kitiems.
Reikalingi Darbininkai, ku

rie niekuomet blogai nekal
bėtu apie savo artimą.

Reikalingi Darbininkai no
rintieji giliau pažinti savo 
Tikėjimą.

1 Reikalingi Darbininkai, ku
rie yra persiėmę Kristaus 
mokslu, idant nuėję prie ša- 
vo klebonu po jų direkcija 
sudaryk) nekunigų a pastabi 
būrelius.
Reikalingi Darbininkai, ku

rie vienos dienos uždarbį kas 
mėnuo skirtu labdaringiems 
darbams.
Reikalingi Darbininkai, no

rintieji susipažinti su prie
monėmis pavyzdingam auk
lėjimui jaunosios kartos.
Reikalingi Darbininkai, ku

rie. negalėdami kitų atversti 
prie Dievo, pasirūpintų pa
tys savę atversti.

KRISTAUS KAREIVIAI

Šventas Ignacas Loyola, 
kada mokinosi Paryžiuje, la
bai degė karšta Dievo meilės 
ugniim ir visomis jėgomis 
stengėsi įkaitinti jaunas mo
ksleivių sielas, kurių tarpe 
jis gyveno. Tarp daugelio 
mokinių Šv. Ignacas užtėmi- 
jo vieną jaunikaitį turintį 
nepaprastas dvasios vpaty- 
besr ir pradėjo galvoti kaip 
čia jį patraukus Dievo tar- 
nystai. Tai buvo Šv. Pran
ciškus Ksaverietis, kuris 
persiėmęs ambicija troško 
pasaulinės garbės žymioje 
vietoje. Tad Ignacas susipa
žinęs su juomi ir šiaip ir ki
taip stengėsi jį prikalbinėti, 
bet vis be pasekmių. Tuomet 
jis pradėjo laiks nuo laiko 
kartoti Pranciškui Išganyto- 
jaus žodžius: “Ką padės 
žmogui jei jis laimėtų visą 
pasaulį, savo gi sielai kęstų 
nuostolį?” (Mato 16, 26). 
Pranciškus iš pradžių ncap- 
kentė Ignaco ir nemažai jį 
pašiepė. Ilgainiui pradėjo 
gilintis į kartojamųjų žodžių 
prasmę. Taikindamas juos 
prie savęs statė sau klausi
mą: ką ištįkrųjų priduos tie 
troškimai, jeigu pavojų pil
name pasaulyje nuskriaus 
savo sielą. Šie apmąstvmai 
taip jį sujudino, jogpasinau- 
doj ęs Dievo malone veikiai Į- 
stojo Jėzuitų Draugijon ir li
ko garsiu šventuoju ir Indi
jos apaštalu.

------- r*------ :—U- . !

ADVOKATĖ ĮSTOJO VIE- 
NUOLYNAN

Pagarsėjusi advokatūroj 
(1 o j er vst ė j e ) Wa sli i ngtone 
ir veikimu po visą Ameriką 
p-lė Marijona A. Easbv— 
Smith apleido įndningą pro
fesiją ir Įstoja Į Šv.. A gi liet ės 
Vienuolyną, Mt. Wasliing- 
ton, Baltimore, Md. Ji baigė 
Washingtono teisių Kolegi
jos kursą 1917 metais ir po 
to gana daug mokinosi aug- 
štesnio mokslo. Visą laiką 
daug darbavosi labdarybės 
srityje, buvo aktyve narė 
Miesto Moterų Klubo. Wasli- 
ingtone, viršiausia advokatė 
(“supreme advokate”) di
džiulės organizacijos Ameri
kos Katalikių Dukterų, ir 
nemažai darbavosi Įvairiose 
kitose soči jai inėse ir profesi- 
jalinėse organizacijose. Nie
kas nežinojo jos intencijos — 
apleidus pasaulį pasiaukoti 
kilnesniems daiktams, tik ke
li mėnesiai atgal pareiškė sa
vo tėveliui pasiryžimą likti 
vienuole. Po trijų metų pos- 
tulenka sudės galutinus Įža
dus ir liks Gailestingi) Sese
rį] šeimynos nare.

Artinasi sv. Kalėdos, kie^- 
vieuas susirūpjiįęs \\ką J^įrr 
siu dovanoms savo drpit* 
• vili ’’JriU. : a,“

Geriausia visų meto) aoyįiįr 
na. tai laikraštis “DąrbinĮ^

“Darbininkas.” už kelius 
dolerius per visus metus 'at- 
neš įvairių žinių ir straios- 
nių. Primins, kad gerasfe 
draugas atsiminė tave, 44A 

Buto, kjekviėnam lųcsįra- 
šiusiam laikraštį “Darbinin
ką” vieniems metams duosi
me vieno dolerio vertes kny
gių “

“Darbininką” siunčiame 
iri Lietuvą. Užrašykite sa
vo draugams ir pažįstamiems 
laikraštį “Darbininką.”

“Darbininkas” Į Lietuvą 
vieniems metams 1 inuoja 
$5.50, pusei metų $2.75.

Pinigus ir užsakymus siųš- 
. kitę šiuo adrėsu:

/

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Ma$s.

spaudai remti draugiją Įkūrė kais suteikė Sutvirtinimo 
Albcrione Sakramentą 400 juodukams, 

priėmusiems katalikų tikėji
mą. Žmonių Šv. Elzbietos 
bažnyčioj hnvo virš 2.000. Iš
kilmės ir Įspūdžiai nepapras
ti.

kunigas Don
(ŠiaurėsItalijoj). Šiai drau
gijai jau priklauso 13 kuni- 
giĮ7~4O’teologijos studentų, a- 
pie 300 seminaristų, dar gim- 
uiizĮją lankančių ir 300 mer
gaičių ir moterų, kurių dau
gelis yra mokytojos, Drau
gija turi dvi įvairias nariu 
grupes: viena dirbančių, o 
kita užsienyje esančių, kurie 
remia draugiją, malda ir me
tiniais mokesniais. Tikroji 
draugija turi dvi saki: vyrų 
iv moterį). Pirmajai šakai 
priklauso kunigai, semina
ristai ir broliukai. Jie ruo
šiami būti dalinai.rašytojais,
dalinai spaysę^Ątpj^is. Ant- kur pabėgo.

MIRTINAI SUŽEIDĖ VIE
NUOLĘ

NFAV VORE. — Gaisri
ninku automobilius užgavo 
vienuolę ir mirtinai sužeidė.’ 
Jos galva tapo perskelta, 
ranka ir šonkaulis perlauž
tas. Gaisrinis automobilius 
skubinosi gilinti gaisrą, kurs 
kilo bravorėliui sprogus. Bra
vorėlio savininkas italas- su 
Pačia ir dviem vaikais kaž-

roji šaka (moterų) taip pat 
turi atskirus skyrius: rašy
tojoms ir spausdintojoms ir 
viena tokių, kurios pasi Švęs
damos pavyz/lingam gyve
nimui ir amžinai maldai ge
riausiai padeda kataliku 
spaudai. Toji draugija lei
džia vienuolika savaitraščių 
ir daugybę mėnesinių žurna
lų. Ji išplatino žmonėse 
pigų leidinį Šv. Rašto su vir
šum 300 tūkstančių egz., Įkū
rė ir aprūpino knygomis 650 
parapijų bibliotekų. Įkūrė 80 
religinei literatūrai platinti 
vietų ir t. t. Lietuvos,kuni
gai turėtų labiau sekti italais 
ir visomis išgalėmis remti šv. 
Kazimiero Draugiją, kuri 
mūsų krašte yra vienintele 
katalikiškos spaudos leidėja 
ir skleidėju. (“Vienybė”)

/

KAT. DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

1. Kat. Mokslo Drant>,i ja.
2. Atri-ininku Kat. Mokslei

vi t.i Dr-ja.
.Inozvpicčių Kat. Darbinin
kai P r-ja.
Blaivybės T)r-Įa ir “ \nu?- 
h, Sarao” Organizacija, 
šv. Kazimiero Pr-ja. 
“SauKs” Draugija.

>

4.

»h

6.
7. Kat. Moterų Draugija.
S. 'Pavasarininkų Kat. .laimi

nio Or-ja.
9. Zitiečių Kat. tarnaičių Dr.

10. šv. Vincento Pauliečio Lab
daringoji Br-ja.

11. šv. Cecilijos Bažnyčios Mu
zikos I»r-ia.
“Bitės” Kat. Bitininku Dr. 
Kat. Mokytojų Sajunaa. 
Kat. Veikimo Centras 
kat. Internacionalu.

Parko Federacija — Kat. 
1 )a vbi nl nk ų () rgan i žarija.

Ūkininkų Sąjunga .— Kat. 
Organizacija.

17. Lųbd. Krikšč. Meilės Dr. 
Tretininkų. '

18. Labd. šv. Petro- ir Paulio 
Dr. Šančiuose.

(Iš Tretininkų Kalendoriaus)
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Baltijos Amerikos Linijos
KALĖDOS LIETUVON 

/

“ESTONIA” Gruodžio 7 d.
V;i?.iii'>kit visu keliu vamh'tiiu į pači.“)

KLAIPĖDĄ
per laisvąjį IHinzign j>orti). Iš ten tiktai 

vienos nakties- Reliopė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa'

Užsimokant abipus tiktai $181 
l’<'j>tlli:iriškn 
iai :<1<I brau

turistinė trečiu kliasa tik 
gitui vietipus. $15 abipus. 

Taksai atskirtum

Žiniom kreipkitės j vietos agenttls arba 
į bendrovę:

Baltic America Line, Ine.
JO I H: IPGE ST K E ET N E IV VORE

Z

LIETUVON IR Iš
LTETU VOS 
PER HAMBURGĄ 

Musų 3 vnryklių garlaiviais
AJ.BEET BAT.I.IN, 1IAMBUBO 

BESOl.UTE, RELIANC® 
DET’TSHLAND >.

ir populiariški vieno kabin 
laivai, 

CT.EVKLANU, WESTPHALIA
THUBINCIA

Savaitiniai išplaukimai iš 
Nevv Yorko—garlaivais 

ThVKINGIA TR Westphalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos
■ Europinės kelionės

$203 r
IŠ NEW YORKO į 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia
SHgrįčimvi leidimų Ir kitų 
informacijų kreipkitės pas 

Hamburg- A merican 
Line 

HAMBURG-AMERICAN 
LINE 

28 Broadway — New York

* t

' ■■

KALĖDOS SENOJ
TĖVYNĖJ I

15.

16.

1.

o

VĖLIAVOS IR ORGANU A

6.

i.

ranciskftks” pasauk 
nkų 238 Rongrogaci-

8.
9.

I

r 
r

Die- 
kaip

“Broliai, pradėkim 
vui, savo Viešpačiui, 
reikiant tarnaut, nes lig šiol 
mes nedaug ką esami' įiada- 
rę.”šv. Pranciškus.

“Paskirta,, žmonėms vieną 
sykį numirti, paskui gi teis
mas” (Žyd. 9,27).

• >

4.

12.
13.
14.

----------------- 1—

“Geriausias rec 
loniam miegui *______V*- — I, ,

Tarp 
tamsta jausi jaukų Kalėdų . 

linkstatiiHT'
ŠVENTOMS IŠPLAUKIMAI PER 

P.REMEN-Ml N< IIEX
MUF.NCHEN

Gruodžio 8
Kajutos, turistiniai. 3 kajutos ir 

X klasa
COLUMBUS

Gruodžio 14
1-mos. 2-r<>s ir 3-ėios k lasas

Nupiginta J ton ir AAAft 
atgal kaina .1. kl. X/[] 4 
iš Now York :, j 

Kauną ir atgal iraukšč.

Susisiekimas golžkeliu atsakantis 
Iš Bremen j visas Lietuvos dalis. 

^Pagarsėjusi pasaulyje virtuvė ir 
Lloyd patarnavimas

Dcl informacijų ktvrpkitč* j mnfų 
autorizuotus rietinius agentus 

arbaNORTH GERMAN 
LLOYD

savųjų ir senų drangų,

linksmumų*

sn

j*

9

t

•J

’r f *

r t*
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“Jeįjūs pagal kūną gy
vensite, numirsitę: o jei per 
dvasią kūno darbus marinsi
te, gyvi būsite. Nes kurio tik 
Dievo Dvasios rodami yra, 
tie vra Dievo vaikai” (Rvm. 
8,13-14).

“Drąsius laimė palaiko.” 
(Simonides)

VIENUOLYNAI IR KON
GREGACIJOS LIETU

VOJE

“Tėvų Marijonų” kongre
gacija Mariainpoleje, Kau
ne i r Jpk mergė je.

“ Mijžosniųjų Brolių” Kau
no ir Kretingoje.
“Tėvu .Jėzuitų” Kaune.
“šv. Kazimiero Seserys.’.’ 
Kaune irPažąislyj.
“Vaigdienių Scseilų” 
riampolėje.
“šv. Kotrynos” Krtikiuo- •a •
se. ,

“Šv. Kryžiaus Seserys,” 
Anykščiuose.

“Bomsliktinių^ Kaune; 
“šv. Pi
Tretininkų
Jos.

i.

tnl musų r. peri h lybė ir Ilsų metų prak
tika, Įtartais nrUMtiAkaa. Kainos temos. 

M. A. NORKŪNASI1C Heassnl St, Lnvrrmee, Mi

>
• »

*•

CUNARD
, Į LIETUVĄ

(per Anglija)
■umažlnta kaina 3 klesos sugrąSttnlų 

laivakorčių
| KAUNĄ IR ATGAL 

BERENGARIA ir 
MAURETANIA............ $211
AQUITANIA..................$215
I LIEPOJĄ IR ATGAL tIAIS 

LAIVAIS — $186.
Iš Bostone i

SAMARIA____Lapkričo 28
ALAUNIA Gr. 12, Saus. 29 

I Lietuvų greitu laiku. Iftptaukimai 
kas seredą. Keleiviai nepiliečiai I- 
leldžiami be kvotos vartymų. Visi 8 
tiesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas Svarumas, Pulkus mai
stas. Kreipkitės prie TlStoe-aggbtų 
ar 1 
CUNARD LINBJ 
128 Statė Street 
Boston, Mass.

Kalėdų Ekskursijos ) <

LIETUVĄ ,
CeriauMi pasaulio laara>*

S 3. LEVIATHAH 
I Įplauki* Groodiio 4 per Cherbcunr. 

vadas M r. Joa. Turėk.-atstovas Unšted Statas LMfM.
S. S. RKPUBLIC 

liplsvkia Grvodkio II per Brusen. 
vadas Mr. Gao. Hackl, atstovas United Statės UaQoa> 

šios ekvkurajoa jrr* yp<«išk*i vedamos, kas palksd-' 
Mirtį* jus nuo .visu smulkmenai. |rcn«imai snt virt 
l tutrl Statos Linijos laivu yra nepolyir«tami erdvus 
kambary., pista* deniai, ir tt. n prie P, pridarius 
smagumas kebą utį dranga M js*u tamšaiuūa.

