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IŠVAIKĖ NEPRIGULMINGĮIJy SUSIRINKIMĄ
Pereitą nedėlią Varšuvoj ištiko nauja “revoliucija.” 

Toje dienoje Amerikos lenki} “nezaliežnas” vyskupas Ho- 
duras turėjo susirinkimą ir norėjo kalbėti apie neprigul- 
mingą bažnyčią. Bet studentai ir jiems pritariantieji su
sirinkime sukėlė ermyderį ir muštynes. Tuo pat laiku keli 
šimtai suorganizuotų huliganų užatakavo salę iš lauko.

“Vyskupas” Hodur, 70 metų amžiaus, buvo salėj kar
tu su savo “vyskupu” asistentu Bonczaku. Salėj “vysku
pas” laikė pamaldas. Studentai su vėzdais ir lazdomis puo
lė ant estrados ir ėmė pliekti besimeldžiančius dvasininkus. 
Juos sudaužė, sukruvino, primušė, kad net žado neteko. 
Sumušė ir visus, kurie pamaldose dalyvavo patarnaudami 
dvasininkams. Daug žmonių puolėsi ginti ir drausti už
puolikus. Tada kilo visuotinas alasas ir muštynės. Daug 
žmonių tapo sukruvinta. ‘

Kai atvykusi policija išvaikė huliganus ir nezaliežnin- 
kus ir kai “vyskupas” atsipeikėjo, tai jis pareiškė:

“Dabar jaučiuos 50 nuoš. stipresnis. Šis užpuolimas 
išnešios žinias apie mano bažnyčią po visą Varšuvą. Prieš 
tai aš čia veik visiškai nebuvau žinomas.”

“Nezaliežninkų” vyskupas Hodur į Lenkiją buvo at
vykęs prieš dvi savaiti. Į Varšuvą jis pribuvo lapkričio 13 
d. Jis atvyko iš<Scranton, Pa. Jis Varšuvoj ir apskritai 
visoj Lenkijoj lankė savo sekėjus ir rūpinosi savo Bažny
čios legalizavimu Lenkijoj.

Kayį triukšmingą susirinkimą atpyškėjo policiją, tai 
uolesniuosius mušeikas ėmė areštuoti. Suareštavo 10 as
menų, daugumoj studentų. Jie bus teisiami už užpuolimą.

Ho^uras -eriš t Ameriką gruodžio nradžioie> Dėl pasi- 
^Įymo Hoduro Lenkijoj falo daug ginčų laikraščiuose. 
Dešinieji ir suprantama katalikiškieji laikraščiai Ilodurą 

\merkia, o laisvieji laikraščiai užtarauja.

ūsų atsakymas 
\ lenkams

MASKVOS ATSAKYMAS 
VARŠUVAI

Pilsudskio vyriausybė ir 
visa Lenkija buvo be galo su
judusi dėl Rusų-Lietimų ne
puolimo sutarties. Lenkija 
pasiuntė Maskvai notą, kur 
prikišama, kad ta Rusų-Lie
tuvių sutartis laužanti lenkų- 
rusų sutartį Rygoje padary
tą. Rusija savo atsakyme 
Varšuvai tikrina, kad Rygos 
sutarties neperžengusi.

A------ ,

KARDINOLŲ SUSIRINKI- 
f MAS

RYMAS. — Vatikano or
ganas Osservatore Romano 
paskelbė, kad kardinolų ko
legijos slapta konsistorija 
šaukiama ant gruodžio 20 d. 
Vieša konsistorija bus gruo
džio 23 d.
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Gerb. Kun. J. švagždys, Montellos šv. Rol 
pijos klebonas, lapkričio 24 d. mini savo- afj 
sukaktuves. L D. S. Centro Valdybos, “Dariui 
jos, Administracijos, darbininkų ir visos oi^s 
sveikiname mūsų garbingą vadą, L. D. S. liw 
narį ir linkime nuo širdies ilgiausių metu.
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1 NEW Yf^RK^ Dėl ne-- < •<» * 
svietiškos ąudpjs Atlantike 
susivėlino irių®riąusieji lai
vai. SusiveliriĄ^orge Wash- 

tia, Rocham- 
Vėlino dviem - '‘s.
ariąi buvo be

PALIEPĖ SUAREŠTUOTI 
VISUS OPONENTUS

Italijos premieras Musso- 
lini išleido įsakymą suareš
tuoti visus Italijos parla
mento atstovus, kurie nepri
taria jo žygiams. Ir apskri
tai visoje Italijoje eina dide
lė ablava dėl visų fašizmo 
priešų. Dviejuose miestuose 
respublikonai naktį buvo iš 
namų išvesti, nuvežti prie fa
šistų būklės ir nuplakti.

Buvęs parlamento atsto
vas Covazzoni Bergamo mie
ste buvo sugautas ir sumuš
tas. Paskui jam buvo užner
ta virvė ant kaklo ir buvo nu-
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rietuvių para- 
kunigystės 
’Redakci
jos vardu 
komisijosr. v’--**
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ingfon, Berengi 
beau ir kiti.P-as 
dienom. Pasaa 
galo išvargiliti.
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strI
Anglijos ang 

buvo nutarę uįfeelko. baigi
mą. Bet strdfc^&ikai di-

KAIP LENKAI SMAUGIA 
GUDŲ MOKYKLAS

VILNIUS (E.).—“Prze- 
glad Wilenski” įdėjo gudų 
mokyklų Vilniaus, Gardino 
ir Naugardo srityse apžval
gą, kuri aiškiai charakteri
zuoja lenkti mokyklų politi
ką tautinių mažumų atžvil
giu. Laikraščio statistikos 
daviniais, minėtose srityse 
1920-21 metais buvo 514 gu
dų mokyklų, 1922-23 m. ten 
buvo jau tik 22 mokyklos,
1924- 25 m. — 20 mokyklų, o
1925- 26 m. — beliko tik trys 
mokyklos.

Per 1922-1925 metus tų 
sričių lenkų mokyklų inspek
toriams buvo įteikti 446 pra
šymai leisti įsteigti gudų mo
kyklas. Tačiau nė vienas iš 
tų prašymų nebuvo paten
kintas. Tuo būdu tūkstan-» 
čiai vaikų auga analfabetais; 
972 gudai mokytojai liko be 
vietos.

SVEIKINAME LOViy TAUTOS PATI
šiemet visa lietuvių tauta mini dvigubas vieno didžių jų 9 

vo patriarkų sukaktuves, šiemet, lapkričio 23 d. sukako 75 me 
tai kai gimė Jonas Basanavičius ir kartu sukako 50 metų kp 
jis stojo dirbti lietuvių tautiškoje dirvoje.

Svarbiausiosios tame sąryšyje iškilmės įvyko LietuvojMi
roje sostinėje Vilniuje, kur gyvena patsai garbingasis sukaki 
vininkas. -f

Neprigulmingoje Lietuvoje teipgi rengta didžių paminėji
mų pagerbti sukaktuvininką ir apibudinti jo užpelnus. /, J-

“Darbini n iras” jungiasi su patriotingais lietuviais 
kinančūns didį Lietuvių Tautos atgimimo patriarką ir linki jam 
daug sveikatos ir išgalių džiaugtis savo darbuotės gausiais vai- 
siaas. 1

Mirties bausmes
r -

įstatymas |
įkasių vadai

vestas pre kartuvių. Jis n&r Ū^iumoj visa^i 
buvo pakabas, bet mirei^g 
trukus vėfiąul .. . .

respublikonai buvo priversti 
paroduoti gatvėse su nudažy
tais veidais raudonai, baltai 
ir žaliai.

inkai di-
|tėtaibal-

wj

ARKLYS SVEČIUOSE

BALTIMORE.—Mrs Ag
nės Johnson į savo gimimo 
dienos balių pakvietė 51 sve
čią. Stečių tarpe bus jos mė-

Com« mieste turUn^^f^^g^:^

darban ir gali tęsti streiką, 
jei nori.

kartu su svefiais. Priė-stale 
jam bus padėta geras saikas 
avižų.

NAUJAS ĮSTATYMAS 
PRIIMTAS

Italijos parlamentas per
leido įstatymą, kuriuo pasi- 
kėsintojams ant Mussolinio 
Būtiesimrite-bauT

kesinimtai Mussolinį nužudy
ti. ' • • i: /,

1LENKIJA IŠPLEČIA NUOfe 
DINGŲ DUJŲ GAMI- X 

NIMĄ
VARŠUVA (E.). — Varį 

šuvoj įvykusioj militarįno 
konferencijoj, kuriai pirin« 
ninkavo pats p” “d^as.te

- - i

BENZINO EKSPLIOZIJA
PAWTUCKET, R. I. — 

Darbininkas su blešine ben
zino ė.jo pro pečių ir parvir
to. Gazolinas pasiliejo ap
taškė pečių ii’ sekė eksphozi- 
ja. Du žmonės žuvo dėl kilu
sio gaisro, šeši buvo apdegę. 
Nuostolių už apie $60,000.

Už steigimą “šlapios” 
korporacijos

•T\

kijoj, nešis 
narnos šios rūšies nevrgaBB 
esą patenkinamos. Šios šrfe 
ties specialistams paruosti; 
jau organizuojami’tam tikri: 
šešių mėnesiu kursai. I kur- 
sus bus pašaukti mobilizaci
jos tvarka visi Lenkijos ata
tinkamo amžiaus farnaa 
ninkai. - ‘

A *

VĖL KELIA BALSĄ PRIEŠ 
I ALIJANTUS

I Vokietija vėl kelia balsą 
prieš alijantų okupaciją kai- 
kurių vokiečių parubežinių 
miestų. Pasaulis jau yra pa- 
nių jėgų buvimą Vokietijoj. 
Dabar Vokietijos vyriausybė 
per savo užsienio reikalų mi- 
nisterį iškėlė tą reikalavimą 
Reichstage.

LEIS STEIGTIS DEGTINĖS 
KORPORACIJAI

WASHINGTON.—4 ‘ Sau
soj ” Amerikoj. kilo klausi
mas steigti didžiulę degtinės 
korporaciją. Iždo Depart
mentas pripažino, kad deg
tinės pardavinėjimas pramo
niniams ir medikaliams rei
kalams dabar yra netikęs. 
Kad geriau sukontroliuoti ir 
sureguliuoti tą biznį, tai val
džia ketina leisti įsisteigti1 di
džiulei degtinės korporaci
jai, kuri būtų valdžios kon
trolėj ir kuri aprūpintų pra
monės ir medicinos reikala
vimus degtine ir alkoholiu.

Kai inėjo galion prohibici- 
ja, tai degtinės ir alkoholio 
buvo labai daug. Vien degti* 
nūs bhVo likę 60,000,000 ga- 
1 iohų-'Degtinės sandėliai bu^ 
vo užpečėtyti ir tik su val
džiusi žinia buvo galima par- 
davitlėti aptiekoms ij-p-ranlo- 
TtČms'.i',Tolaiwbūdu ųžfakyta 

‘tilpo tfaųginvies|ytf> kapitalo/ 
kurs tiegąUję! greit pasiliuo- 
subti.- iš to ir kitų n& 
•smag&nų; pasiliuosavus,-tai 
siūloma sudaryti korporacija 
su api> $2^000,000,000 kapi
talo ir jiji paimtų.visą esa- 
i^ldegtųtųir alkoholį ir jiji 

dalykus tdli.

SUĖMĖ SAIKĄ ŽULIKŲ

CLEVELAND, Ohio. — 
Policistai nužiūrėjo vieną 
užeigą priemiestyje ir su di
delėmis jėgomis padarė kra
tą. Rado ten 33 vyrus ir mo
teris. Tai besąs plėšikų liz
das. Besą jų tarpe pasižy
mėjusių kriminalistų. Poli
cistai jų garadžiuje rado 12 
pavogtų automobilių, keletą 
desėtkų šautuvų,daugybę pa
tronų ir visokių įrankių plė
šimui. Policistų buvo 30, o 
jie suareštavo 33 žulikus.

MAŽIAU TEPAGAMINO

WASHINGTON. — Ko
mercijos Departmentas skeUs. 
bia, kad šiemet per spalio 
mėnesį automobilių iš viso 
Suv. Valstijose pagaminta/ 
331,738, o pernai per tą mė
nesį pagaminta 4:18,419. '/a

PAKELS ALGĄ MAJORUI

PROVIDENCE, R. 
Šio miesto majorui algos 
karna $7.500. Alde
susirinkime inešta ir priim 
ta, kad jo alga būtų 
iki $10,000. Pasiūlymą 
žiūrės finansinė komisijA-r^

ATAKAVO POLICISTUS

BROOKLYN, N. Y. — Du 
policistai sulaikė automobi
lių, kuriame lėkė intarti 
banditai. Bet banditai ne
norėjo pasiduoti ir užvedė 
kovą. Vienas policistas tapo 
vietoj nušautas, kitas pašau
tas. Po to banditų ieškoji
mas prasidėjo po visą miestą. 
Vienas tapo suimtas ir tas iš
davė savo kitus tris buvusius 
draugus.

NUŠOKO NUO PAMINKLO

I

.*

PENK^
HAZ

PRITRŪKO DARBŲ
MIAMI, Fla.—Po pudros

darbininkų tikėdamiesi gauti 
darbų priė miesto atstatymo/ 
Privažiavo tiek, kad apsi* 
reiškė nedarbas.

ĮSTATYMĄf ję y

>, Mo.—Missouri

* . f /’'V,
• ' J« •

V’*

DĖL AMBASADORIŲ KON
FERENCIJOS PASKUTI

NIO NUTARIMO
KAUNAS\E.). — Lenkų 

vyriausybės prašoma Amba
sadorių Konferencija savo 
posėdy spalių mėn. 20 d. 
svarstė Lietuvos SSSR drau
gingumo ir nepuolimo sutar
ties sėkmėj sudarytą padėtį 
ir nutarė, kad ji neranda rei
kalinga atidaryti iš naujo 

• diskusijų Vilniaus klausimu, 
( nes tos diskusijos esančios 
galutinai baigtos Ambasado
rių Konferencijos decizija 
1923 m. kovo mėn. 15 d.

Seimo užsienių komisijas 
posėdy spalių mėn. 30 š. p. 
M. Sleževičius, ministeris 
urmininkas ir uzrienių rei- 

lų ministeris, padare ex- 
ie kalbamuoju klausimu ir 
kartą precizavo Lietuvos 

įausybčs nusistatymą Vil
us klausimu.

ŽMONĖS NELAIMĖJ
LETON, Pa.—Į ang

lių kasyklą prasimušė van
duo ir uždarė išėjimą pen
kiems darbininkams. Dar 
nežinia ar pavyks darbinin
kus išgelbėti.

SLAUGIŲ STREIKAS
CHICAGO, III. — West 

Suburban hospitalio slauges, 
skaičiuje 100, sustreikavo. 
Jos reikalavo algų pakėlimo. 
Ėjo derybos. Kai jų reikala
vimai nebuvo patenkinti, tai 
jos apleido darbą

GUBERNATORIUS CfeĮžtA

PARYŽIUI. Massą- 
.chusetts vh.fšfijba gttbelnątą- 
rius išbuvęs ftraiifa’įo^ ąe^tį- 
nėj dvi savaiti, 
LoiJdqxtj fir iš ten grįš; nąmų.’