RejrsliariAki išplaukimai

s. B. R«mb«c........... .........  O, audite 11 -
S. S. Prvašdant Hardi*c............... O re a dilo 11
S. S. ftuoidoM Rooatvok____ _____ k —.Oruodite Š*

mna s n««nrmmas patneomy keliauti laivais 
vienyto VaMijo Unijos snOeiks jwsu rieto* agentas^ 
arba rašykite pa*



ir senojo jaunikio rankas.

• v

NEATBOJA PRALAIMĖJIMO

kalbėjo skirstyda-

NELAIMINGI STREIKAI

“KUNIGŲ'ALGOS”

ftaž! —
* A» 

rinkusi 
gusgir-

dime. Kažkodėl niekuo ne? 
sigiriama V kolęių. .įimgji? 

mų jau tuojau pasiekta, kas 
dar numatoma pasiekti, kaip 
sėkmingai eina derybos ir ka
da baigsis? -t

Mums tenka tuo tarpu pa
tirti, kad ekonominei Lietu
vos delegacijai sekasi nekaip. 
Išgavę iš mūsų politinę, 
jiems svarbesnę, kaip mums, 
nepuolimo sutartį — SSSR 
diplomatai dabai-, nuvykus 
lietuviams padaryti antro
sios, jau Lietuvai svarbesnės 
sutarties, ekonominės, matyt, 
nesiskubina.

Mūsų žiniomis, delegacijai 
tuo tarpu nekaip tevyksta 
derybos Maskvoje ir, rodos, 
nėsą daug vilties, kad jos 
mums tikrai sėkmingai pasi
baigtų.

T JOSEPH’S LITHUANIAICR. C.’ASSOCIATION OF LABOR 
•. 4 - \
ed ius second-class matter Sept 12,1915 at the post office at Boston, Mass. 
: r j j . under the Act of March 3, 1870” |
bttice for malling at special rate of postage provkjed for in Section 1103 
f Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 191S”

PRENUMERATOS KAINA
Metams .............  ..$4.50
Boston’e ir apylinkėse................. $150
Užsieny...............................................$5.50

k Prieš Didįjį Karą daugelio buvo spėjama, kad karas tarp 
| Suv. Valstijų ir Japonijos esąs neišvengtinas. Japonija su pa- 
| sididžiavimu skelbėsi Rusijos pergalėtoja ir ji turėjo drąsos 
Į susikibti su bile kuria valstybe. Bet štai kilo Didysis Karas 

F; ir tie slpėjimai užmiršti.

Didžiajam Karui pasibaigus, gandai apie galimą karą t^rp 
Į; Suv. Valstijų ir Japonijos padidėjo. Tiems gandams buvo šio- 
Eįkio tokio pamato. Mat Taikos deryboms einant\ilo ginčų tarp 
^Japonijos ir Suv. Valstijų dėl Guamo salos. sala guli

Pacifike nelabai toli, nuo Amerikai priklausančių^ Filipinų sa- 
| lų. Amerika stojo už teisę tą salą apginkluoti. Japonija tam

priešinosi. Taigi buvo susikirtimo. ■F.
Toliau Japonija ląbai įsižeidė, kai Suv. Valstijos visiškai 

nį uždarė duris japonų ateivybei. ,

Amerika ir Japonija dar turi nebaigtų reikalų dėl privile- 
gijų Kinijoj. Vienu žodžiu buvo priežasčių trukdančių įsigy- 

li'venimą gerų santikių tarp Japonijos ir Suv. Valstijų, f Tam 
■Ebuvo tiek priežasčių, kad atsirado knygų antrašte “Next War.” , 
g Tose knygose vaizdingai nupiešiamas karas tarp Japonijos ir 
tt Suv. Valstijų.

Bet dabar kalbos tame klausime krypsta. į kitą pus£. Iš Ha- 
fe“Vaįų salų atvyko į Ameriką, laikraštininkas Lorrin A. Thurston. 

Jisai padėtį Pacifike geriau žino, negu bile kas Suv. Valstijose. 
Taigi tasai laikraštininkas dabar sako, kad jei nebūtų kilęs 

||> pidysis Kfc/ąs Europoj, tai Amerikos susirėmimas sn. Japonija 
^įpebūt buvęs išvengtas. Japonija nenori leisti Suv. Valstijoms 

įsistiprinti Pacifike. O Amerika valdydama Havajų ir Filipi- 
pxBų salas stiprinasi Pacifike. Dėl pagrobimo tų salų Japonija 
H J)ūt stojus su Amerika karau. Dabar po Didžiojo Karo Japo- 

i. Bijos nusistatymas ir padėtis pasikeitė. Japonija pamate, kaip 
ė Amerika įsisiūbuoja karui kilus ir kaip ji tada galinga yra. 
S"3
r 
£

Japonija prisibijo užkabyti Ameriką. Toliau Japonijai nėra 
ko perdaug, statakioti prieš Suv. Valstijas dėlto, kad tarp jų 
eina milžiniška prekyba. Suv. Valstijos yra geriausias Japo
nijos kostomeris. Taigi karo paVojus tarp Suv. Valstijų ir Ja 
ponijos yra atitolintas.

g
I-
! -'C \

Į

Kai respublikonai šio rudenio rinkimuose pralaimėjo, tai X _
jų tarpe prasidėjo “rokundas sumnenės.” Iš pralaimėjimo da
ryta išvados, kad dabartiniai vadai netikę ir reikia juos pa
keisti. Buvo spėliojama, kad respublikonai sekančiuose prezi- 

< (lentiniuose rinkimuose, kurie įvyks 1928 m., į kandidatus da- 
baltinio prezidento Coolidge’io nestatys.

• —
Respublikonams ir ypač pačiam prezidentui yra labai ne- 

| makmu, kad Massachusetts valstijoj pralaimėjo senatorius 
įr- Butler. šisai yra asmeniškas prezidento draugas. Jisai buvo 

yyriausysis vadas pereitos prezidentinės kampanijos. Buvo 
Sį-- spėjama, kad nuo tos vietos Butler turės pasitraukti. Bet šių 

dienų laikraščiai praneša iš Washingtono žinių apie tai, kad 
ispublikonai esą pasiryžę nekeisti vadovybes. Prezidentas no- 
įs, kad senatorius Butler pasiliktų respublikonų nacionalio 
omiteto pirmininku. Iš to daroma išvada, kad prezidentas 
loolidge lilcs kandidatu į prezidentus 1928 m.
* r ir -’*’w

Sandariečiai ir visi bedie- kunigai 
viai prapliurpo apie “kuni- Legauna,^ 
gų algas?” Mat jietuo norif0’1* ™ 
nukreipti plačiosios visuo- ’ 
menės akis nuo dabartinės 
bedieviškos valdžios išdavi
kiškų darbų Lietuvoje. Jie 
prirašo skiltu visokių prasi
manymų apie “klerikalus,” 
o apie švietimo ministerio p. 
Čepinskio steigiamus lenkiš
kas mokyklas ir panaikinimą 
lietuviškų mokyklų ir ^temi
mą jom pašelpų nė žędžįo..

*• K* t i

Arba vėl, dabartinė val
džia po visų pažadų rinkimų 
metu sumažinti žemės mokes
čius, žemės mokesčius pake
lia vienu milijonu septynios 
dešimts vienu tūkstančiu 
dviem šimtais šešiosdešimts 
astuoniais (1,071,268) litais.*

Geltonoji sandariečių ir so
cialistų buržujų spauda ir a- 
pie tą valdžios žygį nieko ne
rašo ir slepia nuo savo skai
tytojų. Nejaugi jūsų skai
tytojui tokie mulkiai, kad ne
suprastų jūsų šmeižtų ir 
prasimanymų.

i ‘ Sandaras ” " redaktorei i s 
buvo bepradedąs sakyti apie 
mokesčius, bet nervams su
irus, suiro ir sakinys ir štai 
kaip apie tą nušmeravo

“Pastarasis klerikalų riks
mas, tai būk dabartine val
džia Lietuvos-ūkininkus ap- 

9 krovus padidintais mokes
čiais, sumoje vieno milijono 
litų. (Sandarieti, užsidėk 
dar vienus akinius, ir gal ta
da suskaitysi daugiau. “Kle
rikalai” padavė, kad mokes
čius pakelia 1,071,268 litų). 

“Ant to mes norime tiems 
ponam^ klerikalams pasaky
ti, (Na ir ką-gi jūs-čia dabar 
pasakysite?) kad dabartinei 
Lietuvos valdžiai daugiau 
rūpi vargingų gyventojų (ki
šenės ir jų paskutinė karvu
tė) reikalai, negu rūpėjo kle
rikalams šalį valdant.”

Taip, “klerikalams” šalį 
valdant, pilietis buvo ramus 
ir užtikrintas, kad už nesu
mokėtus laiku mokesčius val
džia paskutinės karvutės ne
atims; kad už jo mokesčius 
valdžia nesteigs lenkiški) mo
kyklų, nepirks lenkišką spi
ritą ir kad nuo vagių ir plė
šikų bus apsaugotas. Prie da
bartinės valdžios kaip tik 
priešingai.

Grįžkime prie “kunigų al
gų.” Bedieviai šaukia'visa 
gerkle', kad dabart inė valdžia 
rūpinasi darbininkais ir kad 
panaikindama “kunigų al
gas” sutaupys šaliai daug pi
nigų.

Jau rašėmft kad Lietuvo- 

—:~ - tik galina, maž- 
daug po. 25 fitųs kaipo atly
ginimą už vedĮrną mętrikų 
ir kitokių reikalų, ką atė
mus nuo kunigų už tą patį 
darbą valdžia.užmokėti; val
dininkams milijonus litų kas 
mėnesį. Beto, mokėjimas ne
va algų Ir yra valdžios prie
dermė, nes mūsų kraštui pa
rėkus po Rusija, caras Mika
lojus I atėmė iš Bažnyčios 
nekilnojamuosius turtus ir 
dabar. tiėtųitĮi yra. Lietuvos 
vyriausybes žinioje.

Vyriausybė tat ir mokėda
vo Lietuvos dvasiški j ai NE 
z\LGAS, bet atlyginimą li
tai daug lūžesnį už procen
tus nuo atimtojo turto. Beto, 
už tą patį atlyginimą dvasiš
ki ja veda metrikų ir kitokius 
raštiškus reikalus.

Taigi visos bedievių kalbos 
apie kunigų algas yra grynas 
prasimanymas ir noras ap
dumti akis neprotaujantiems 
darbininkams.

Baigdami, mes reikalauja- 
mę snndariečių redaktorėlio 
užbaigti pasakojimą xapie 
“klerikalų’ kliksmą delei da
bartinės valdžios Lietuvos ū- 
kininkų apkrovimą padidin
tais mokesčiais'. Įrodykite, 
kad taip nėra ir kad dabarti
nė valdžia savo pažadus pil
do duotus rinkinių metu.

Be įrodymų, tuščiais žo
džiais negražu spiaudyti ant 
sau nepatinkamų žmonių.

' ‘ A.

MIKAS PETRAUSKAS AT
VAŽIUOJA AMERIKON

Pranešama, kad M. Pet
rauskas dsbęgkeletų>atšisyei- 
kinimų su amerikiečiais vė 
atvažiuoją į Ameriką. Lie
tuvoje jis buvo gavęs nuo sa
vo kolegų valdišką, “džiabą,” 
bet matomai, iš to “poor bus- 
iness.” Amerikiečiai ir vė 
turės progą pamatyti Pet
rauską, ir gal po kiek laiko 
klausytis atsisveikinimo kon
certų. Matyt, kad atsisveiki
nimo koncertuose geresnis 
“business,” negu Irūti Kau
no radio stoties vedėju.

V, ■ £

SMMAŠ PATVIBTIMO .. 
SVTABTĮ.. <

Dabartinė didžiumą" paT 
tvirtino nepuolimo sutartį su 
Rusija. 1 \ v 1

Kąą nežino, kad prieš bol
ševikus yra nusistatęs beveik 
visas pašaulis. Rusai norėtų 
sudaryti sutartis su visomis 
šalimis, nes jiems rūpi išsi- 
garsinimas.

Dabar pažiūrėkime į tos 
sutarties tekstą, o pamatysi
me, kad Lietuvai iš to maža 
bus naudos.

Sudaryti panašią sutartį 
jie buvo Lietuvai pasiūlę prie 
senosios valdžios. Tada kri
kščionys demokratai į tą pa
siūlymą pažiūrėjo su dideliu 
atsargumu? Buvusioji val
džia pareikalavo iš rusų grą
žinti taupomųjų kasų indė
lius kąro metu iš Lietuvos iš
vežtus, atiduoti pažadėtus 
šimtą tūkstančių hektarų 
miško ir išduoti išvežtus do
kumentus, metraščius.. Rei
kalavo. kad rusai pasisaky
tą, kad Klaipėda priklauso 
Lietuvai ir kad jie padės lie
tuviams atgauti Vilnių.

Rusija atsisakė priirtlti 
Lietuvos vyriausybės reika
lavimus. Derybos nutrūko, 
nes krikščionys demokratai 
nenorėjo išsižadėti savo rei- 

' Lala v imu.----- 1---------------------
Pasirašytos sutarties teks

te tų reikalvimų nėra. Da
bartinė socialistiška valdžia 
pasitenkino pažadėjimais. 
Rusai laimėjo daug, nes jie 
atkreipė visą pasaulį, ir Lie
tuvą išstatė i pavojų. Kai
myniškos šalys dar labiau 
nusistatė prieš Lietuvą.

Mums aišku, kad bolševi
kai nebuvo ir nebus mūsų ša
lies draugai arba prieteliai.

Reikia rimtai susidomėti, 
kad mes'už sveikinimus ir o- 
vacijas Sleževičiui neprakiš- 
tume Lietuvos neprikaluso- 
mybeš. ' 5

Beto, šis esdekų susidrau
gavimas yra pragaištingas 
Lietuvai ekonominiu žvilgs
niu. Juk Rusija ir Lietuva 
gamina tuos pačius produk
tus. ii- ji savo produktais 
konkuruoja su Lietuva pa
saulinėj rinkoj.

Taigi rimčiau ir giliau pa
žiūrėjus į šią sutartį mes 
matome dabartinės valdžios 
nesugebėjimą vesti Lietuvos 
reikalus.

PADĖKA
Džiaugiuos, kad laikraštis 

“Darbininkas” žymiai page
rėjo turiniu. Ypač džiau
giuos straipsneliais L. D. S. 
Dvasios Vado gerb. kun. F. 
Juro. Dieve duok jani svei
katą ir il^ą gyvenimą.

Su aukšta pagarba,
Lo u rin as'T)a m b ra ihsl as 

Concord, Mass.