(i-- 

POPIEŽIŲ^ UŽ MEKSIKO- 
’nus

i f -
. . Šventasis Tėvas išIeido 'On-

šin miestan privažiavo dajte reikale persekiojamų
katalikų Meksikoj. TiMn- 

£_ Čiuo8iu« kviečia melšrtą 
[smaugiamus katalikus. .

SPROGIMAS LAIVE
BALTIMORE, Md.—Nor

vegijos žibaliniame laive išti
ko ekspliozija. Vietoj žuvo 
15 žmonių, o sužeista apie. 70 
žmonių. Ekspliozija buvo to
kia smarki, kad artimųjų na
mų larij^i išpyškėjo nuo 
trenksmo,; Sprogimas ir 
gaisras kartu apsireiškė ir 
todėl taip daug žmonių nu
kentėjo.^

■■■ ■■'•m .4
’» * - f z t *

ĮVEDĖ K0MPEN8ACU0S 
r ĮSTATYMĄ

ST. įOUlS, Mo.—Missouri 
valstija perleido kompensa
cijos įstatymą. Už jį griežtai 
etoj darbininkai, o priešino
si kapitalistai. Kapitalistai 
tą laimėjo, kad tMįktatrmas 
kun pereiti pw referendumą.

WASHINGTON. — Ispa
nų-Amerikos karo veteranas 
dėl nesveikatos nusižudė. Jis 
įlipo i George Washington 
paminklą ir nušoko. Tas pa
minklas yra 555 pėdų aug- w • 
SC1O.

Šiomis dienomis socialdemokratų Centro K 
hntarė atšaukti savo narį p. Požėlą iš Ministerių K 
Vieton išeinančio p. Požėlos į vid. reikalų ministerius A 
matomas p. Bielskis iš Šiaulių. Į užsienio reikalų 1 
rius kviečiamas p. Sidzikauskas. Visuomenė, žinoma, m 
ilgai tesidžiaugs, jei p. Požėlos vietoje vidaus reik, 
teriu susilauks p. Bielskio. Ar p. Sidzikauskas sutiks 
momis sąlygomis ministeriauti — esama abejojimų. I 
soc. demokratų nutarimas atšaukti p. Požėlą parodo, 
vid. reikalų politikoje ne visa kas tvarkoje; kad ir 
valdančiame Seimo bloke dėl tos politikos kilo baimės; 
pagaliau, tariamasai pasitikėjimas, kurį Seimas, anotT 
Žinių,” vyriausybės politikai pareiškęs Kr. Demokratųife 
terpelaciją svarstyti baigęs, buvo, kaip “Rytas” rašė, vi< 
tik tikrosios padėties maskavimas. Soc. dem. centro kom 
teto minėtasis sprendimas parodo, kiek vertos buvo 
Žinių” pagins.
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^Ieškokite todėl pirmiau- 
siątDievo karalystės ir Jo 
teisybės, o visa kita jums bus 
■da$ta.” (Mat. VI, 33.)

I

i

i
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v. »
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Vienas jaunikis pasiuntė 
piršlį pas kaimyną, kad pa
kviestų į vestuves. Piršlys, ži
nodamas, kad kaimynas turi 
labai piktą kalę, kuri tuo lai
ku buvo su mažais šunyčiais,
priėjęs prie lango ir drebėda
mas, tarė:

. Prašau— Ar kalė namie?!.
su visais vaikais į Baltro ves
tuves!

Tėvas vaikštinėja po kamba
rį, užsimąstęs, pagalios sako:

— Šiandien ryte turėjau ką
tai pasakyti, bet dabar visiš
kai užsimiršau.

— Jau aš žinau, tėveli; norė
jai su mama pasibarti, 
r

— Tetule, ar tavo paukščiu
kas taipgi gražiai gieda, kaip 

'n- mūsiškis, — klausia vaikas.
— Aš' neturiu paukščiuko,

mano vaikeli.
— Kaip tai? Man vakar tė

tis sakė, kad tetulė turinti gal
voj paukščiukų.

PLEPALAS APIE GIRTUS

Septyni vyrai gėrė karčiarno-
je ir atsiminė savo pačias. Pa-

vargstančių ria-gailo jiems
muose žmonij ir jie susitarė:
parėję namon klausyti kiekvie
no savo pačių Įsakymo, o kas
neišpildys nors vieno paliepi-

gaus ryt užmokėti, kas vinie,
su pragerta.

Parėjo vyručiai namo ir kiek
vienam buvo vargo. Kiekvie
nas stengėsi išpildyti savo pa-
V" • Įsakymą, kad 'nereiktųcios
brangiai mokėti.

Ryto metą ateina šeši į Lar-
čiamųrftT^ndtrseptnrtąįįj 
tį bačkoje.

— Mano pati vakar man pa-
rėjus tarė: — Kur lakei, ten
dripsok, — pasiaiškino žmogęr 
lis. ^rė

— Aš parėjęs namon —
antras — parvirtau bildėdamas
ir pati tarė: — Taigi, dabar iš- •
budink tu man visus vaikus. A s
tai padariau.

— O aš, — pasakojo trečias
— parėjęs netyčioms nuverčiau
nuo stalo lempą. Pati tarė: —
Tu, girtuokli, dabar sudaužyk
man visus indus. Aš padariau.

— Aš parėjau vakar links
mas, truputį dainuodamas; tai
mano pati liepė: — Taigi, sako,
dabar piešk girtą gerklę per vi-

Net užkimau; nemi-są naktį.
gęs tebesu.

— Aš vėl, — pasakojo kitas,
— parėjęs užkliuvau už kubilo

I

»

♦

f

ĄSSĮROĖOS LONDONE 
&»*i&tėnK&ilių • • katas- 

Londone vidutiniškai 
žuvo .3j žmonės dienoj.

AMŽRIKOS ANGLIS 
v" ANGLIJOJ
3. ' ■

Londono gyventojai šildo 
us, ir varo pramotu A- 
* oš anglimis. ' Tėipgi 

srdd ir kepa valgius gazu 
" mintu iš Amerikos ang- 
Jjppdohe Amerikos adg- 

toria kainuoja $20.

-.i

>

’ NEGRŲ TURTAI
Bg.

g Siiv. Valstijų negrai far- 
raaeriai valdo 30,000,000 ake- 
&įu žemės. Tos jų fanuos 
|yeįtos $l,00į).000,000 su y i r- 
I^SLLuj.

‘ f --------------------------------

| SENIAUSIAS PIANISTAS

c Vokietijoj Heinricli Krau- 
e, 100 metų amžiaus, duoda 

įdan<x^oncertus.; Tai seniau- 
~ąs ^as^lyje kpiMjęrtįiiin- 
kas» ■ jlš "buvo piano moky
tojas ir liovėsi mokvti 27 me- 
tad tam atgal.

> > --------------------  .... ■

į PAKENKĖ CUKRAUS
l PRAMONEI

♦ •
»

’■ i Yra aprokuota, kad pasta
bųjį Kuboj ištikusi viesulą 

taikino neapdirbto cuk- 
rįufe 200,000 tonų.

AMERIKOS STUDENTAI 
į : FRAKCIJOJ
į •
įvairiose Frakcijos mokyk 

Idšę šį sezoną mokosi apie 
Jįoęo Amerikos studentų.

-NAkXWvis 
^^^arėivio užlaikymas Suv. 
' Valstijose per metus atseina 
$2,000, Anglijoj 
Franci jo j $203.