. Anglijoj angliakasiai, o Suv. Valstijose Nassaic’o audėjai 

' tarėjo nelaimingą streiką. ' Anglijos angliakasių streikas de 
| facto jau senai buvo pralaimėtas ir jis tik de jure tęsėsi. Jau 

senai ėmė ateidinėti žinių apie tai, kad streikininkai kas- 
7 dlen didžiame skaičiuje grįžo darban. Streikininkų eilės jau se- 

buvo sudfemoralistiotos. Todėl formalia streiko baigimas 

gaidžiai ir kapitalistams ne labai tebuvo svarbus.

Hį .Kaip Anglijos angliakasiai, taip ir Passaic’o audėjai po 
vargo be ypatingo pagerinimo turi grįžti darban. Jų 
mas buvo ir lieka menkas. Po žiu nepasisekimų dar- 
..vadal kitu kartu gal gudriau paves darbininkų rei-

ACHMEDŽANO LAIME
. (Tęsinys) 

_ X.
Dienai išaušus švenčiantys totoriai už vartų 

išėję tarpusavy kalbėjosi, kaip j>asirodė gatvėje 
Aclnnedžanas. >Jis turėjo su savim išsinešęs ilgą 
lentą ir kirvį ir pradėjo langus užkalinėti.

— Ką-gi tu čia dirbi ? — paklausė pYo šalį 
einantis totorius.

— Trobą užkalinėju, į miestų šiandien iš
einu.

— T miestą ? Ką tu čia šventoje sumanei ei
ti? Namie per šventos pauličtum. /

— Kas jn>r džiaugsmas neėdusiam Ulioti? Iš 
pintinių nedaug prasigj'vonsi, — ir Achiųpdžanas 
su phnieka p;ispyrė koja išmėtytas palangėje 
karklų vyteles.

Truputį palaukus, visi matė, kaip.jaunasis 
totorius ėjo per kaimą maišu ant pečhynešinas.

— Sudiev, tepadeda jums Allacha% — svei
kinosi jis. nusiėmęs kepurę, ką tik sulikdamas.

— PakeleivHigain Allachųs -r—globė' 
šie atsakinėjo, taip p«6 nusiinidatni')tw>i

Prie Abubekro trobos jį sulaikė suĮsi 
žmonių minia. Pro atdarus seklyčios ■ 
dėjosi balsus Aizezės raudojimas, y 

‘ r ' J s

REIKALE ATLYGINIMO UŽ 
INDĖLIUS

Dabartinė valdžia vieto; 
žalingų Lietuvai darbų ver
čiau pradėtų šį-tą veikti nau
dai piliečių.

Pasirašius su Rusija su
tartį turėtų pareikalauti at
lyginimo už padėtus prieš 
karą-rusipbankuose indelius. 
' Šis klausimas pribrendęs 
ir valdžia turėtų pasirūpinti 
lSIJlstl.

PRASIDĖJO VARŽYTINĖS
Lietuvos žvalgyba perėjus 

į socialdemokratų partijos 
rankas užrūstino liaudinin
kus ir jie jau pradėjo rauky
tis.

Štai liaudininkai “Lietu
vos Žiniose” jau kimba prie 
žvalgybos viršininko p. Paš
kevičiaus, Įtardami jį prasi
lenkiant su teisėtumu bei tei
singumu ir reikalauja jį pa
šalinti iš -rietus: -Visos gau
namos žinios liudija, kad tar
pe esdekų ir liaudininkų pra
sidėjo varžytinės dėl viešpa
tavimo žvalgyboje.

NOBELIO DOVANOS

Šiemet Nobelio dovanos už 
pasižymėjimus moksle išda
lintos šitaip: viena dovana 
paskirta Anglijos rašytojui 
Beroard Shaw, dviem Vokie
tijos profesoriau; už darbus 
fizikoj ir dviem mokslo Šve
dijos vyrams.

KAIP SEKASI EKONOMI
NĖS DERYBOS MASKVOJ

Po pirmųjų žinių iš Mas
kvos apie mūsų antrosios De
legacijos ekonominei sutar
čiai sudaryti atvykimą Mas
kvon ir vajšes jai pagerbti — 
taip nieko daugiau ir negir-

KIEK TURI TRAKTORIŲ
Porto Rikos sala, kurią 

valdo Suv. Valstijos, turi 
700 traktorių. Visi atgaben
ti iš Suv. Valstijų. Porto Ri
ko sala yra daitg maž tokio 
didumo, kaip Lietuva. Lietu
voj traktorių yra 400 su vir
šum.

i P

BAIS JIS IŠNAUDOJIMAS 
Antenka^ ęaVo doleriais pa

garsėjus Lietuvoje, duoda 
progą^visokiems mehieriams 
po priedanga taip vadinamų 
kontprų arba laivakorčių 
agentūrų pasinaudoti skur
džių darbininkų kruvinai už
dirbtais litais ir doleriais.

♦

Kas nežino, kad Lietuvoje, 
9 ypač prie dabartinės val
džios, beveik žėdnas pilietis, 
nori važiuoti į Ameriką. 
Kiekviename laiške prašo 
siųsti pinigų arba laivakor> 
tę ir atsiimti į Ameriką, nors 
ir žino, kad iš Lietuvos per 
metus gali įvažiuoti tik 344 
asmenys.

Keista, kad prie tokių ap
linkybių Lietuvoje ir Ame
rikoje nepasimažino skaičius 
kontorų arba; agentų, o- gal 
dar net padaugėjo. Norinčių 
pasiekti Ameriką yra daug. 
Jie ir jų giminės kreipiasi 
pas vieną ar kitą agentą 
klausdami, ar galima nuva
žiuoti į Ameriką, ar galima 
atsiimti savuosius iš Lietu
vos. Žinoma, kad taip, atsa
ko gudrus agentėlis, reikia 
tik pasirūpinti gauti pasą, 
užmokėti rankpinigius ir at
likti kitus formalumus ir 
“palaukti” eilės.
—Tokių laukiančių šiandie
ną yra dešimtys tūkstančių, 
ir sulig dabartinių patvar
kymų paskutinis turės lauk
ti metų metus.

Jir rankpinigiais gudrūs 
agentėliai naudojasi be jokių 
nuošimčių.

Neseniai praskambėjo ži
nios, kad buvęs “Sandaros” 
redaktorius K. Norkus be- 
agentaudamas nunešė didelę 
sumą pinigų. Suprantama, 
jeigu agentas nunešė, tai 
kompanija turėtų grąžinti 
nuskriaustiems žmonėms. Ar 
grąžino keliems .pilie
čiams rankpinigius mes . 
neturime, bet tik žinome iš 
atėjusių laikraščių iŠ Lietu
vos, kad tik buvusioje Nor
kaus agentūroje būta apie 
12,000 laukiančių eilėš.

Daug visokių kitokių įtari
mų ir kalbų yra apie emigra
cijos ir imigracijos kontoras 
čia Amerikoje ir Lietuvoje.

Reikėtų, kad tuo reikalu 
kas nors susidomėtų ir užbėg
ti! už akių pasibaisėtiniems 
išnaudojimams.

Kontorose! būtinai reika
linga valdiška revizija, tiek 
Lietuvoje, tiek Amerikoje.

Lietuvos valdžia, užuot er
zinus ir persekiojus katali
kus, pasirūpintų revizija e- 
migracijos ir imigracijos 
kontorų ir agentūrų.

' Kur-gi tu? — klausinėjo kaikurie iš mi
nios Aclimedžano.

— T miestą, — atsakinėjo jaunasis totorius.
— Pasilik, vestuvės pas mūs bus. Abubek- 

ras išleidžia dukterį už Kajumo.
— Tai ko aš pasiliksiu, jei jis dukterį už 

Kajumo išleidžia ? kad už manęs leistų, tai ir pa
silikčiau.

Minioje pasigirdo juokas.
— Sudiev! — tarė Aclnnedžanas ir nuėjo ge

ny linkėjimų lydimas.
Tuo tarpu minia, dar pasiklausius Aizezės 

raudų, pradėjo skirstytis.
— Gerai merga rauda! 

įnirsi į namus.
— Ko ji gerai neraudos, — motina, kaip la

pe, gudri, visko dukterį išmoko.
Pietų laike pasirodė iškilminga eisena iš Ka- 

jumo-namų linkui namų Abubekro. Eisenos pry- 
šakv ėjo dvi svočios, paskui jas patsai storasai 
Rajumas lydimas dviejų lifldįninkų, prie kurių 
jis turėjo pranešti išpirkimo didumo ir skolą, ku
rią jįs turėtų išmokėti žmonai peraiškinant.

Iš trobft skubėjo'žmonės: kiekvienas įdoma
vo, kiek duos šykštus’s Rajumas už gražuolę Ai- 
zezę; visi norėio matyti, kain lūdininkai perskirs

Einantieji pro šalį Kajumo namų, tuo tal
pu, galėjo gridėti, kaip riejosi Kajumo jaunosiom 
marčios su savo vyrais.

— Aš tau sakiau, prašyk iš tėvo dalies, rė 
kavo ant vyro vyresnioji marti, —- štai dabar jb 
apsives, o tu ir šok sulig Aizezės muzikos.

— Dvi Žmonas turėjo ir su abiejomis gyve 
no kaip šuo, — šaukė jaunesnioji: — vienų numa 
rino, su kita išsiskyrė, o dabar ant senatvės žino 
nes juokdo ir vaikus skriaudžia!

— Tik plaukit, — kalbėjo juokdamiesi jom 
vyrai, patenkinti, kad turėsią jauną pamotę:- 
Aizezė — ne višta, ji jumis pamokins kaip rei 
kia vyresniuosius gerbti! '

— Motina pamokins,ką duktė užmirš!

Žmonės juokdamiesi skubėjo toliau, nenori 
darni pražiopsoti įdomaus reginio.

Abubekro troboje piršti avimo ceremonija t< 
sėsi toliau. Naudodamiesi švente, kiekviena m< 
teris skaitė savo pareiga užeiti pažiūrėti į-vįi 
kianių nuotaką ir į jos drauges. Vyrai rinkosi 
seklyčių, kur vienas valgis keitėsi kitu ir stale, 
nei minutei nestovėjo tuščias.

* •
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nisteriavimui charakteringų 
faktų pluoštas:

“Skaruliu bažnytkaimyje 
lenkų švietimo draugija ‘Po- 
cliodma’išnuomojo du namu 
lenkų mokyklai, kuriai jau 
dirbami suolai ir tt. Lenkų 
mokykla žada čia netrukus 
pradėti veikti. Skaruliuose 
yra valdiškoji lietuvių mo
kykla su dviem komplektais 
ir ligšiol apylinkėj visi ja bu
vo patenkinti. Pavarius dar 
kiek smarkesnę agitaciją ji, 
žinoma, turės užsidaryti. 
Skarukečius labiausiai kurs
to steigti lenkų mokyklą pil. 
Lesnickis iš Tarasovo vienk. 
ir pil. Opunevičaitė iš Jona
vos.
“Skrebenuose, Jonavos vai. 

kaime jau įsteigta vieni kom
plekto lenki] mokykla.

“Lukšių kaime, Jonavos 
valsč., steigia lenkų mokyklą 
pil. Branilkis iš Praulių, 
nors gretimajame Šilą kaime 
vra lietuviu mokykla.

“Jonavoj jau įsteigta 2-jų 
komplekti] lenki] mokykla, 
kurion suagituota jau 115 
vaikų, nors pastaruoju sura
šymu Jonavoje tėsusiradę 
lenkų viso bene tik 23‘vyrai 
ir 33 moterys. Visi kiti laikė 

-save lietuviais ir vaikus lig
šiol mieliausiu noru siuntė į 
lietuvių mokyklą.

“Tų lenkiškų mokykh] į- 
kūriniu nepaprastai uoliai 
rūpinasi, girdėti, no 
timo Ministerio C< 
naujai padovanotas Lietuvai 
referentas lenkų mokyklonls 
p. Abramavičius, buv. Telšių 
gimnazijos direktorius, so- 

- - vialdemokratas. Jis asmeniš
kai važinėja po Jonavos val
sčių ir apžiūrinėja naujai 
steigiamoms mokykloms bu- 

Į tus kartais pasikviesdamas 
Į dar sau pagalbon Jonavos 

gydytoją p. Ganusevičių.” 
Tuo judošystės — lenkini- 

. mo darbu lietuvių visuomenė 
1^16’^uis seime rimtai susirūpinti, nes

tai yra skaudžiausias smūgis 
mūsii tautos gyvybe. Tai 
skaudus pasi tyčioj imas iš tą, 
kurie kraujo aukomis atgavo 
mūsą Tėvynei laisvę ir ne
priklausomybe.

Ką gi daro liaudininkai, 
kurie sakosi esą irgi tautinės 
lietuvių kultūros skleidėjai ? 
■fragi ir jie, kaip ir mūsiš- 
kiai-sandariečiąi tyli ir pri
taria socialdemokratams, o 
tuo tylėjimu padeda lenkin

ėti lietuvius.
Socialdemokratams, liau

dininką talkininkams nerūpi 
kokia kalba Lietuva imtų 
kalbėt.i — kad tik Marksą iš
pažinti] ir pradėtų garbinti 
‘1 matušką ’ ’ Rusiją.

Dabartine Lietuvos koali
cija pasižymėjusi įvairiais 
žalingais darbais prądėjo 
uaują antrąją Lietuvos polo
nizacijos darbą. Tam tikslui 
paskyrė iš Lietuvos iždo ke
letą mil. litą ir pavedė po
lonizacijos darbą socialdemo
kratui Čepinskiui, švietimo 
ministeriui. Socialdemokra
tas Čepinskis pirmiausia vie
šai mokyklose paskelbęs ko-, 
vą su tikyba ir tautybe visu 
smarkumu griebėsi lenkinti 
lietuviui ir griauti iš pat pa
grindą Lietuvos Nepriklau- 
mybę.

Kaip žinoma, prie senosios 
krikščioniškos vąldžios, ne
maža nuo seną laiką lenkin
ta lietuviu tautos dalis buvo 
bepradėjusį žingsnis po žing
snio atsigriebti ir nusikraty
ti lenku dvarininką prie
spaudos: gi naujoji socialis- 
tiška valdžia visą 6-7 metą 
dideliu vargu ir net kraujo 
aukomis pastatytą darbą 
pradėjo staiga iš pamatą ir 
visu frontu griauti.’

Švietimo ministeris social
demokratas Čepinskis, lenku 
dvarininkams reikalaujant, 
steigia lenkiškas mokyklas, j 
kur visiems žinoma jokią len
ką nėra.

Lenkai pasiremdami sočia-1 
listiškos valdžios darbais! 
drąsiai pradėjo tvirtinti pa
sauliui ir įrodinėti, kad lietu
viu kaipo tokią nėra, kad tie, I 
kurie sakosi esą lietuviai, tai | 
tik dėl visko politikuoja.Gar- 
siai šaukia, kad “žiūrėkite, 
lietuviai patys savo pinigais 
steigia lenkiškas mokyklas I 
Lietuvoje.”

7 varyda- T
nia polonizacijos darbą duo-l 
da lenkams stipri) argumen
tą įrodyti ir tvirtinti savo pa
sakojimus.

Ką visa tai reiškia ? Ar gal 
tai yra gyventojų noro -pa
tenkinimas? Ne, yra tai aiš
kus pataikavimas dvarinin
kams, J 
didžiumą ir pailginus savo] 
viešpatavimo dienas Lietu
voje. Socialdemokratai su- 
sibrol.iavę su dvarininkais 
važinėja po Lietuvą kursto 
tėvus ir vaikus atsimesti nuo 
lietuvišką valstybiniu mo
kyklų.

Širvintų ir Giedraičiu a- 
pylinkės išgamos dvarinin-Į 
kai rinko parašus, kad tik 
pridengus socialdemokrato 
Čepinskio judošišką — lenki
nimo — darbą.

Dabar gavome žinių, kad 
tas pats dedasi ir Jonavos a- 
pvlinkėje, kur lietuviškos 
mokyklos buvo pilnai prigi- 
jusios ir veikė. Ten pristeig
ta iš karto visa eile naująją 
lenkišką mokyklų.

* *Kauno “Rytas” paduoda 
nors ir nepilną, charakterin
gą faktą pluoštą. Štai jie:

“Iš l^igvos socialdemokra
to Švietimo Ministerio pono 
Čepinskio rankos minėtoje a- 
pylinkėje, tenai, kur lietuvių 
mokyklos jau turėjo puikiau
sio pasisekimo ir didžiausiu 
noru jas lankančius kad ir 
sulenkintųjų tėvų vaikus 
sėkmingai auklėjo būsimais 
naudingais Lietuvos pilie
čiais, . dabar steigiama vi
sa eilė lenkiškų mokyklų; 
steigiamos jos tam, kad at
imtų iš lietuvių mokyklų jų 
ligšiolinius mokinius, jas iš
ardytų, o tų apylinkių prade
damąjį mokslą einantį jauni
mą atkreiptų dvasia ir kūnu 
Varšuvos link.

“Štai tik iš tos vienos 
didelės apylinkės, ir tai 
pilnas, socialdemokrato

iono Švie- 
Jepinskio

Čepinskiui lenkinant lietu
vius Lietuvoje, lenkai oku
puotoje Lietuvoje griebiasi 
aštresniij priemonių smaugti, 
lietuvius, ir uždarinėti jų 
mokyklas. Taip sakant, po
lonizacijos darbas eina visu 
smarkumu visose mūsą tau
tos dalyse.

“Vilniaus Aidas” vedama
jame straipsny"pažymi, kad 
dar niekada nėra kilę tiek 
skundą iš sodžių dėl švietimo 
trukdymo, 'kaip šį rudenį. 
Lietuvių mokyklos jau ne po 
vieną uždaromos, bet dešim
timis, ir tai ne tik tos, ku
rios gyvavo pdreitą žiemą, 
bet ir tos, kurios buvo lietu
vių išlaikytos jau keletą me
tų. Griaudama visu frontu 
lietuviu švietimą lenką, vąb- 
džia būriais bruka lenkiškas 
mokyklas su lenkais mokyto
jais, ne žodžio nemokančiais 
lietuviškai.

“Trimitas” paduoda, kad 
Krasnavos Paliūnų kaime 
Suvaiką apylinkėje okupan
tą lenkų policija be jokios 
priežasties konfiskavo lietu
vių mokyklos baldus, mokslo 

ir uždraudė mokytojui toliau 
ten pasilikti.

f

Toliau rašo, kad okupantą 
lenkų vyriausios lenkinimo į- 
staigos, švietimo kuratorija 
vadinamos, parėdymu at
leisti šeši lietuviai mokytojai, 
mokytojavę įvairiose krašte 
lėšomis išlaikomose lietuvių 
mokyklose. Ją vieton paskir
ti lenkai.

Kas neatsimena uždarymą 
Švenčionių lietuvių gimnazi
jos. Kiek užuojautos mes a- 
merikiečiai tuomet pareiškė
me Vilniaus krašto lietu
viams.

Tad ką gi mes sulauksime 
tylėdami ir žiūrėdami į tą ju
došišką socialdemokratą ir 
barbarų lenku dalbą!

Mes negalime ilgiau tylėti. 
Reikia tuojau šaukti viešus 
susirinkimus ir griežtai pro
testuoti prieš polonizatorius 
socialdemokratus ir liaudi
ninkus ir taipgi prieš lenkus.

Dabartinė valdžia savo 
darbais aiškiausiai įrodo, 
kad ji neria mirties kilpą 
Lietuvos nepriklausomybei, 
kad ji padeda lenkams 
smaugti lietuvius Vilnijoje, 
ir kad ji tuo pačiu išsižada 
mūsų sostinės Vilniaus. Ver
kia tikro lietuvio širdis žiū
rint į išgamų darbus Tėvynė
je

Šiandiena visi, kam bran
gi Lietuvos Nepriklausomy
bė, kurie dėl jos šiokiu ar to
kiu būdu yra prisidėję ir ko
voję turėtą pareikšti: šalin 
polonizatoriai, šalin tautos 
išgamos!

•*
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“Dėkuoju Tamstoms už dėžutę “BIRU
TĖS” saldainių kurią vakar gavau. Jas val
gant prisiminė man tos jaunystės dienos Lie
tuvoje kada tėvelis parveždavo mums saldai
nių iš turgaus. Šios dar gardesnės. Matyti 
įievien tik Amerikoje moka geras saldainias 
išdirbti.

“Prisiunčiu $6.50 ir prašau man dar pen
kias dėžutes atsiųsti. Nuriti jas išdalyti savo 
draugams ir draugėms kaipo Kalėdų dova
nas. Žinau kad jie bus užganėdinti mano do- 
-vanoniis. . J. B................. ”

Turime dar “BIRUTĖS” saldainių iš Lie
tuvos, bet nedaug. Kurie norite užsisakyti 
Kalėdoms, siųskite užsakymus dabar. Vieno 
kilogramo dėžutė (apie 2Į svarų) su prisiun- 
timu kainuoja $1.30. Pinigus galite siųsti su 
užsakymu arba mes prisiusime paštu C. O. D.

Aklas keleivis prašos naktigulto 
Vidun jau-veržias šaltis įkyrus. 
Vasaros vaišią taurės jau sukulta, 
svečiai apleidžia pokylią dvarus...

Pusnuogiai medžiai dunkso darganose, 
nejimas skverbias į širdies, gelmes. — 
Duokš, brolau, ranką! — aš tau pagiedosiu 
mirusią lapą ir rudens giesmes...

Lapai nugeltę ant tako mūs, tyli. 
Siela sapnuoja paskendusią pilį, 
nebaigtą triukšmą, primirštus veidus, 
ir džiaugsmą aidas svaigina skardus...

ZeinS ko dunda? gal raiteliai joja? — 
viesulai šėlsta ir lapus sijoja.
Gaudos lapeliai: viens kitą privys. —

, Perskirtus meilės paguos slėpinys...

Skamba nugelto lapeliai nuo vėjo.
Neverk, brolyti, kad skausmas užėjo — 
dienos greit plaukia — vėl .vasąra stos: z 
siela ras laimės, ras ir vėl šventos!.. (“Rytas”)-

• z

PAKLAUSIMAI
T

M. A. išPittsfieldklausia: padėtį, amžių, užsiėmimą
............................ , ir ar turi gi-

K-s

ii

Noriu pirkti žemės Lietuvo
je. Savininkai yra trys bro
liai. Vienas yra Lietuvoje, 
o du Varšuvoje. Kaip galiu 
padaryti, kad tie du broliai, 
kurie yra Varšuvoje negalė
tą vėliau prikibti.

Ats. — Brolis, kuris yra 
Lietuvoje turi prie sudary
mo pirkimo pardavimo akto 
pristatyti įgaliojimą, pas no
tarą patvirtintą, kad tie du 
broliai jį įgalioja minėtą že
mę parduoti. Perkant žemės 
Lietuvoje - geriausiai yra 
kreiptis prie teisingo ir gero 
advokato. Už tokius patari
mus advokatai ima apie 50 il- 
tą. Jie prižiūrės, kad pirki
mo ir pardavimo aktas būtu 
gerai padarytas, kad vėliau 
niekas negalėtu iškelti bent 
kokią pretenziju.Tamstai ga
liu rekomenduoti Advokatą 
K. Oleką, Maironio Gatvė 
Nr. 1, Kaune.

A. B. iš Baltimore klausia: 
Turiu susitaupęs apie penkis 
tūkstančius dolerią ir noriu 
grįžti Lietuvon pradėti tenai 
kokį nors biznį. Ar patar
tumei man važiuoti ?

Ats.—Jei Tamsta sutaupei 
tiek pinigu,tai matyt Tamsta 
turi neblogą darbą čia Ame
rikoje. Turbūt esi jau tru
putį senstelėję^. Parvažiuoti 
Lietuvon ant. senatvės ir iš- 
naujo pradėti gyvenimą, ne
turint dar tvirtai nustatyto 
tikslo Tamstai nepatarčiau. 
Jeigu Tamsta man plačiau 
norėsi parašyti apie savę, nu
rodydamas savo šeimyninę

čia Amerikoje, 
minią Lietuvoje, prie kokio 
darbo ąr biznio tuęi palinki
mą ir kiek praktikos turi, tai 
aš’ sd ' įūielu noru galėsiu 
Tamstą tiksliau painformuo
ti. Bendrai Tamstai patar
čiau parvažiuoti Lietuvon 
šia vasara keliems mene-1 *. «• I
siams pasižiūrėti, jeigu ne-Į 
patiks galėsi grįžti.

Aš kol būsiu Amerikoje at
sakinėsiu į paklausimus apie 
Lietuvą. J>i kuris iš skaity
toją norėtą ką nors paklaus-1 
ti, prašau man parašyti.. Į 

Jonas J. Roman bs\ •k * I

V •

Mums rašo,

s

*

i.' .

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ 
366 WEST BR0ADWAY I

BOSTON 27, MASS.
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KVPlKly 
/GEROVes skYRIUSK 

__ JųAirrirnm..nni 
DĖL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ • 

rKŪDIKfŲ SVEIKATOS.

Reikia Reguliariškai Tartis 
’ - Daktaru

Kūdikio viduriavimas yra ženk
las pavojaus, kuriam reikia tuoj at
sižiūrėti. Ekstra atyda ir tinka
ma priežiūra iš motinos pusės, 
daug padarys, idant kūdikį perne- 
šus per šį pavojingą laikotarpį.

Visados reikia saugotis viduria
vimo, kadangi mažiauisas užpuoli
mas, jei negydomas, gali privesti 
prie rimtų painiavų. Reikia gydy
toją šaukti ne menkiems nuota
kiams. Jei, vienok gydytojo nėra 
galima gauti, tai būtų patartina 
neduot maisto per 24 valandas, 
duodant tik paprasto vandens ar- 

Iba miežinio vandens. Jei po 24 
Suteikia gaivinantį miegų, gerų apetitų, | valandų kūdikiui pagerėjo, ban- 
tinkamų žlebėfojiinų, reguliuoja viduriu Myk labai silpną mišinį (sakyki- 
.eiknif, padidina entuziazmų ir ambici-|}ne pUSę paprastos formules) ir 
jų. Jei jus nesijnuciat. kaili reikiant. I .. . .t .V. ... . . ... . _
tai pats dėl savo labb turit išbandyti jį. st'pnnkime iki misims atatlks kū
jams nieko nekainuos, jei nepageiiiėtų. plikio amžiui. Paprastai ima 10 die- 
Jis yra malonus imti ir jus pradėsit Inu iki dviejų savaičių kol kūdikis 
jaustis geriau tuojaus. Jei jūsų gydy-1 atgauna normalę padėti viduriuo- 
tojas dar nėra užrašu jo dėl jūsų tai L , Lijw antra sykį užpuola grei- 
eikit pas aptiekorių ir nusipirko, iivn- I ‘ . 1 °
kute Nuga-Tone. Neimk įkaito. Imk|c,au ib'gu pirmą s\ kj.
jo |>er keletu dienų ir jeigu jus po tol t -i • i i . -•
iiesjausit geriau ir neatr<xlyslt geriau, , V ,.sad.os. bonkutes, čiulpi-
tickoriy ir jis a t grąžins jums Jūsų pi- Į kus ir virimo indus laikyti griežtai 
nunešk atlikusių dalį pakinko pas ap- švarius. Tai geriausia atlikti pavi- 
siems aptiekoriams garantuoti jį ir su- rinant juos vandeny. Vandeni var- 
nigu*. Išdirliėjai ^iuga-Tone įsako vi-1 
grąžinti jūsų pinigus, jei neužganėdin. 
tas. Rekomenduojamas, garantuoja
mas ir jiardnoilanuis per visus aptieko- 
rius.

NU VARGĘ,NĖR VUOTI ŽMO
NĖS RANDA NAUJĄ SMA

GUMĄ NUGA-TONE *
Jis Atlieka Darbą ir Atlieka Jį 

Greitai
Kraujus privalo turėti ilelžies iv Ner

vai Fosforo. Nuga-Tone suteikia (Jelžj 
Kraujui ir Fosforą Nervams. Jis yra 
moksliškas Kraujo ir Nervų Budavo- 
io.itis. Tai yra steliėtiua, kaip greitai 
Nuga-Tone sugrąžina gyvumų, jėgų ir 
energijų nupuolusiems nervams ir kū
no audiniams. Taiso raudonąjį kraujų, 
ir duoda stebėtinų patvarumų nervams.

tojamą maistą gaminant reikia iž-į; 
virinti ir 31 y 
rai uždaromame puode — o puodij; 
ir uždangalą reikia pirma gerai pa
virinti. Sykiu tik tiek vandenio 
virk, kiek reikia visos dienos pen& 
jimams.

Krūtų pienas yra saugiausia^ 
pienas visados. Jei jo nėra, tai rei
kia parinkti maistui švarų, sve&į 
pieną, atmiežtą sulyg kūdikio am
žiaus ir svorio. Jei nesi tikras ate 
vo apylinkės gaunamame piene, ta| 
kondensuotas pienas suteikia jdeįfi 
ališką maistą, dėlto, kad yra 
rus, vienidas, maistingas, lengva£3 
suvirškomas, ir visados gailina 
greitai paruošti.

Jei dnodama oraneitj sunitą ir|| 
košelės (kaip rekomenduoja bilĄi 
pieno i’ormula), tai kondensuota^ 
pienas tinkamai vartojamas 
k-ia*visus augimui reikalingus eĮežS 
mentus.