« 
» • —-------------------------------

~ ĮSITAISĖ ŽIBALINĮ 
KROSNĮ

•.ĮBdHnburgo mieste dėl ang- 
lir&asių streiko viena gumos 
dirbtuvė perdirbo savo kros- 

Dėl anglių negavimo 
kompanija Įsitaisė žibalinį 
kKgnį. Toji kompanija sam- 
do'5,000 darbininku.

SP.-'ifSe-* ,»r *=r * Vz

PIRMA DOVANA
r O ; ' «-• ‘

Laimėjo............... Paul S. Conover, Cor. Hami
Winning Title    ......... ............ - .“DON’T BE STUBBORN, SIR! GI
Laimėjimo Obalsis............. ... ........... ...........NEBŪB ATKAKLUS, TAMSTA!

ANTRA DOVANA
Laimėjo • •«•••••••••••.
Winning Title ..... “
Laimėjimo Obalsis ...

I
f

A 

su į minkyta tešla. Pati ėmė 
rėkti:
jau nepraeini pro šalį. Ga\au 
įsilipti.

— Man parėjus pati liepė: — 
Turbūt vėl man ant galios už
silipsi. Per visą naktį vargau, 
kopėčias net gavau atsinešti, 
norėdamas pačiai ant galvos 
užlipti. Man nepasisekė to į- 
sakvmo išpildyti, nes pati pra
dėjo verkdama prašyti, kad 
liaučiaus.

Pagaliaus paskutinis tarė: —
— Aš neišpildžiau pačios iš

sakymo. Ji man pasakė: — 
Tu vėl prisisprogai. gal dar ne
gana? Eik į virtuvę ir iš
pliurpk visą kubilą vandens. 
To tai aš negalėjau padaryti. 
Užmokėsiu už visus, liet dau
giau su jumis nebegersiu.

(“Šaltinis”)

l

• •

; s i.. ■. t.

. . . $1,000
Sr^ethuėii Stš., LaWfence, Mass-

OLD GOLDS A SM0KING CHANCE! ’ ’ 
UOK OLD GOLD RŪKOMĄ PROGĄ!”

$500

įsilipk į kubilą, jeigu

• • •

.. Wilbur N. Haines, Newmarket N. H. (Box 351)
______________  DON’T BE STUBBORN, ŠIR! LĖT OLD GOLD PROTE MY CLAIMS!”
NEBŪK ATKAKLUS TAMSTA? LEISK OLD GOLD ĮRODYTI itANO TVIRTINIMĄ

50 LAIMĖTOJŲ PO $10 DOLERIŲ ' ’ ' ' t - ■' i J ■ • ■» ‘ .

T. Oneto, 863 Woodward Avė., 
J. G. Pollard, H&rvard Buiness Š

18 Park Street, Hyde Paric, Man. 
, . .... ,120 Long HU1 St, Springfield, Man.

Y. Boljcheau, 359 Alden Rd., No. Fairiiaven, Mase. 
R. Scott, 220 Hartford Avė., Hartford, Oohn. .

Street, Wollaaton, Mass.
N. H. . 
Mass.

C. V. JToner, P Box 498' Rneter, N. H.
I. F. M. Tyier, 51 Pranfiin St, Westfield, Mass.

T. M. Jordan, 41 Peairl Streėt, Lawrencė ,Maas.
Misa C. R Jennubn, BBBankSt., St. Albsna, Vt.
J. H. Keith, 374A CoiumbusAvenųe.Boeton, Mass. ____
F.N.LaMQnUgpe,34 OrGKUrd St., Northampton,Mass. E. J. Pėhfrer, 1 
E. L. Lapinam, 32 Convetse-Et.; Lbngnieado4r, Mass. H. B. Praston, 
Miss Jennie Littie, 25 High, Ipsvich, Mkss.

Jamea Allen, 92 Brpadway, Layrrence, Mass. 
Mrs. E. Betterley, Hali Hill Road, Somert, Conn. 
R. E. Renis, 49 Fountain St., Worcester, Mass. 
Geo. A Bingham, 3Exeter Paric, Cambridge, Mass.

*G. A Boland, 476 Main St., Worce*ter, Mass. 
Paul T. Burke, 11 Fenton St., Dorchester, Mass.
B. Campbell, 95 Audubon Rd, Saite 19, Bortpn, Mass. Miss Marion Locke, Box Į3, Šndfield, ĮfH __________
C. B. Church, 24 Summer St., Easthamptbn, Mass, R- Longfellov, 162 West Newton St., Boston, Mass. Edwand Shay, 41 Ex<
Michael J. Curran, 28 Blake 8t., Wollaston, Mass. E. Lppatin, 14 Concard Sq., Boston, Mass. R. £. ,___ r
G. E. Curtįs, 19 Temple Čt., Wsterville, Maine. j. B. Lynch, 21 Cortes St./Saite 5, Boston, Mass. D.VtSptoat,_____

Jamej L. Maher, 26 Brahma St., Roslindale, Mass. M. M. Svllivan, 83 
Robert H. Marshall, 39 Kfng St., Holyoke, Mass. ‘ ‘
H. McDermott, 47 Eagle Streėt, Proridehoe/R.
>I«x Melro8e, 30 Stnnmer 94^ Leominster, Mass. 
J. C. Mott, 14 Beach-Bt., Rockport, Mass. 
Wes Noble, Box 675, Fatl Rivtr, Mass.

G. B. Curtįs, 19 Temple Ct.,Waterville, Maine. 
Lloyd T. Dtnham, College Aye.,Brooks, Maine 
Farkman Edvards, P. O. Box 356,‘Woonsocket, 1
A. L. Feąnu, 1671 Cambridge St., Cambridge, Mai 

M. tfreea, 43 Ėrena St., Doraboster, Mass.

►te.. Brooks, Jttame.
. ________ 356, Voonsocket, R. I.

1671 Cambridge Si., Cambridge, Mass.

Jesiie Harris, 109 North St., D&nbury, Conn. 
HilfeHy, Maynard, Mum.

E. Huber, 38 Young St, New Haven, Conn.

wand Shay, 41 Exefcr Streel 
t. phonp, U.S. N. Hipiui, 
ff.SprtMt, 131 Phoenū; Tema 

Jamee L. Maher, 26 Brahmg St., Jtoslindale, Man. M. M. SaUivan^SS Carotaa Avą 
C. W. JTori<

Varnon B. W*lker; 66 Loveli St., Andovtr, Mana- 
Gaitu F. Warner, Skovhegan, Maine.

„ . - Idyh Way, 25 Weetbonrne Terrace, BrookMne, Mana,
Mrs. J. O ’Hea, 482 Me<^ ’d St., Somerville, Man. Km J. T. ViMamn, 172 Clark 8k Portlaad, Me.

____________ - - _ - ? __________ » , \ •

t
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DAR VIENA AUKA

X

New York

DĖL APRŪPINIMO 
» MOTINŲ IR JŲ J 

Įkūdikių SVEIKATOS^

LAUKIAMA NAUJAS 
MINISTERIS

Saugok savo mintis, nes 
jos girdimos dangu je.

IŠ VALSTYBĖS TEATRO 
GYVENIMO

ĮDOMUS MEDŽIOTOJU 
LAIMIKIS

>7' > ''"'V*’'

DOS KRAŠTO DIRĖKTO- 
RUOS PREZIDENTAS

STRAIPSNIS 200
Taisyklingas Maudymas ir 

Rėdymas Svarbus
Kūdiki- ri-ikiu syk: Į dieną maudyti 

jei gydytojas neisako kitaip, Rytmeiis 
geriausias laikas (pirui penėjimo K pėrs 
galima ir vakare, jei patogu. Kadikio 
nereikia maudyti i>ent valanda |x> penė
jimo, neigi tuoj prieš išvežimų oran.

Pirma bambos užgijimo reikia tik ske
peta nubraukti. Paskui maudyti Vonio
je. Tą vartojant reikia įšildyti karštu 
vandeniu, o paskui dapilti kiek reikia 
šalto. Vanduo turi būti tokio šiltumo, 
kai klintis, apie '.)S iki 100 laipsnių 
pabrenheit. Patartina vartoti termo
metrų. Jie nebrangus ir butini griežtu
mui. O jei negalima, tai motina turi 
patikrinti vandeni su alkūne. Jei van
duo patogiai šiitas kutini, tai gana. 
Niekados neliek karšto vandens i vonią 
kūdikiui leu esant, nes yra pavojaus 
nuplikinti jo opių odą.

Pirm nurodymo, pridabok, kad viskas 
jau butu prirengta. Abrusai. muitas ir 
milteliai turi būti, po ranka. Mui'lĄs tu
ri imti gryniausias, baltas ir lie-'kyėpa- 
lų. Imliai mažai jo vartoti, Ir žvarbu 
pridaboti. kad kūdikis butų jx> maudy
mui gerai numazgotas, kad muilo nei 
trupučio ant odos neliktų. Motinos 
raukos turi Imti švarios, <> drapanose 
nereikia špilkų, kad nejdrėkstų kūdikio.

Maudant, kūdikio galvų reikia plauti 
pirmučiausia. Pridabok, kad muilo ne
įeitų i akis, švarus rankšluostis apriš
tas ant akių išvengs to.

Įmuilyk galvą, gerai ir numazgok pil
nai ir greitaU Po to reikia atydžiai ir 
lengvai nutrinti visą kūnelį su minkšta 
skepetaite. Bo to pilnai numazgdlFVlsą 
odą nuo muilo. Nušluostyk su'Mitais 
minkštais abrusais, netrinant, bet pri- 
dėliojant. Jei kūdikis atydžiai nusau
sinamas. tai miltelių labai mažai rei
kia. Grynas taikumas reikia įdulkinti 
tik j odos raukšleles, po rankomis ir 
tarpukišky.

Muštardo maudynės naudingos dėl 
nerviškumo ir nemiegojimo. Taisant, 
reikia pridėti pilnų šaukštą muštardos 
į šešetą galionų šilto vandenio. Kūdikį 
tenai laikyti reikia dvi ar tris minutes, 
o išėmus gerai nutrinti ir tuoj pagul
dyti. šita metode paprastai tuoj iš
rauks atgaivinanti miegą. Nepatartina 
muštardo maudynė šiltame ore. Jei to 
neįsako gydytojas.

«LEI NERVŲ SUIRIMO - Pate&kau savo draugo Augusto GuL 
px» iq>pA irrirw pr rvift K*0 ,r 1° brolio IxM>trardo Gulgto. Abu 

—DLUUU 1>eina Mttnrionlu kaimo. Kabelių p*, 
rupijos, Vilnijos. Girdėjau. kad I^eonar-

AR ILGAI BUS TVIRKINA
MI ŽMONĖS

. dus gyvena New Yorke, o brolis AUgus-
Pagalios štai Yla Pagalba. Tai I tas. rennsylyauijoj. Gerbją.mlęj i, ątsl- 

Yra Nuostabu, Kaip Greitai!'
narini prašutt pranešu šiuo antrašu: JUNABNuga-Tone VęOoa. Tūkstančiai JESKELEVIf.IUSt 4 Beįievue Av<®ue. 

Jaučia Palengvinimą į Vos Kele- Montello, Mass.
L 

---- U
1

<

i < •EROVes skYRIUS\-54^5), žąsų — 8,228
. — 25,801), ančių

j liepkite imtys i:r kas žinote, niaicądai 
jprašatt pranešti šiuo antrašu: JONAS

KLAIPĖDA, NI-8 (E.). 
Klaipėdos krašto Seimelio 
posėdy šeštadienį po pietų 
abiejų vokiškųjų partijų 
yad. Volkspartei ir Wirts- 
cheftspartei balsais, social- 

\ demokratams ir abiem, lietu-
♦

tvių partijom nuo balsavimo 
susilaikius, pareikštas p. 
ČKrauso pasiūlytas nepasiti
kėjimas Klaipėdos krašto di
rektorijos prezidentui p. Si
monaičiui. Svarbiausia ne
pasitikėjimo priežastis esan
ti ta, kad p. Simonaitis atsi
sakė pasirašyti Seimelio nu
tarimą atsiklausti Klaipėdos 
krašto tėvus, kuri kalba 
svarbiausia jų vaikams kraš
to mokyklose. Tokiaint ė vii 
plebiscitui, p. Simonaičio 
nuomone, reikalingas tam 
tikras įstatymas, todėl jis 
ano nutarimo ir nepasirašė. 
Be to, kaip nepasitikėjimo 
priežastys, vokiškosioms Sei
melio partijoms turėjo iš da
lies sverti buv. Šilutės aps
krities direktoriaus Dr. Von- 
gehro laikinas paskyrimas 
krašto policijos vadu ir p. 
Simonaičio drauge su p. gu
bernatorium, ir direktorijos 
nariu p. Baldžium apsilan
kymas pereitą savaitę Kau
ne. Direktorijos pirminin
kas p. Simonaitis buvo pa
kviestas i Kauną-sąryšy su 
ruošiamomis ekonominėmis 
derybomis su Vokietija, tuo 
tarpu tam tikra Klaipėdos 

, vokiečių spauda stengėsi su
daryti įspūdį,' kad p. Simo- 

' piaitis atvykęs Kaunan tartis
> su centro 'vyriausybe Klaipė
dos krašto autonomijos ne- 
na

Išrydamas išvadą iš pa

 

veikto nepasitikėjimo direk- 

 

torijo\pirmininkas p. Simo

 

naitis atsistatydino. Drauge 
su juo pasitraukia ir social
demokratas direktorijos na
rys p. Scharfetteris.

Klaipėdos krašto guberna
torius p. Zaikauskas sekma
dienį gavo oficialų Seimelio 
pranešimą apie pareikštą p. 
Simonaičiui nepasitikėjimą. 
P. gubernatorius prašė p. Si
monaitį laikinai tebeeiti kra
što direktorijos pirmininko 
pareigas, ligi bus išspręstas 
dabar susidaręs krizis.

t ’ ' . I f 'i * • - • - . •
A J M *

kykloS įižtvirtinimą, o paga
liau, ąpalių mėn. 11 d. atvy
kę du. policininkai išvarė ma
žus vaikus iš mokyklos ir lie
pė eiti į lenkišką Ignalinan.

Tub pačiu laiku, kadalen? 
ką policininkai pavergtam 
Vilniaus krašte gainioja ma
žus vaikus, Lietuvoj lietuvių 
pinigai^ steigiama lenkams 
dar daugiau mokyklų. Toks 
pątaikavimas tiems, kurie 
lig šiol spiaudė lietuvių tau
tą, kurie lietuvį laikė gyvu
liu, o-įo kalbą “językiem 
bydlo”: (galvijų kalba) yra 
neteisingas, lietuvius skriau- 
džiąs dalykas. Kada Vil
niaus krašte lietuviai smau
giami, duoti čia valią len
kams yra tyčiojimąsi iš tau
tiškųjų lietuvių jausmų. Tos 
dauginamosios lenkų mokyk
los patiems lenkams nereika
lingos, ■. jos tėra nesusipratu- 
siems lietuviams lenkinti. 
Čia jau nebegalima tvlėti.Vi- 
si vieiiu balsu turi sušukti: 
gana lenkinti lietuvius Lie
tuvos valstybėje!