Vidurių suirimo galima išvengei 
t i. Švarus maistas, švarūs virjnMįg 
ir penėjimo indai, grynas vanduo^ 
atsisrėrimui, tinkamas kiekis inais^ 
to atatinkamais tarpais, drauge 8SŪ 
ganėtinu kiekiu šviežio oro ir sau-įK 
lės yra dideli žingsniai viduriavi^ 
mą išvengti, prūsės yra mik] 
nešiotojos ir dažnai užteršia n 
ia. Todėl svarbu tuos nieki 
tvarinius vaikyti niro kūdikio ir 
maisto. Neįleiskite musių j gtnb

Kaip rašėme, dažnai nutink 
kad motinos negali žindyti kud 
kių ir turi duoti kitokį maistą. G 
ras. grynas karvės pienas tinkam 
sulietas su linkamu kiekiu gėriai 
šio cukraus atstoja motinos pietį 
<> geriausias suliejimas parink 
pieno ir geriausio cukraus parai! 
damas po vardu Borden^ Eag 
Brand Pieno. Per tris gentkart 
Amerikos molinos pasitikėjo šias 
pienui. Penint sulyg nurodytoj 
jis yra arčiausias šalę motinos pie 
no.

Skaityk atydžiai šiuos 
nius kas savaitė ir pasidėk

inti bei laikyti (jįjgg

•v
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Priverstinas Automobilių Apdraudimas
Massachusetts priverstinus AUTOMOBILIU atsakomybės užtikrinimo ak

tas įeina j gnlp nuo sausio 1 <1., 1927. ir certifikatni to užtikrinimo turės būti 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobilį prleė ti} (lietuj. toje 
dienoje arba |m» ta diena. Nei vienas automobilio savininkas negnlės gauti 
“platės" l>c certlfiknto įrodant, kad Jis turi Atsakom.vliės Apdraudos (Insuran<v) 
pollcy. kuri užtikrinti) atlyginimu iki $5.000 sužeidus arba užmušus bite vieną 
asmenį. $10,000 dauginu negu vieno žmogaus blle nelaimėje; arba b) Atsnko-

ne- 
no- 
ini-

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

HOPKINS Edward L.,
362 W. Broadway, South Boston, Mass. TeL S. B. 0501

JĄMBS F. WALSH & S0N,
Į 382 Broadway, So. Boston, Mass. TeL So. Bostoh 0255 

JENKINS Vincent Ą>
One Statė Street, Boston, Mass. Telephone Main 7282 

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

TURAUSKAS J. N.,
104 Hampshire St., Oambridge, Mass. TeL Univ. 9692.

m.vbės Bondsų lygios sumos; arba c) Padės pinigais arba paranka sumoje 
lienkių tūkstančių dolerių, derinusias būdas yra prisitaikinti įstatymui kreip
us pas pasltikėtinua apdrnudos (Insurnnce) agentus arba brokerius, kurie su
teiks pilniausias Informacijas arba kainas už apdrnudos pollcy. bonds'ą ir Jie 
parūpins reikalingą certlflkatų. kuris bus relkailngrts gavimui “ptafes.” Re
komenduojami šie apdrnudos (insrf/nnce) agentai ir brokeriai:

1 ~~ ‘ 1 ■■ ■ i -■ i . ..——., ,KNEI2Y8 Anthony F.,
308 E. Ninth St, So. Boston, Mass. Tek So. Boston 1696 LITHU ANIĄN AGENCY,
361 Wert Broadway, So. Boston, Mass. Tek S. B. 0605 MIKALONIS Julius,
425 W. Broadway, So. Bostoiį Mass. Tek S. Boston 1607 NAMAKSY A. J,r
395 West Broadvay, So. Boston, Mass. Tek S. B. 2340 

O’CONNOR BR08.,
> i557 E. Bi Mdway, South Boston* Mass. Tel 8. B. 2402 

a t f
st Broadv&y, So. Boston, Mass. Tol. S. B. 2027 

YURGELUN O.’*.,
683 Montello, Mass. Telsphont BrockMa 7180

*

z

Savaimi pasidarąs^ 
dezertas-prieskonis

1
Virink uždarytus Konden
suoto Pieno kęsus tris va
landas. Paskui ataušyk. 
Vartok keikui pripildyti.

Tą vaikai mėgsta

Jūsų groserninkas turi 
šviežio suko

Standard ir Cbąllenge Piene
t

t
* '

r
<
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susirinkimas Į-

Saugok savo mintis, nes 
jos girdimos danguje.

HARTFORD, CONN..

LDS. 6-ta kuopa lkikvtame 
susirinkime lapkr. 14 d. vajaus 
reikale išrinko pasidarbuoti 
šiuos narius: Antaną Mašiotą, 
Aleksandrą Rakauską, ir And
riejų Pateckj. Taipgi pasiža
dėjo darbuotis ir visi kiti kuo
pos nariai vajaus laike. *

„ DETROIT, MICH.

Susirinkimas

LDS. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus lapkričio 21 
d. š. m., tuojau po sumos, mo
kyklos kambary.

Šis susirinkimas svarbus ir 
visi nariai kviečiami ateiti.

Mobilizacija eina visu smar
kumu. Karo pradžią čia pat.

Šiam*1 susirinkime turėsime 
•plačiau apkalbėti vajaus reika
lą. Mes turime laimėti pirmą 
dovaną.

Taipgi nutarta ir komisija 
išrinkta, kad prie pirmos pro
gos; kaip tik bus galimą svetai
nė gauti, surengti balių centro 
naudai.

Gavome žinią, kad Antanas 
Kučas sunkiai sukeistas darbe. 
Nariai apgailestauja, nes jis 
buvo veiklus kuopos narys ir 
linki savo broliui greitai pa
sveikti.

Parapijos bazaras

Bazaras buvo sėkmingas pir
mais dviem vakarais*, nes skait-

LAWRENCE,-MASS.

Pranešimas

LDS. 70 kp. susirinkimas i- 
vyks lapkr. Ql d., bažnytinei 
svetainėj. Malonėkit visi nariai

atsilankyti ir naujų atsivesti. 
Gerb. kun. Juras ragina visus 

katalikiškos 
spaudos. Kiekvienas lietuvis 
katalikas turėtų 
“Darbininką,” 
“Laivą” arba 
“Darbininką” 
A. Bene viri ig

V i išminėtas 
vyks tuoj po sumai.

Rašt. J. A. Kriviutė

tingai lankomas. Priė darbo 
daugiausia matytis jaunimas.
Svečių matėsi ir iš toliau: New prie platinimo 
Britam’o, AVaterburv’io ir New
Haven’o. Sekančioje dienoje, 
lapkričio 20,.parapi j iečiai turė
tų dar geriau pasirodyti. '

Reporteris

užsirašyti 
“Draugą,” 

nors pasipirkti 
pas agentą K.

IŽTAUTĖJIMAS

klausimas begalo svar- 
ir platus. Visi susinipi- 

ir ieško priemonių, kad 
p nors užbėgus už akių iš- 

autėjimui. Mums lietuviams 
Ijimo šmėkla stovi al

pes esame pakrikę po į- 
s kampelius ir didžiu- 
neorganizuoti. Beto, 

lytės komažiausia rūpinamės 
? jaučiame pavojų tautystei 
lietuvystei. Gal dėlto, kad 

ilgus metus vergavome sve- 
ems ir dar šiandiena ra- 

me norinčių vergauti. Ar 
rinažai mes turime vergų šio- 

šalyje l Svetima kalba, 
Svetimi papročiai kaikuriems 
; daug malonesni negu savo 
^tautos.
... Gražiausios lietuviškos pa- 
“vardėsiškraipomos ir verčia- 
Šjnos į žydiškas.

Tad reikia rimtai ištautė- 
^3imp klausimu susidomėti ir 
pasirūpinti bent keliems ar- 

keliolikai metų pailginti 
mūsij tautystės ir lietuvystės 

^gyvenimą.
L Tą mes galime padaryti be 
—dirlrlin rnrgn ir h? kraujo 0U- 
rtų.
į. Šioje šalyje prievarta nie
ktas neverčia išsižadėti tau
tystės arba lietuvystės. Mes- 
T patys bėgame ir skęstame 
^svetimose bangose.
b?“ Besirengdami prie L. D. S. 
^organizacijos naujų narių ir 
įįPDarbimnko'’ naujų skaity
tuoju vajaus mes turime pri
siminti, kad ko smarkiau iš
sijudinsime ir ko daugiau 

prirašysime narių ir skaitv- 
r tojų to būsime toliau nuo iš- 
ttautėjimo.
| Mūsų organizacijos yra tai 

tystės žibintuvai.
Jaunimas, tai tautybės ir 

^lietuvybės žiedai.
f: Gaivinkime ir laistykime 

Į tuos žiedus, kad galėtume 
|pasidžiaugti jų vaisiais.
| Jaunystės laikotarpis trum- 
|'pas. Tad prirengkime jau
nuolius jų pirmose gyvenimo 
^dienose kovoti su šio vargin- 
| go pasaulio bangomis. Kova 
| sunki ir reikalauja energijos 
|ir ištvermingi! darbininkų. 
|L. D. S. organizacijoje gali 
^sutilpti seni ir jauni, vyrai ir 
f moterys.

5 Vajaus laike pasidarbuo- 
Lkime, kad sutrauktume ko- 
r daugiausia čia augusio jau- 
:’iiimo, nes be jų mes žūsime 

etimose mums neperdaug 
^suprantamose bangose.

Čia augęs jaunimas mūsų 
Organizacijoje išsidirbtų į 
Tadus darbininkams.
'S:'_

ketų, kad visi vajinin- 
o klausimu susidomėtų 

B* pamėgintų mūsų jaunimą 
kalbinti prie L. D. S.

i

NAUJI NARIAI

" Vajui besiartinant prisira- 
nauji nariai:

i kp., Hartford, Conn.
* Veronika Petraitienė 
kp., Woreester, Mass. 

Feliksas A. Robinas.
kp Paterson, N. J. 

; . Juozas Jusi s*--
kp., Brightpn, Mass. 

Brofnslava Trošas 
W. Lvnn, Mass. 

Vladas Špakauskas 
įkp., Cleveland, Obio 

Motiejus Jankauskas 
,kp.. Philadelphia, Pa. 

Jonas Pocevirnis.
p matome, mūsų orga- 

•urijff LDS. dar vajui ne- 
( ddėjus auga ir stiprėja. 
; io kolonijų darbuoto- 
į is, L. D. S. nariams ir 
Jįiujienis mūsų draugams I

4

S*

SVARBUS PRANEŠIMAS
TĖMYKITE 
\-------------

Lapkričio 21 d. š. m. Šv. 
Petro Lietuvių Parapijos sa
lėje, 492 E. Seventh St., So. 
Boston, Mass. 2 vai. po pietų 
įvyks LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio organizatorių, iš
rinktų buvusiame apskričio 
suvažiavime, susirinkimas. T 
šį susirinkimą kviečiame at
važiuoti visus norinčius pasi
darbuoti mūsų organizacijos 

. labui. Ypač kviečiame dar- 
, buotojus tų kuopų, kurios 

apskričio suvažiavime netu
rėjo savo atstovų. Štai kuo
pos, kurios buvo atstovauja
mos apskričio suvažiavime ir 
atstovai, kurie pasižadėjo 
darbuotis vajuje:

I kuopa .So. Boston, Mass. 
— J. Jaroša. Ona Jankienė, 
P. Morkus.
' 2 kuopa, Montello, Mass.— 

J. Jeskelia virius ir M. Ka- 
mandulis.

3 kp., Nortvood, Mass. —
A. Fedas, J. Versiae.kas.

8 kp., Cambridge, Mass. —
B. Jakutis, V. Jakas.

97 k p.. Loveli. Mass. — V. 
Paulauskas. J. Norkūnas.

Kuopos, kurios nebuvo ats
tovaujamos apskričio suva
žiavime bet tikimės, kad šia-----
me darbuotojų susirinkime 
dalyvaus bent vienas valdy
bos narys yra šios:

4 kp. Atliol, Mass.
T'kp., Worcester, Mass. x

II kp., Providence, R. I. 
22 kp., Brighton, Mass. 
24 kp., West Lynu, Mass. 
52 kp., Mrddleboro, Mass. 
56 kp., Hudson, Mass. 
65 kp.. Kasima, N. IT.
70 kp., Lavrence, Mass. 
74 kp., Mąnchester, N. IT.
Nesitikime atstovų nuo 

Me ir-Rumford, Me. kuopų, K 
dėl tolimos kelionės, bet jei- 
gu išgales-prisrųsti — pr 
me.

Mūsų organizacijos vajus, 
kuris prasidės gruodžio 1 d. 
yra In'galo svarbus. Tad pra
šome visu darbuotojų juomi 
susidomėti ir stoti Į pagelbą.

Šiame susirinkime bus iš
dirbta g a 1 u t i n a s planas. 
Svarbu, kad nuo visų pažy
mėtų kuopų būtų atstovai.

LDS. N. Avffl. Valdįįbu ir 
Centro V aid ubą

I

i

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų

Republikonai ieško kandi
dato j "VValsh'o vietą 1928 m., 
nes jie tikisi atsigriebti. Po

T"

Gruodžio 1 dieną 1926 metais prasideda L.D.S. naujų narių ir “Darbininko 
naujų skaitytojų prirašynėjimas arba vajus. Sis vajus tęsis per 3 mėnesius. 
Mes turime sutraukti į D.L.S. organizaciją visus susipratusius darbininkus.

Pramatoma, kad 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-w 
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 bedievių.

VAJAUS EIGA įrodys mūsų susipratimą ir norą 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 gyveniman 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 ir pasityčioti iš mūsų ištyžimo ir silp
numo.

MES TVIRTAI TIKIME, kad darbininkai šiame vajuje 
pasidarbuos ir šviesos priešus nušluos nuo darbininkiškos že
mės paviršiaus.

TAD VISI Kristaus obalsių sekėjai subendrinkime savo
s

pajėgas ir įrodykime jog mes esame stiprūs ir galingi.

L. D. S. CENTRAS rūpinasi, kad į ta taip prakilnų 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.”

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

ATLYGINIMAS—L. D. S. Centras atlyginimo nežada, bet 
pasidarbavusieji gaus morali užmokesni. 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 bertaini- 
niai. Dovanos bus skiriamos sulig skaičiaus balsų.

Antra ” $25 ” arba $50 ” knygų
Trečia ” $10 ” arba $20 ” knygų
Ketvirta ” $5 arba $10 knygų
10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui 
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertės knygų
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VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS

L. D. S. CENTRAS
366 Broadway, So. Boston, Mass

L. D. S. NARYS MIRĖ

šiomis dienomis gavome iš 
pašto pranešimą, kad a. a. 
Antanas Grigonis, LDS. na
rys ilgą laiką sirgęs U. S. 
Marine ligoninėje, Chicagoje 
mirė. Jis prigulėjo prie mū
sų organizacijos nuo 1921 
metų. Kuomet jis susirgo, 
organas “Darbininkas” ne
nustojo jo lankęs. Jam siun- 
tinėjome dykai iki šiai die
nai. Tad dabar prisiminki
me savo broli a. a. Antaną 
Grigonį savo maldose.