UŽSIENIUS
I . ' * • ■ i

• ’ ‘Per 9 mėnesius 1926 metų 
vištų Lšvežta į užsienius — 
112,402 št. (1925 m;
3299 št), pieno produktų—1 
3,825.2 št.(ią25 m—2,325,7), 
kiaušĖiiU4^|0įi> šį ($25 
m. — “
št. (1925 m.
—17,815 št. (192j> m. 15,033), 
kalakutų — 8,12< št. (1925— 
4.406). . ;

“ŠALTINIO BYLA“ i

Latvijos enkraus fabrikas 
sudarė sutarti sų Lietuvos fi
nansų miniąterija dėl perdir
bimo 1000 tonų cukrinių run
kelių’,La|vnosf ahrik e. Iš 
Lietuvos* gautas pasiūlymas 
sudaryti sutartį dėl perdir
bimo didesnio kiekio cukri
nių runkelių sekančiais me
tais.

SKAUDVILĖ. Prie šio 
miestelio per Ančios upę sta
toma^ gelžbetoninis tiltas. 
Darbininkai didžiausiam vie
tos žmonių nusistebėjimui 
dirbo kai kada ir sekmadie
niais.! žmonių pastabas dar
bininkai atsakydavo, — kad 
dabar, nesą švenčių, ką norį, 
tų dirbą, atėję jų laikai ir tt. 
Reikia pažymėti, kad darbi
ninkė labai girtuokliauja, 
net vietos girtuokliai ir tie 
stebisi. Nusigėrę — sekma
dieniais daužo langus, muša
si. Triukšmadarius tupdant 
šaltojon, darbininkai graso 
kažkokia darbininkų “kon
stitucija’’ ir žada sklisti 
Kaunui. Seniau joks pikta
darys, girtuoklis nedrįso sa
vo darbams teisintis šauktis 
kažkokios “konstitucijos” ir 
grasinti Kaunu.

Spalių 19 d. Marįampolės. 
Apygardos Teismas svarstė- 
“Šaltinio” apeliacijos skun
dą. Žmonių prisirinko vėl 
pilna teismo salė; buvo ma
tyti atvvkusiu net iš toliau.

* * * o

Mūsų reikalą gynė prof. Tu
mėnas. Bylos eigą gal ver
tėtų plačiau aprašyti, bet šia
me numeryje neliko vietos, 
nes 'Teismui užsibaigus šis 
numeris buvo lieveik visas 
sustatytas.

Čia užteks tiek tik pažymė
jus, kad paskutinis žodis bu
vo duotas ne kaltinamojo ats
tovui, kaip yra viso pasaulio 
teksmuq,se, bet. kaltintojui, 
valstybės gynėjui.

iTeismas nepanaikino, bet 
visgi sumažino “Šaltinio” 
redaktoriui pabaudą iš 1,000 
litų iki 250 litų arba 2 savai- 
ti arešto.

Nusimanydami, kad netie
sos konfiskuotame numeryje 
nebuvom parašę ir negavę 
paskutinio pasiteisinimo žo
džio, galėtume dar skųstis 
Vyriausiam Tribunolui. Bet 
neturime laiko tąsytis po 
teismus. Yra begalės nau
dingesnio darbo, kad ir tobu
linant “Šaltinį.”

Visiems mūsų brangiems 
ir skaitlingiems prieteliams, 
kurie šioje byloje mumis rė
mė aukomis, užuojautos žo
džiais, ypač gerb. mūsų gynė
jui, prof. Tumėnui, tariame 
nuoširdžiausią ačiū.(“Š-is”)

Švietimo ministerijos me
no tarėjas p. J. Vienožinskis 
buvo pradėjęs vesti derybas 
su artistais p. p. K. Glinskiu 
ir O., Rymaite kad jiedu 
grįžtų prie senojo savo dar
bo. Su p. Rymaite dar ne
užbaigtos derybos. Tačiau a- 
pie p. Glinskį galima pasaky
ti, kad jam buvo pasiūlytos 
mažai priimtinos sąlygos, ir 
jis atsisakęs nuo pasiūlymų 
rugsėjo mėn. 20 d. išvažiavo 

Taliną (Estiją).

Jaučia Palengvinimą į Vos Kele
tą Dieną. .
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsukęs 

jo JėJ Jūsų, eikit pas Jusų ajitiekorių 
šiądiep ir nusipirkiC iįbųkutę Nuga- 
Toiiė. Nuga-fone sugfijztnlr gyvumą, 
veiklumą ir jmjiegų Nusidėvėjusiems 
narvams ir muskulams. Budiivoja rau
doną kraują, stiprius, pastovius ner
vus Ir steiiėtinal padidina jų ištvermę. 
Suteikia gaivinantį miegą, gerą apeti- 
lą, puikų žleiičiojinią. reguliuoja vidu
rių veikimą, sukelia entuziazmą ir am
biciją. Jei Jus nesi jaučiat kaip reikiant, 
tai pats dėl savo lalsi pabandyk jį. Jis 
jums nieko nekainuos jei ir nepagelliė- 
tų. Jis yra malonus iinii ir Jus tuojau 
pradėsit jaustis nuo j<> geriau. Neimkit 
įkaito. Imkit jo i>er keletą dienų ir jei 
Jus nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau. nuneškit likusią dalį pakinko pas 
aptiekorių ir jis sugrąžins jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako vi
siems aptiekorianis garantuoti jį ar su
grąžinti Jūsų pinigus jei Jus būtumėt 
’ioužganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamus imu- visus 
•aptiekorius.

■F

Plinta gandai kad p. Sle
ževičiui nusibodo eiti kelias 
pareigas, užėmus keletą vie
tų. jis stengiasi atsisakyti 
nuo teisingumo ministerijos 
valdymo. Teisingumo minis- 
terium numatomas prof. P. 
Leonas arba adv. R. Skipitis.

Telšių apskr. nuovados vir
šininkas p. Avižienis atleis
tas iš tamvbos^kaipo netin
kąs partijos politiką varyti 
per policiją. Jo vieton pa
skirtas rusas Katasonov’as.

Get°® 

to

Baltijos
KALĖDOS LIETUVOJ

“ESTONIA“ Gruodžio 7
Važiuokit visu keliu vandeniu į pačią.

KLAIPĖDĄ ' į 

j>er laisvąjį Danzigo portą. Iš ten tiktai 
vienos nakties kelionė kitu laivu./ 

$107 Tiesiog i Klaipėdą!
i 3-čia kliasa

Užsimokant abipus tiktai $181 
į Poptiliariška turistinė trečia kliasa tik" 

tai $10 brangiau vienpus, $15 abipuft." 
Taksai atskirtom ■’>%

Žiniom kreipkitės į vietos agentus arba 
į bendrove: • 

. •i” 

Baltic America Line, Ine,
10 P.RIDGE STREET NEW YORK

LIETUVON iu is

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Musų 3 varyklių garlaiviais 
A.LBEBT BALLIN, HAMBUBG

BESOLUTE, BELIANCK 
DEUTSHLAND 

ir iKipuliariški vieno kubin
iai vai, 

CLKVKLAND, WESTPHALIA
THUBINGIA

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York’o—garlaivais 

Thuetngia ib AVestphama 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai „vadovaujamos 
Europinės kelionės • , ?

$203
IS NEW YORKO j 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

. Išplaukia >
•r. f i

Hambnrg-Ain 
Line

HAMBURG-AMERICAN 
LINE

28 Broadway

Ne visa svarba viri
me. Gerai kavai rei
kia taipgi gero užbal- 
tymo. Bordeno kon
densuotas pienas pa
saldytas iškelia tikrą 
skonį, suteikia pilną 
švelnumą retą auksi
nę spalvą geriausios 
kavos puoduko. Ir 
sutaupymas ant grie
tinės taipgi yra svar
bus daiktas.
Borden’o kondensuo
tas pienas yra vieno
dos kokybės. Jūs jo 
norėsite geresniems 
skaūskoniams visur, 
kur tik reikalinga 
vartoti pieno ir cuk
raus.

VILNIAUS KRAŠTE

Jie visi mėgsta

tis geru Bažnyčios vaiku!

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

VISOSE
VAIS

TINĖSE

KAS DEDASI LENKŲ PA
VERGTAM VILNIAUS 

KRAŠTE IR KAS — 
LIETUVOJ

KOMUNISTAI KĖDAI
NIUOSE Skaityk atydiiai Hituns straipsnius 

kas savaitė ir pasidėk ateičiai.

» \

“Katalikas, kuri* galėda
mas neremia katalikiškos

KOMUNISTAI ANYKŠČIUO
SE, ŠIAULIUOSE PA

NEMUNĖJE... ’

NELAIMES

SAUJAS

PETRĄ V AS ( Daugėliš
kio valse., lenkų pavergtoj 
Lietuvoj ). Neatsižvelgiant į 
tai, kad vietos lietuviška mo- 
kykla gy vuoja jau senai ir 
visą laikų turėjo nemažų mo
kinių skaičių, šiemet Šven
čionių inspektoratas nedavė 
jai leidimo ir nepatvirtino 
mokytojos. Nenorėdami sa
vo vaikų lenkiškose mokyk
lose lenkinti ir palikti be
moksliais, gyventojai pasi
samdė patys mokytojų, kuri 
buvo jau bepradedanti dirb
ti, bet mokslas buvo sutruk- 

vtas. Niekam nelaukiant 
dėjo dažnai lankytis į 

klą policininkai, teirau- 
*51 apie leidimų, ir mo-

KARTENA. Šiais metais 
Kartenoj apsilankė dvi ne
laimės. Liepos 21 d. po smar
kių lietų išsiliejo Minija. Su
naikino daug pasėlių, daržo- 
vų ir nupiauto šieno, o rug
sėjo 14 d. apie 12 valandą 
nakties siautė penkias minu
tes smarkus viesulas. Mieste
ly sugriovė apie 10 trobų, iš
vertė didžiausius medžius, 
bičių avilius, išdaužė langus, 
nudraskė stogus. Ryto metų 
miestelis atrodė lyg po žemės 
drebėjimo. Apylinkėj su
griauta daug trobesių ir išne
šiota nupiautų javų. Pada
ryta daug nuostolių._

PASKUTINĮ GYVULĖLĮ

Anykščiuose areštuota du 
komunistai, kurie platino ko
munistų atsišaukimus. Pane
munėje (Klaipėdos krašte) 
sulaikyta du žmonės su 18 
klgr. komunistų atsišaukimų. 
Šiauliuose irgi pradėta tar
dymas 5 asmenų, priklausan
čių prie komunistų organiza
cijos.

Rumšiškėje medžiotojai nu
šovė didelį arą-berkutą, ku-. 
ris dabar vidurinėj ir vakarų! 
Europoj — didelė retenybė. 
Kadangi ir Lietuvoj pasta
ruoju laiku arų-berkutų ne
pastebėta, tai reikia manyti, 
kad jis atskrido iš Rusijos. 
Apie aro didumą galima 
spręsti iš to, kad išskėtus jo 
sparnus ilgis siekė 2 metru 
15 centimetrų.

Paukštis — retenybė ati
duotas universiteto zoologi
jos muziejui,. ne iš jo bus 
padalyta i

KALĖDOS SENOJ 
TĖVYNĖJ

VIEKŠNIONIAI (Kama
jų valse., Rokiškio apskr.) Š. 
m. spalių 11 ir 12 d. naktį iš 
vargingo piliečio A. Kanša- 
kio pavogė paskutinę karvę, 
kurią tų dienų sunkiai sutau
pytais pinigais buvo pirkęs. 
Vagis nesučiuptas. Tai, ma
tyt, yra “demokratijos” lai
mėjimo vaisiai.

Atleisti iš tarnybos 6 lietu
viai mokytojai: Cicėnas, Mi- 
cevičius, Pakaika, Brazaus
kas, Markūnas ir Stakauskas 
kurie mokė vaikus įvairiose 
vietose valdiškose lietuvių 
mokyklose. Jų vieton pa
skirti lenkai. Į dangų šau
kiąs keršijimo dalykai. Lie
tuvoje taip pat reiktų elgtis 
su lenkais, kaip lenkai Vil
nijoj elgiasi Mh lietuviais. O

■*' ’C ' ’* •mes ką gi matome. Valstie
čiai liaudininkai ir socialde
mokratai brolaujas su tais, 
kurių bočiai lietuviams kai
lius dyre. Jie leidžia steigti 
lenkam kiek tik nori lenkiš
kų mokyklų ir lietuvių kru
vinai uždirbtu skatiku turi 
mokyti “ponų” vaikus. Tai 
matote kokią teisybę atnešė spaudos, neturi teises vadin- 
socialistai.

Šiomis dienomis Kėdai
niuose areštuota trys komu
nistai : Lietuvos universiteto 
studentas M. Gavelis ir dvi 
žydės — šmerkovičaitės. Vi
si trys kaltinami kad jie 
gaisrininkų name padarė su
sirinkimą ir kurstė kiaušy! o- 
jus versti Lietuvos valstybės 
tvarką; jie kvietė, kilūs ka
rui su Lenkija, nekariauti 
prieš pastarąją, bet nukreip
ti ginklus prieš Lietuvos bur
žujus susijungus su lenkų 
komunistais.

STANDARD
•AJkHD

CONDENSED MUK
jūsų groserninkas
TURI ŠVIEŽIO STAKO

Tėmyk Pavojaus ženldą 
Nedapenėjimo

Didžiuma tėvų nedapenėtų vaikų ne
turi iiei mažiausios idėjos, kati jie yra 
aukos pavojingos padėties. Ar jus ma
not. k::d vienas trečdalis musų vaikų 
mokyklose butų nedapenėti ir nedasver- 
ti jei tėvai tą žinotų? Nedapenėjimas 
visados veikia paslapčiomis. Visą siste
mą galima pakast jei nebus ganėtino 
skaičiaus sotybės muisto. I>et tas kasi
mas eina taip išlėto, kad motinos ne 
:noj ij pastebi.

Apsaugok savo vaiką pridėli<xlanias 
Rorden’s Eagle Pieną prie jo kasdieni
nių valgių. Nesenai vesti eksperiinen- 
tni t::r]>e mokyklos vaikų parodė, kad 
Eagle Pienas ypatingai veikia gj'dnnt 
neda{>etH*tus.

Tarp savųjų ir senų drangų, 
tamsta jausi jaukų Kalėdų 

linksmumą 
šventėms išplaukimai per 

BREMEN MUNCHEN 
MUENCHEN

Gruodžio 8
Kajutos, turistiniai. 3 kajutos Ir 

3 klasa
OOLUMBUS 

Gruodžio 14
l-mos, 2-ros ir 3-čios klasos

35c
UŽ

BONKA
Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

F. AD RICHTĘR & CO. 
Berry & So. Sth Sta. 

Brookhm, N. Y.

Kauną ir atgal irnukšč.