LDS. Centro Dagtinė f

Sustabdo 
Šalčius

Geriausiai žinomas būdas Šaltį 
stabdyti .yra Hill’s Casenra-Bromide- 
Quib inC. Mil ienai tą įrodo kas žiemą. 
Jis Šaltį sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančiu žmoni? kasmet mir
šta nuo Šalčio pasekmių. Viena pnenmo 
nia nukerta 130,000. Taigi kaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik Šaltis praside
da. šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik Mino būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekus perduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c
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Radiogramai

Boston’o Universiteto P. A. 
L. skyrių lanko Ona Viesuliūtė, 
ęabi mūsų kolonijos lietuvaitė.

# » ♦

.N. ii. S. “football” kaptonas 
“Dixie” Dirsa turi šešis laimė
jimus savo kreditan. Jisai yra 
toks gabus, kad gali užimt bent 
katrų Įiozicijų ant tymo. Va
dovaujant jam, tymas dar ne
pralaimėjo nū vienos žaismės.

# * *

Jonas Jasionis “at fullback” 
yra geras padėjėjas savo kapi
tonui.

# * *

Pet ras Klimavičius žaidžia 
ant antro tymo.

Kazys Navikas labai tvar
kiai vadovauja Šv. Cecilijos 
Chorui. Jo raginami nariai 
pradeda daugiau įdomauti bė
gančiais reikalais.

* # *

Aldona Vaikasiūto ir Genė 
Pakarkliute prisirašė prie cho
ro, be to laukiabui daugiau 
na u ji i narių.

* «; #

mūs artistai, kaip va: p. R. Juš
ka, iš Elizabeth, N. J. ir vietinė 
p-le J. Mitrikaitė, kuri lavinasi 
toliau Boston’o Konservatori
joje..

Antras surengimas tai Fede
racijos skyriaus dėl Vilniaus 
našlaičiu. Yra ir kitu surengi- 
mų lietuvių tarp1. Visi išsirin
ko ta pati nedėldienj. Worces- 
tery dar permažai lietuvių gy
ventojų, kad būtų visiems ren
gimai sykiu pasekmingi.

Toliau šokių dar tarpe lietu
vių nebuvo surengta. Tai Mo
terų Sa gos kuopa surengė šo
kius St. Jolin’s svetainėj".

Darbai šiame mieste kaiku- 
riose šakose pradėjo gerėti. 
Dirbtuvės, kurios labai silpnai 
ėjo, dabar geriau dirba; po 
Naujų Metų, girdėt, kad pradės 
pilnų laikų dirbt. D ra t aunėse 
kaikurie darbininkai ir “over- 
time” turi dirbt. “Apžvalga’

A
ASeiSSfk'c*'

Šiuo tarpu chbras rengiasi 
prie visos eiles koncertų, na
mie ir kaimyninėse kolonijose.

Mūsų gerb. klebonas jau gy
vena naujoj klebonijoj prie 
bažnyčios, kuri visais atžvil
giais yra “up-to-the-minute.”

* e'

Spalių viduryje turėjome 40 
valandų pamaldas. Buvo labai 
daug dvasiškiu iš artimų kolo
nijų: Kun. J. Čaplikas iš AVoi- 
cešier, Mass., ypatingai pasa
kė labai gražų pamokslų.

# # «

J»nas Kasauskas susituokė, 
KvnTstaTrrnja-Sndoiriute? 

Jonas yra labai rimtas, tylus 
vyras, 
laiko
Masįi yra dora, 
gina.

o Konstancija prieš kiek 
Cambridge, 

darbšti mer-
gyvenusi

A. Apskr. šū
vi sas Nor-

# « #

P-nios JieTa Tvaskiem", K. 
Stašaitienė, Ona Mačienė ir M. 
Balutienč dalyvavo Mot. S-ges 
N. A. Apskr. suvažiavime.

P-lė Emilija Čeikiutū lanko 
Gravės Drvssniaking Scliool 
Boston'e.

!> » «r

P-le A pole Stašaiti" priklau
so prie “Civic Girls’ Gyni 
Class,” kur ji lavinasi sporte.. 

* e e
Antanas Keršis sugrįžo iš l)et- 
rait’o. Matyt, kad jam tenai 
nepatiko.

« * ♦

J N. H. S. Junior klesos val
dybą pateko Karolis Klimavi
čius ir Jonas Jasionis.

♦ ♦ #

Ant N. II. S. Ifonor Roll ran
dasi šio lietuviai: Senfor: FeliF- 
sas Babilhs, Veronika Rinkevi
čiūtė; Junior: Viktoras Bubi
las. Jorias^Jąsiohiš, Jieva Mal- 
kūniufė, Jvtrms Patinskas; So- 
phomorr: Elena Činlietaitč, ti
na Balladiioniūtę. Ona Paznio- 
kiuti“, Adolfus,. Sinkevičius ir 
Izabelė .larmalavičiutė.

♦ • • »
Marijos Vaikelių Dr-jėlė su

rengė labai, gražius krutamas 
paveikslus, Mary Pickford in 
“llosita.” Pųlmj liko.
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tės, Cečilijųs Armoniutes. 
tesnės, tųflkyklos stųdeiifci

Tų pačių dienų viršminėtoj 
svetainėj Įvyko “Costtune 
Party ” mažųjų choro po vado
vyste varg. J. Banio.

Vyčiai

Valio Tautai ir Bažnyčiai! Jų 
vakarėlis Įvyko lapkr. 13 d. po 
rūpesčiu Šimoriiutės ir Mlku- 
liutės. Jaunintai buvo rinkti
nis, susidedantis iš chorisčių, 
giedrininkų, sodaliečių ir vy
čių. y

Dovana laimėjo Emilija Jo- 
kubauskaitė ir J. Adjukauskis.

Vakaras buvo Įvairus, daly
vavo gerb. kun. F. A. Virmaus- 
kis ir varg. J. Banys. Taipgi 
pp. Andreiiūnai, kurie Įteikė 
dovanas laimėjusiems.

T. Ąsa

DĖTROIT, MICH.

Višakiu dtorbuetS F
sukasi apie parapijos Kg?ne< 
statoma Šv. Marijos salė 
kare lapkr. 21' d. OhorisU 
vinasi roles. Parapijiečiai B8u 
davinėja tikietus. Ponas Bany 
koncerto parapijos naudai 
gėjas užkvietė daug svečiu tad 
progrdinan taip ir audietieiįjoi

• l»i iv,? -xv
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Lietuvos Vyčių Naujus Aflf 
Ii jos Apskričio pusmetinis^ 
važiavimas Įvyko spalių 2 
1926, šv. Petro parapijinėj sv 
tainėj, South Boston, Mass.

Gerb. vietinis klebonas Utb 
navičiiis atidarė susirinkiipjjft 
malda. Sekė Vyčių himnas 
trumpa klebono prakalba. Svėt- 
kino visus delegatus ir delega
tes. Protokolas paskutinio šu|| 
važiavimo buvo skaitytas fif 
priimtas. - .' Jgį

Karnivalo raportų išdavė V?. 
Medonis ir V. Ta moli tinas. At» 
rodo mums kad šis karnivalaS' 
labai gerai pasisekė. Viso pelį- 
.... n...... ė*>r.n en

Lietuvos VyČhį 

rugsėjo 24-25-2^r

su-:

Darbai pas mus silpnai eina
> ♦

Ford autdniobilių dirbtuvės 
"dirba po 4 ir 5 dienas į savaitę, 
o kitos dirbtuvės dar mažiau. 
Rendos ir pragyvenimas bran
gus. Darbininkams sunkūs lai
kai.

---------- ---- - 3 ------- ■- ;--------—r 
ga 'tvarka. Pereijo • koncihrtoį 
programų išpildė artistiškai. 
Programė tik vienas svečias J. 
Sprainiaitiš iš Paterson, -N. J. 
tedalyvavo. Sudainavo porą 
gražiu dainelei. Programas už
sitęsė virš 3-jų valandų ir susi
dėjo iš Įvairių Mlistųp duetų, 
kvartetų iriūisrąųs choro. Gar
bė chorui ir jo-vedėjui' už-to
kius gražius atsižymėjimus.
r““BetL'aiue dalykas, kad pub
likos mažai teatlankė? Ar už 
tad, kad choras visur katali
kiškuose vakaruose dalyvauja ? 
Čia reikėtų newar£iečiams dau
giau domėfe kreipti. Juk tai rie 
vien chorui garbė, kad/jis atsi-

LAWRENCĖ,11ASS.

LDS. kuopų tvarka nepagir
tina, jeigu Valdyba netinkama 
arba neišpildo savo užduoties. 
Tada turėtų išrinkti stiprių 
valdybų. Nariai privalo užsi
mokėti susirinkime, kad iždo 
globojai tčmytų-kas moka mė
nesines ir ar rast, užrašo gerai. 
Štai pavvzdis Montello vyrų 
darbininkų. Jie išrenka du as
meniu susirinkime rinkti pre
numeratas organui “Darbinin
kui.” Visi žinome kokios pa
sekmės buvo kuomei p. Jeske- 
lįavičius laimėjo sidabrinę tau
rę, kuri buvo Įteikta LDS. sei
me.

Vyrai, neužsigąukiine, bet 
mes pc'rmažai rūpinamės visuo
meniniais reikalais. Gal saky
site šiandiena yra lygios teisės 
ir tų patį galėjo ])ųdaryti ir 
mergaitės. Ne. Nors ir lygios 
teisės, bet mergaitėms geriau 
tinka dainuoti, pianu skambin
ti, kartais raštininkauti. Vyrų 
dmrbajs “Darbininkų” gaivinti 
ir jį platittti. Jeigu mergaitė 
jų pačių išrinkta kartais kų vei
kia. nekuriu vyrai nepasitenki
na ir išmetinėja.

Šis raštelis nėra tam, kad kų 
nors Įžeisti, 1x4 kad jiadrųsinti 
ir paraginti prie darbo. Arti
nasi vajus. Reikėti) smarkiau 
prie jo rengtis. Kiekvienas ka
talikas vajaus laiko turi pasi
žadėti prirašyti prie mūsų or
ganizacijos LDS. po keletu nau
jų narių ir užrašyti organų 
“Darbininkų.” Paaiškinimų a- 
pie vajų galite gauti pas kuo
pos valdybų, raštininkę p-lę J. 
Krivinto ir pas mūsų organiza
cijos Dvasios Vadų gerb. kun. 
F. Jurų. Tad Į darbų visi. Pa
sibaigus vajui užsitarnavusieji 
bus atatinkamai pažymėti ir 
pagerbti.

■ i 
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“Aušros, Sūnų” pastatymas — 
“ Aušros ’ ’ gadynės pami

nėjimas.
Po ilgo *ir rūpestingo prisi

ruošimo lapkričio 21 d. Cliica- 
gos Meno Instituto Goodman 
teatre bus statomas S. Čiurlio
nienės-Kymantaitės 4 veiksmų 
patriotinis veikalas “Aušros 
Sūnūs.” Veikalų vaidins ga
biausieji ę’hicagos vaidintojai, 
gi svarbiausias roles išpildys 
bu v. Liet. Valst. Teatro artistai 
St. Vilka ir A. Vanagaitis. Prie 
veikalo • pastktyfeo pradėta 
ruoštis dar nuo vasaros ir reži- 
■setis S. Pilka deda visas pa-’ 
stangas, kaų veiką! as-' bj|tų 
kopuikiausiaj suyaidšitas. l£ad 
įCikągiečiai tfekra^ su'nekantru
mu laukia to vdidinimb Ii ūdija 
jau tas faktas, kad pusė bilie
tų jau iš anksto išpųrdųota.Pir- 
mutinis art S. Pilkos paruoštas 
vaidininias praėjo tiėšiog su ne-

no buvo $250.00.
Ihųsutas

14-to Seimo buvo išduotas. SeB 
mas Įvyko
1926, \Vaterbury, Conn.

Komisija buvo išrinkta 
ieškoti vietų dėl gegužinės dėl 
kitu metu. Nutarė, kad visos 
kuopos turi turėti Debatų Ra* 
teli. Buvo išrinkta sporto vė^ 
deja dėl kožnos kuopos.' ' .*

Komisija: J. M ikalionis —;2Q 
kp., Nashua, N. JI., A. Mika-

17 k p., So. Bojfton,

WESTVILLE, ILL.

Sutuoktuvės.
Spalių 31 d. neatmezgamu 

moterystės ryšiu tapo sumegsti 
Antanas Vičas su Biruta Apo- 
naite šv. Petro it»Povilo bažny
čioje. Kadangi jaunavedžiai“ 
nuo jaunų dienų prigulėjo prie 
Vyčių ir choro, tai ir vietos 
jaunimas jiems per šv. Mišias 
gražiai giedojo. Ljiike šliūbo 
S. Karpis giedojo (Millards) 
“Avė Maria,” gi per “Agnus 
D o i” pasta rasis atliko (Mas- 
cagnis) “Avė Maria” itališkai.

Naujas vargonininkas
Nesant vedėjo, mūsų jauni

mas žymiai pradėjo iškrikti, gi 
vietos veikimas visai buvo nu
miręs. Matydamas tai klebo
nas, pasitaręs su parapija, par
traukė jauną vargonininkų iš 
llėtroit, Mieli., Juozų Blažį. 
Lapkr. 1 d. susirinkę ant susi
rinkimo pamatėme naujų choro 
vadą. Galiu pasakyt, kad mū
sų jaunintas, pastarąjį iškart 
pamilo. Vyčiai nutarė pu- šį 
visą mėnesį turėti vajų kalbint 
visą katalikišką jaunimą.

Nusitarta lošti veikalą ad
ventuose. “Mažas kryželis, bet 
sunkus.”

“Suprise Party”
Lapkr. 2 <1. susirinko didelis 

būrys jaunimo ant choro repe
ticijų. Baigiant giedoti, įeina 
kun. Ažukas ir kviečia choris
tus pas save į klebonijų sušilt. 
Tėjus vidun ant stalo pasirodo 
didelis pyragas su daug žvaku
čių. Kun. Ažukas paaiškino, 
kad šį “surprise” surengė vie
tos Vyčiai pagerbti savo pirmi
ninką J. Rakauską, kuris dau
gelį metų pirmininkavo ir šiaip 
visuose darbuose buvo pirmu
tinis. Mergaitės tuoj padalino 
užkandžius. Vakarų vedė kp. 
rast. J. Karpiutė. Pastaroji 
trumpai papasakojo pirm, dar
buotę ir teikė dovanų nuo L. V. 
85 kp. Linkėjimus išreiškė .1. 
Blažys, Tėvas Ažukas ir kiti. 
J*i ie progos priminsiu, kad šia
me vakarėlyje dalyvavo A. A- 
ponaitis, buvęs “luis<-ball ma- 
nager,’s kuris sugrįžo nesenai 
iš Chieagos. Kurie.tik pažįsta 
vytį Ajmnaitį. tai pripažins, 
kad jis labai panašus į garsų
jį jaunimo vadų prof. J. Eretų.

Baigdama noriu primint, kad 
šis vakarėlis buvo smagiausias 
iš visų. Visi buvo puikiame ti
pe. Žiūrint iš šalies, išroilė. jog 
L. V. 85 kp. neužilgo atsieks 
prarastąjį savo vardų Vyčių 
organizacijoje. Gi pirm. J. Ra- 

( kauskas nuo mažens jiasišven- 
tė vyčiams ir čion rado tikrus 
draugus. Sujudintas tokiu 
“siirjirise” dėkojo ir išreiškė, 
kad per 24 metus savo gyveni
nio nebuvo šifnip sujudintas. 
Dar pridūrė, kad šis nariu at
jautimas padvigubino jame e- 
nergijąnr ant toliau tęsti dar
bų Dievui ir Tėvynei.

/ A ll.tt.tllK t

ur tikį § vaiyą^ bet 
:irbė abėjna j visdbiiienci 

turėti tokį grdęžų Įionpį- |

žymi kur
ga

Vėjas

CHICAGO, ILL.

D-ro J. Basanavičiaus 75 metų 
sukaktuvės

Už kelių dienų visa Lietuva 
ir Vilnius švęs d-ro J. Basana
vičiaus 75 metų sukaktuves, o 
kartu ir jo lietuviško rašto 50 
nulinį jubiliejų. Kad tas su
kaktuves tinkamai paminėti Či
kagoje susitvėrė pryšaky su 
gerb. konsulu P. Žadeikių ko
mitetas ir numatomas vietinės 
inteligentijos susirinkimas lap
kričio 21 dienų viename iš Či
kagos viešbučių. Programų tam 
vakarui pasižadėjo išpildyt S. 
Čerienė, (). Biežienė, A. Vana
gaitis, S. Pilka, P. Stogis ir dar 
kiti artistai.
, riaukiama gausingo Čikagos 
lietuviškos visuomenės susirin
kimo.

ROCHESTER, N. Y.

Šioje lietuvių kolonijoje 
sekančių žinių.j t - • r’

Lapkričio 6, vakar© iš vienos 
nepaprastos vietos policija, su
sidėjo, susikrovė 18 vyra ir nu
sivežė Į kalėjimų. Už “raidų” 
vyrai užsimokėjo po $10 ir juos 
paleido. Dabar tie jiokerninkai 
ieško sau naujos gūštos. Labai 
smagu, kad jx>licija stengiasi 
biskutį juos pagųzdinti. Turiu 
pasakyti, kad-tokių vietų yra 
labai daug, bet tos vietos ne 
tiek kaltos, kiek tie nariai kat
rie susideda iš vedusių ir neve
dusių žmonių.-

Ponas Šilinis sugrįžo iš Lie
tuvos. Sako, ten labai gera gy
venti. geriau tūlų biznį varyti 
negu čia.

Daug žmoni mūsų kolonijoje 
randasi, kurie žada į Lietuvą 
važiuoti ir ten karčiamas ir 
aludes įsigyti. Tas jiarodo ko 
trūksta mūsų lietuviams ir ko
kį amatų jie mano Lietuvon 
parsigabenti.

Vienai moterį, prireikė ad
vokato.- Ji nuėjoVas tirtą lietu
vį agentėlį, kad tas pasakytu 
kur ir koks geri^įias advoka
tas. Tas agentėlis už pasaky
mą advokato vardo paėmė, iš 
moteries.$16. Gaila lietuvių, 
kad duodas savo taip apgaudi
nėti. l*o penkioliką metų A- 
merikoį gyveno nelankė vaka
rinės mhokyklos' anglų kalbos 
nepramokd’ir dabag chiodas sa
ve išnauodti.

yra

Saliūnai
Pas mus yra labai daug 

smuklių lietuviškose kolonijo
se. Tas mus lietuvius pažemi
na. LigšioJ niekas prieš jas ne
kovoja. ^ia turime blaivinin
kų kuopų, bet apie jų beveik 
nieko negirdėt. Minėtas smuk
les bfitų galima lengvai užda- 
rvt jeigu tik visi lietuviai su- 
siprastų. x

Vyčiai
, F' ** * *

s Mūs# jaunuomenė buvo pa- 
kri kusj D&bajr-vėl susiorgarti- 
zavo jaimiinasįdidžiuma čia gi
rnoj tbrikėtų ir valdybų iš
rinkti iš čia gimusių. Tuonvet 
atsirastų didesnis veikimas, nes 
čia gimusieji geriau pažįstą 
vieni kitus.

t
• v paprastu pasisekimu, todėl lau- Geru levu, geri ir vaikai štiš*,*»r,r - ‘krarna,"‘"£’Ad;!rFt’eAušros Šūfių 

pastatymas^paliks didelio Įspū
džio. Kadangi veikale vaizduo
jamą lietuvių su rusų valdžia 
kova dėl spaudos atgavimo, tai 
tarpe čikagiečių atsirado suma-, 
nytojų. kad laike “Aušros Sū
nų” vaidinimo Įvyktų viešas 
“Aušros” — pirmojo lietuviš
ko laikraščio paminėjimas, tam 
tikslui komp. A. Vanagaičio 
ruošiama muzikalu programa. 
Prie tos progos žadama pami
nėti ir garbingiausio aušrinin
ko d-ro J. Basanavičiaus 75 m. 
sukaktuves. “Aušros Sūnų” 
vaidinimas tuo atžvilgiu gali 
turėti reikšmės netgi visai lie
tuvių išeivijai, nes ne tik kad 
tas n\ūsų pagarsėjęs originalus 
veikalas pirmų syk bus stato
mas Amerikoje, bet podraug 
bus ir iškilmingas “Aušros” 
gadynes paminėjimas.

Lietuvis

■ t 
t Lietuviai katalikai nevaro 
savo vaikų į dirbtuves, bet už-, 
baigų J pradinę mokyklų leidžia 
i aukštesne. Pagirtinas pavyz
dys. ••■•••«• V. M.

clevelanD, ohio
Didelis koncertas

Nedėlioj, lapkr. 21 d. antrų 
valandų po piet.bus didelis V. 
Greičiaus piano mokinių kon
certas Giodricli Auditorijdj, 
1420 K 31 G t. Programon įeis 
apie 50 mokinių, kurie išpildys 
apie tiek pat numerių ant pia
no, sniuikos ir balso. Vaikučių 
choras dainuos dviem atvejais. 
Taipgi dalyvaus gabi šokikė, 
p-lė Auna Fohl, “Al art ha Lee 
Club” šokike.

LAWRENCE, MASS. - i
Lakštutė ’

Girdėjau, kad šv. Cecilijos 
kbncerte po vadovyste vargo
nininko J. Banio dalyvaus lak
štutė p-lė M. Grybaitė iš So. 
Bostono.

Giedrininkai
Spalių 23 d. Įvyko Giedrinin- 

Kų kuopos vakarėlis Hiliernian
Parapijonas Hali po rūpinčiu Adelės Piniu- 
■'f !■ ’ fli '■ .y

15 "i «*

Nuo uflrietijimo vidurię, dieglio 
mlilungio viduriuose ir skilvyje 1

' V 
,**Z v

\ r
< fr

..
gali būti nieko geresnio ir pogd* 
Blogesnio.

\ 35c. vaistinėse.

Geriantis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo maitomis 
kojomis pamlgtoifte ;

Radio 
•* t t <

_ . • i
WORCESTER, MASS

Nckurį laikų AVorceskryj 
veikimas buvo lyg ir apsnūdęs, 
liet pastaruoju laiku net irjnT- 
<lamtto veikimo atsirado.

Nedėlioj, lapkričio 14 su
rengtas buvo labui gražus kon
certas, kuriame' dalyvavo žy-

NEWARK, N. J,

Koncertas
Lapkr. ?-tų <l. šv. .Jurgio dr- 

jofc salėj 180-2 Now York Avė. 
brtvo surengtas žymus koncer
tas šv. Cecilijos choro po vado
vyste gerb. A. Stanšausko. Mi
nėtas choras jau pasižymėjo y • • • • __ 1 •

di sias 
tydintojas> 
minklų daugelyje 
matome paminki*

Reporteris

lauskas
Mass., I*. Rudaitis—18-ta kųią- 
pa, Cambridge, Mass., V. Kitai- 
šis — 26-ta kuopa iVorcestefiį 
Mass., K. Viesulą —,27-takuos 
pa, Nonvood, Mass., P. Filipąs 
— 78-ta kuopa, l.»awrenėej
Mass.

Merginų Sporto Komisijar0. 
Sinkevičiūtė — 20-ta kuopa. 
Nąskua,.N<AL. J. Maspajpfeir 
17-ta kuopa, So. Boston, Mąss. 
0. Bingeliutė — 18ta kubpą. 
Cambridge, Mass., A. ČeikiuS" 
—27-ta kuopa, Nonvood. Mass. 
A. Simoniutė — 78-ta kuopa 
Levvrence, Mass.

Buvo nutarta, kad apskrįtyi 
turi turėti koncertą arba ,š<? 
kius. Komisija buvo išrinki 
dėl šio dalyko. Taipgi mes dė 
kavojam Prof. Dr. Eretui už j( 
pasidarbavimų Vyčių tarpe* 
Nutarta siųsti jam dovanų. Nu 
tarta pasiųst centrui $250. ,Su 
sirinkimas buvo uždarytas ,si 
malda. Po susirinkimo turėjon 
šurum-burum. Buvo 78 delega 
tų.

Pirm. K. J. Viesdb 
Rast. Ona šul&utt 

—tg
“Geras katalikiškas ląĮ|t 

rastis yra nuolatinė misija.’ 
(Popiežius Leonas XIII7

ADVOKATAS

IGNAS J. urnos
546-548 Slater Bmlding 
WORCESTER, MASS.

•MMMM
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Svarbu visoms narėms žinoti, nes tas balius bus metinis, to- P 
dėl visos nares atsilankykit, nes tai yra priedermė visų narių. 
Taip pat kviečiame visus vietinius ir apylinkės jaunus, suaugu
sius, senus ir jaunus, nes yra paimta orkestrą viena iš geriau
siu, katra pasižada palinksminti visus: senus ir jaiinus. Orkes^

į tra yra iš kito miesto. O jau tu visokių gardumynų, valgymė- 
x 'lių, gėrymėlių ir kitokhrnaujanybių bus iki valiai ir lig sočiai.

Tik nepamirškit atsilankyti, ypač visos narės virš minėtos drau- 
Ų gijos. . * .

Rengia Lietuvos Dukterų Draugija po* $ilįa Motinos Švč.

,1926
NĖS ŽINIOS

Vairiniai

 •

z

JININKŲ SUSIRINKI
MAS IR DEBATAI

. 1 Jcuopos mėnesinis 
esiri^kimas bus antradieny, 
^krivio 23 d., 7:30 vai. va

pa ra pi j os s vėtai n ė j, 
492 E. Seventh St.
r'. Šis susirinkimas bus syar- 

, nes mūsų organizacijos 
Eyajus čia pat ir mes turime 

hie jo gerai prisirengti, kad 
mėjus pirmą dovaną ir 
rmą vietą organizacijoje, 

įšilsi linkinio bus darbinin- 
debatai. Debatams tė

ti “Penkios darbo dienos 
ivaitūje.” Debatoriai bus 
re: J. Gucevičius, J. Jaroša, 

Adomaitienė ir P. Mer
is.

£ s
*

Šv. Katarinos Bažnyčios kle-

& PARAPIJOS FĖRAI SEK-
"--------MINGESNI
Pereiti) sekmadieni šv. 

etro lietuvių parapijos fė- 
t?lQse buvo daugiau žmonių 
^parapijai davė žymiai di- 

•s ieigas. Visi draugi- 
M ir kuopti darbuotojai fė- 
l^oae dirbo sušilę. Atsi lau
kusieji, glėbiais išsinešė vi

sokių. gerų daiktų laimėję, o 
rapijai davė gražaus pel-

> Beabejo parapijiečiai pa
lipsi ūpą palaikys iki pabai
gs forų ir paragins visus ki
ls ateiti ir prisidėti .prie 

IČnuškinimo skobi. v •*
Beje^kai kas pastebi, kad 
Opesnių parapijiečiu ma

kosi Į fėrus. “Wake 
p!” Pasirodykite, kad se- 
jsniejrbuvo pirmieji ir^y- 
tokiais, atsilankydami sc- 

ąnčia i s sek ma d i on i a i s.
F ė linini, (t s

ik -----
k ‘NAUJU METŲ BELAU- 

KIANT
l'e L. D. S. 1 kuopos nariai 
^finažai domės kreipia Į mokes
nius už organą. Via narių,' 

rie skolingi už keletą mė
sių ir būtu laikas pasimo- 
ti.

į,/Lapkričio 23 d. Įvyks kuo- 
susirinkimas, parapijos 

Svetainėj,492 E. Seventh St., 
Yvai, vakari*.

i^Būtų gerai, kad visi nariai 
įteitu ir patikrintų savomo- 
įesčių knygutę su finansų 
aštininko knygomis.
Beto, atėję i susirinkimą 
irsite daug nauji) dalykė- 

Komisija vajaus reika- 
Lišduos nųM>rtą iš sjx>cialio 
ajauS darbuotojų suvažiavi-

JI

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA
„ -4 - ■ ■ —■ ■ >■ s.

PASKUTINĖ FROGA
LINKSMAI PASIŠOKTI bonui, Jo Eminencija Kaidi- 

J L. Vyčiu 17 kp. base—baili
ni nkai rengia linksmiausius 
ir paskutinius prieš adven
tus šokius lapkričio 27 d. š. 
m. parapijos svetainėje, t492 
E. Seventh St Pradžia 8 vai. 
vakare. ' e

■" Paremkime Sportą

Atėję į šiuos šokius netik 
kad linksmai laiką .praleisi
te^ bet taipgi paremsite mū- 
sų’sportiuinkus. Čia mes tu
rime pasižymėjusių sporti
ninkų, kuriems parama būti
nai reikalinga. Beveik visi 
jie yra moksleiviai. * . •

Sporto Įrankiai gana daug 
kainuoja, o be jų mes nega
lime pasirodyti. Skaitydami 
anglų laikraščius didžiuoja
mės pamatę lietuvį pasižy
mėjusį sporte. Tas kelia 
mūši) vardą. Bet be pinigu 
uė vienas nepasiekė to laips
nio, i r jeigu mes nesusirūpin- 
slme sportu, tai mūsų'jauni
mas nueis pas kitataučius. 
Paremdami juos mes palai
kysime prie savęs ir jie dirbs 
mūsų organizacijose.

Tad dar kartą kviečiame 
visus ateiti skaitlingai į ren
giamus šokius: Tikietus ga
lite gauti pas šiuos narius: 
Dr. S. Galinauską, J. Zuloną, 
J. Antanėlį, Baltrušiūną,La
pinską, Mikalauską, Jakuns- 
ką. Ašmenską, Tivinavičių, 
Kiškį. Aukštikalnį, Marksą, 
‘M’edoni ir “Darbininke.”

Grįežš viena iš geriausių 
orkestrą “Gillette.” 

širdingai kviečia
Rengėjai

nolas O’Connell paskyrė 
Monsignorą kuin. J. B. Peter- 
son’ą, kuris per pastaruosius 
15 meti) arba daugiau buvo 
šv. Jono seminarijos, Brigh- 
toiie'beveik visą laiką jos 
prezidentu.. Kardinolas pa
kele y prezidentus Šv. Jono 
seminarijos kun. Dr. Charles 
A. Finn, o kun. Chąrles N. 
Cumrfmgham lieka prokura
torium.

PERMAINOS ŠV. -TONO 
SEMINARIJOJE

Šiomis dienomis minis a. a. 
Kun. James .T. O’Brien’ni,

Jebatai visus sujudins. Te- 
: “Penkių dieną darbas 
aiteje.” Tad ateikite vi- 

t skaitlingai susi rinkiman.
Finansicriiift

KAIP TAI GALIMA APSI
GAUTI

Viena lietuvė Roklevičiene 
So. Bostone .pirko pereitų 
vasarą kriuituvėlę. Savinin
kė tos krautuvės buvo airiše. 
tfei pirkėja, nei pardavėja 
neturėjo advokato. ’ Pirkėja 
sakė, kad ji krautuvę pirks, 
jei namo savininkas ją Rai
kys. Tai krautuvės savinin
kė tikrino, kad taip. Tada 
pirkėja sutiko ir nupirko. 
Tas buvo padaryta pereitą 
vasarą liepos 13 d. Netru
kus po to namo savininkas 
kraiituvninkei paliepia išsr= 
kraustyti rugpj. 1 d. Pirkė
ja pamatė save apgautą ir 
kreipėsi į adv. Šalną. Daly
ką prisėjo nešti į teismą. 
Teismas baigėsi šiomis dieno
mis ir teismo ištarmė buvo 
pirkėjos naudai.

PADĖKONĖS DIENA
Gubernatorius Alvan

Fuller išleido proklamaciją 
Padėkonės dienos reikale. 
Joje jis atsišaukia į visus su
silaikyti nuo pertekliaus ir 
nors kiek išsižadėti savęs. 
Ragina dali tos dienos pa
švęsti bažnyčiose ir kitose 
vietose atnaujinti meilę ir at
sidavimą namams, valstijai 
ir tautai.

T.

I

■ - j - •
TAI LINKSMYBIŲ IR DŽIŪGAVIMŲ SAVAITĖ

PARSIDUODA FORNIČIŲ 
BIZNIS, 

išdirbtas per daugelį metų. Kaina 
visai maža. Priežastis pardavimo— 
savininkas mirė, o aš, jo našlė ne
galiu biznio išvaryt. Adresas: 30 
Intervale St., Montello, Mass.

(L.19,26,-G.3)
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XXI METINIS

BALIUS
LIETUVOS SŪNŲ DRAUGYSTĖS 

Cambridge, Mass.

Lapkričio 25,1926
THANKSGIVING DAY—PADĖKONĖS DIENOJ

CYPRUS HALL
40 PROSPECT ST. 'CAMBRIDGE, MASS.

Prasidės 3 vai. po pietų ir trauksis iki 12 nakties
Kviečia KOMITETAS .

Pirmadiehy, Antradieny ir 
Trečiadieny 

Lapkričio 22, 23, 24
GLOBIA SWANS0N

“FINE MANNERS”
------- a Įso------

MAE MARSH
-•-----in-------

“THE RAT”

Ketvirtadieny, Penktadieny 
šeštadieny 

Lapkričio 25, 26, 27 

richArd DIX

“THE OŪARTERBACK” 

“FIGHTING FATE”
------with-------

BILLY SULLIVAN

Pirmadieny, Proffą Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalų 
Vakaras.

Sekmadieny Du Valdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. PoPiet, 6:30 ir 8:45 Vakare.

Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., 0 
Vakare 15c., 20c., ir 25c.

K

IEŠKO SŪNAUS SU PINI
GAIS

Tūlas Mikas Byrda, 32 
Fairmount St., Cambridge, 
kuris mėgina nusižudyti lap
kričio 1 d. po to kada/jo sū
nus Kazys 16 metų pabėgo su 
$618.38 tėvo sutaupytais pi
nigais, dabar jis jo ieško. Jis 
netiek ieško sūnaus, kiek pi
nigų, nes būdamas be darbo 
neturt kuo nusipirkti maisto 
sau ir šeimynai. Tėvas ma
no, kad valkas pabėgo į New 
Yorką...

• k t; <

CAMBRIDGE, MASS. .

Carnbridge’iūs tebetęsia ste
buklus. Sumažino parapijos 
skolą. Uždėjo parapinę mokyk
lą. Nupirko ir pertaisė seserį) 
vienuoliją. Dabar daro stebuk
lingus fėrus. Bazaras varomas 
viki smarkumu vakarais lap
kričio 18, 19, 21, 24 ir visą die
ną 25. Nereiktų niekam pra
leisti progą rėmime stebukla
darių cambri dgieč i ų.

4 *

Gal nebus pro šalį pasakius 
teisybę apie Cambridge’io L. D. 
S. kuopą. Ji lošia parapijos fė-

X Liberty 7296. X
1 GEORGE H. SHIELDS I 
| ADVOKATAS | 
1811-812 Old South BuildingI 
| 294 Washington Street t 
X Boston, Mass. X
| Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M. X

X GYVENIMO VIETA - O
X 37 Gorham Avė., Brookline I 
v Telephone Regent 6568 X 
| ANTANAS F. KNEIŽYst 
X kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- J 
Xlų ir užsiima Real Estate pardavi-X 
*7 nSjimu, būna mano ofise kasdien X 
X nuoi 3 iki 5 valandos po pietų išsky- v 
X rus šventadienius. Lietuviai, kad ir X 
g mažai sukalbantieji angliškai galiX 
X kreiptis Įvairiais reikalais pas ma- \ 
gnę. A. F. Kneižio adresas vra toks: X 
®308 E. Ninth S.t., Tel. S. B. 1696. 3

REIKALAUJAME
Keletą vyrų ar studentų prieš Ka
lėdas dirbti vakarais įvariose lietu
vių kolonijose. Uždirbti galima iki 
$4.00 į vakarą. Dėl platesnių in
formacijų rašyk arba užeik pas: 
P-LĖ M. GRYBAITĖ, 366 Broad- 
way, South Boston, Mass.

ANT IŠRANDAVOJIMO 11 te- 
ncmęntų po 5 ir 6- romus. Renda 
nebrangi, po $17 ir $18 į mėnesį. 
Tencmentai randasi ant Market 
ir Lincoln Sts., Rrighton, Mass. 
Klauskit pas B. A.JAUSKAS, 58 
Lincoln St., Brighton. Mass. Tel. 
2902. (L.28)
4---------- ---------------------------- --------

ONA SKAMBAITIENĖ paieško 
savo dviejų brolių : Simano ir Jur
gio Krasauskų. Prieš 18 metų gy
veno Anglijoj, iš kur iškeliavo A- 
inerikon ir nežinau kur gyvena. 
Jiedu paeirta iš Virbalio parapijos. 
Simas 46 m. amžiaus, o Jurgis a- 
pie 40 m. Kas apy? juos žinotų ar 
gyvus ar įnigušius.’ prašau praneš
ti šiuo antrašu: Mrs. ONA SKAM
BA ITIS, 16 Baird Sq., Holytou n, 
Lanarkshire, Scotland. (s)—1 ■■■■■■■! ■■■■■■■■ ■■

PARSIDUODA 2 -3 šeimynų mu
ro namai, toiletai, gazas ir skal- 
bvnės; metinės pajamos $1,144. 
Kaina $7.000. M. J. FORD, 292 C 
St., So. Boston, Mass. (L.19)

g ISegzamlnnoju akis, priskirta akl- 
at olos, kreivas akis atitieslna ir 
ffi amblijoniškose (aklose) akyse aa- 
s| gražina šviesų tinkama 'Taika.
1 J. L. Pašakarnis, O. D. 
| 447 Brosdway, So. Boston.
®©®®®©©©©©©@®©®©©©©©©®@®@©

8 TEL. So. Boston 0506—W.
| LIETUVYS DANTISTAS J

I A. L. KAPOČIUS į 

j 251 Broadway, So. Boston j
f. (“Keleivio” namej
8 Ofiso Vajlajsdos: nuo 9 Iki 12, J 
gi:80 fld 6 Ir nuo 6:30 iki 9 vakare. £ 
ĮSSeredomis nno 9 iki 12 vai. dienų J; 
CSubatomis nno 9 iki 6 vak. NedS J 
* įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį >

Tek S. B. 2805—R. 

į I E T U V I S 
j OPTOMETRISTAS

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sek retini ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass.

Room 7—Te). Richmond GG8
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

PARSIDUODA BUČERNĖ
viena iš geriausių Cambridge’iujc.

ruošė didžiausią rolę. Ji tuibut Ren(]a pigi ir^isai mažai ekspen- 
aimės lenktyniavime klebino $ų yra.

pažadėtą-dovaną.
Biznio daroma apie 700 

doleriu savaitėje. Pirkęs nesigai
lėsi. W. M.. 54 Washington St., 

(IJ2-16)Pašalietis(cam|)rj^„e( yfass
Į

I
i

VER ACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180
------fci " 'if ■<— --------- 1

Tel. So. Boston 0823 '
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUMI

425 Broadway, So. Boston
Ofnio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir ųuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip gi seredomis nno 

12-tos dienų uždarytas

c

t

g LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALIJjtAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventų dienų pagal su
sitarimų.

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
I (GUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Montelloj Mass.__________________________________________________,

(Kampas Broad Street) i

Į

Telefonas: Soath Boston 4768 - V

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS

CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO
351 Dorchester Street

So. Boston, arti Andrew Sq.

16 METŲ. SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99< W. Broadway, 8o. Borto*
VALANDOS: Nuo 9 r. iki Z ▼. vak.

DR. L. GOLDEN
Perkėlė snvo Bostono ofisų iŠ 99 

GREEN ST. j savo namus

16 Crawford Street, Rxbury 
arti AVarren Ir Grove Hali

Vlnndos ryto nuo 9 iki 10; dienų nuo 
1 iki 3; ir vakare nuo 6 iki 8

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Roxhury 0131

i
t

I
Tel. S. B. 4775-M

DR, J. L. CLOUGHERTY'
PODIATRIST

Kojų Specialistas
Visokios kojų negalės moksliškai 

gydomos
Apžiūrėjimas nemokamų#. Ofisas 

atdaras vakarais ..
414 BROADWAY, SO. BOSTON 

Room 4

I
♦ 
I

I
PADARYK SAVO NAM^ UNKSMIŲ IR 

PATRAUKIANČIU
Padėkavonės diena jau artinasi. Jūs didžiuositės ir džiaug

sitės su pakviestais draugais ir giminėms, kuomet turėsite vie
ną iš mūši? puikiausiai papuoštą pietums setą, ar valgomam 
kambariui setą su nupiginta kaina.

Pietums setai nuo $14.00 iki $45.00. Iš astuonių dalių val
gomo kambario setai nuo $85.00 ir aukščiau.

Ypatingas pasiūlymas už išėjusius iš mados modelius, Sonora 
PhonogTaph $65.00, buvo $100.0p.

FURNITURE CO.
SOUTH BOSTON, MASS.

Ofiso Telefonas Unfverslty 8R31-W« 
RęrJdencijos Tel. Universfty 8831-Ra

D. A. ZALETSKAS J
Graborius.ir Balsamuutojas I 
448 ir 9S3 CAMBRIDGE STREET I 

CAMBRIDGE; MASS. Į

Advokatas

414 Broadway, So. Boston

Jh.

4

c

405 BRO

Bes. Tel. Parkway 1864-W.

į *•* >

LIETUVIS GRABORIUS ,

Kaina
P«

I

p'įv • ----------------------------

^PRANEšAAr gerb. vieti- 
“Darbininko” skaitv- 

ijams, jog pasitaikius Pa- 
gkųnės Dienos šventei kitą 

Vfldtę “Darbininkas” išeis 
c svkį, tfteiadienv, lapkri-

aitą ■ ■■ ——
Skk Boston 3520

ŠALN A-SH ALLN A
TUVIS ADVOKATAS
Baigos dn TTniveraltotu 

RNELL 'l’NIVERSTTY su A. B. 
WASUINGTON UNIV. tat LLB. 

ij*B * r b i n 1 n k o ' ’ Name, 
(antros labos)

Broadvay, So. Bostot 
-Rjet idenr 1 Jt 

garvard St, f'jimbrldjp. Mana 
r. Tel. Unlvrrslty 1463—J.

MES BUOAVOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR 
KRAUTUVES

perkam, parduodam ir išmairtom na
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
bučernes, bekernes ir restorantus. In- 
Biūrinam (apdraudžiamo) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu^ 
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus ir malkas. IšrandavOjam 
kambarius. Užlaikome kamaminką, 
arkitektų'; padarome planus dol bu- 
davotojų; užlaikome namų taisyto
jus, stogdengius, plnmberius ir elek- 
trikininktls. Skoliname pinigus ant 
.pirmų ir antrų morgičftj. Teipgi su- 
' tefkiam legaljškus patarimus per sa

vo advokatą visokiuose cpikaluose, 
v kaip tai: pirktine ir pardavime-visokio turto ir t. t. Reikale 
<> kreipkitės pas: ' *
4! A J KUPSTTSf 832 WEST BR0ADWAY* SOUTH BOSTON, MASB.

I | Offlce Tel. So. Boston 1662 arba 1373 ■ 1

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

L Norvvood 1503

in Geriausį Paskutinį Patarnavimų.

Nttrtjbrk 
Kas tik

toamn. U Ivisą pilnų pagrabų, palaidojimų, im nlinn 
Ir vinis relkalingah dniktaia pas mane galima apsieit 
ĮHiau už dideliu*, ą už valkui* ~ 
ut takių kalbų taip puikiai ne^nlaltloa, ka^p nž pnlaidojo.

> ra manim relMlų, visi yra Mitingi.

nuo ?2O tr ragftflau

A L. orrač m gyvenimo antrašas:

r* 2 » —

UETUVIŠKA KRIAUČIŲ | 
ŠAPA !

130 C St., So. Boston, Mass.
Stovam motorų ir vyrų drnbnžiaa. 
ĄtnauJInnm Ir lAvaiom farkntu*. 
Vyrams lAmlyt Ir pataisyt siutas 
fl.25. Moterims ižvinyt Ir jiataisyt 
Ruknas 11.50. Atvažiuojam paimt 
drabužius ir Mvale ntvNtaK j nn- 

4 mn«. NotMuoklt drabužių niekam 
be musų čekio. Rakandu persitikrin
ai to. 130 C St., 8. Boston. (K15.L16

. V. WARABOW & CO
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR BAL8AMU0T0JAS z
1170 WASHTNGTON STREET

Norvood, Masu