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

Lloyd patarnavimas
Dėl infarmacijvf kreipkiič» f 

autorizvotus vietinius agentus 
arba

NORTH GERMAN

L L O Y D
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w Ar daugelis iš Amerikos lietuvių, išgyvenusių po tekį 25 
etų Amerikoj, žino apie pradžią ir reikšmę jtopūleriskDs A- 

merikos šventės — Padėkonės Dienos?
Mes Amerikoj turime įvairių švenčių, čia neturime ome- 

je bažnytines šventes, o civjles' - žinome Liepos Ketvirtų- 
Kolumbo Dieną, Vainikų Dieną.; Žinome ir Padėkonės Die-

itią. Pad&onės šventė yra pusiau religinė, pašiau civilė.
- Padėkonės šventė yra seniausia už visas dviles šventes. To- 

’ jt šventė turi panašumo į Lietuvoj populerišką rudeninę žoli- 
a nių šventę. Lietuvoj sodiečiai žolinių šventėje siunčia Sutvė

rėjui dėkas už vasaros užderėjimus ir visas dangaus dovanas.
Amerikoj Padėkonės Diena įsteigta pirmųjų ateivių, atke- Į 

liovusių iš Anglijos į dabartinę Massachusetts valstiją. Tie pir- L
■ mieji ateiviai, pilgrimais vadinami, vyko į* jiems nežinomų, 

neišdirbtų laukinių žmonių ir žvėrių apgyventą šalį. Jie vyko Į

r ne medžiaginės laimės ieškoti. Namie, Anglijoj, jie vidutiniš- Į 
į kai gyveno. Bet jie buvo išpažintojai tokios tikybos, kuri ne- 

patiko Anglijos Valstybinei Bažnyčiai. Nebuvo jiems leista 
'r bažnyčių statydintis. Jų susirinkimai privatiškuose namuose Į 

■buvo persekiojami. Religinio entuziazmo degdami jie ryžosi 
jšau laisvės ieškoti naujame nežinomame, neišdirbtame krašte, 

indi jonų tarpe. Su dideliais vargais platų, audringą Atlantiką 
7 perplaukę pilgrimai išlipo Massachusetts valstijoj toje vietoje, Į 

kur dabar Plymouth’o miestas yra. čia jie kaip tik užtikrino j 
savo gyvenimą nuo bado, šalčio ir pavojaus surengė Padėko-

■ - nes pamaldas. Nuo tų tai pilgrimų prasidėjo išvystymas gyve-
■ nimo Naujojoj Anglijoj. Jų ištvermė, jų pasiaukuojimas ir 

drąsa ir mums lietuviams išėjo naudon. Nuo tų pilgrimų už-Į
enų Padėkonės šventė.

Šventę švęsdami ir atrittiindftmžį kad kita dar 
aūgfeshė šventė jau netoli, kad Kalėdos jau ar

tėja, mes Amerikos lietuviai privalome atsiminti saviškius Lie
tuvoje. Vidutiniškai imant juk mūsų padėtis čia Amerikoj yra 
laimingesnė, negu mūsų brolių ir seserų Lietuvoje. Laiminges
nė medžiaginiu atžvilgiu. Tai su ta laime dalinkimės su broliais 
ir seserimis užjūryje. Pasiųskime po keletą dolerukų, pasiųs
kime po pakietą įvairių daiktų, ypač vaikams taikomų. Teži- 

• no tie vaikeliai, kad jų dėdės ir tetos užjūryje jų neužmiršta. 
Iš to jiems bus didelis džiaugsmas ir laimė.

.cL

Buvęs “ Ateitięsfc,-uS-«Bn 
r^^torius^ Albinas Rimka 
įąpęs Lietuvos/finansų mir 
tosteriu paąiiį^ diskrėdi-

t

ATmSAK^'MDO KUNI-

^no- 
mašt&L Vilimas Atsisakė lino 
kunigystes.Kadangi jfis atsi1 
šakęs-padarė viešąpareiškia i 
mąstai bus neprošalį gerb. 
skaitytojams susipažinti ar-j 
5iau su juo ir delko jis tą pa
darė. '•

“Draugas” štai ką apie jį| 
paduoda:

“Ėkskunigas Vilimas turi 
metij apie 40, energingas, ga
na gabus vyras, bet puiky
bės.— nors nusemk. Moks
lus ėjo įvairiuose universite
tuose, žino gerai vokiečių, 
francūzų kalbas, bet labai 
šlubuoja teologijoje. Kiek 
kunigų Seminarijoje pažino 
teologijos mokslo, daugiau 
nesirūpino įgyti. Jis yra že
maitis — užsikirtėlis. Kau
no vyskupas buvo pareikala
vęs jo, rodos, 1922 m. grįžti 
Lietuvon ir atsiskaityti su 
kokios ten kooperatyvos rei
kalais. Vilimas nepaklausė, 
nors ir buvo jau tuomet su
spenduotas.

“Ekskunigas Vilimas vi
suomet ieškojo garbės, kar
tais net juokingoj formoje. 
Taip pasidirbdino vizitinę 
kortelę su išskaitliavimais, 
kur jisai ir ką mokėsi. Tas- 
gi rimti} žmonių tarpe nepri
imta.

“Jo siekis—buvo patekti į 
Lietuvos Seimo atstovus. 
Kadangi patsai prie kri
kščionių dem. partijos nepri
klausė, per kitų protekciją 
lapo įtrauktas,į. aptrojo Sei
mo atstovų sąrašą ir ūkin. 
Są-gos ir krikšč.-dem. bal
sais Įėjo Seiman. Čia svar
biausiais partijai momentais 
pasirodydavo neištikimas, 
balsuodavo priešais krikšč.- 
dem. Įnešimus, peikdamas 
krikšč. valdžią, žodžiu, norė
jo socialistams pasirodyti 
draugas. Tie Vilimui plojo, 
jį gyrė, ir slinkų dienelės.

“Atėjo trečiojo Seimo rin
kimai.

“Nei krikšč. deni., nei Ūki
ninkų Sąjunga nei kita kata
likiškai nusistačiusi partija 
neįnešė jo vardo į Seimo at
stovi! sąrašą.

“Tuomet Vilimas padaro 
savo sąrašą, save įstato pir- 
mon vieton ir bando varyti 
smarkią agitaciją, net Įstei
gia savo laikraštuką.

“Bet tuo laiku jisai save 
skaitė kunigu. Jo vyskupas 
gerai žinojo jį ir jo kenks
mingą krikščioniškam blokui 
politiką, o dar keistesnį jo ti
kybini nusistatymą. Taigi, 
kad jisai nekompromituotų 
Lietuvos Seime kunigijos, jo 
vyskupas jam uždraudė būti 
kandidatu Į Seimo atstovus. 
To jau buvo A. Vilimui per 
daug. Įsikarščiavęs balan
džio 27 d. rašo jisai vysk. 
Karevičiui laišką, sakyda
mas: 1 Aš negalėdamas su
taikyti kunigo pašaukimo su 
savo politinių ir visuomeni
niu veikimu, atsisakau nuo 
kunigystės.’

“Tasai jo ‘politinis ir vi
suomeninis’ veikimas buvo 
ir paliko — garbūs ieškoji
mas, ir jisai, aišku, nesude
rinamas su kilnin kunigo pa
šaukimu. Todėl ir prisiėjo 
jam, arba atsisakyti nuo sa- jų baisų išnaudojimą. . Nėra 
vos puikybės ir dirbti nąų-' prakilnesnio jjr*4 įra^eąhio

mentąr ir išeiti iš kunigų &- 
'■ lės. - fc s..- ’

< . pohrinšs gųibė& panaš- 
;s žinti k pasiėmėj dįjęąųę nę- 

garbę ekskzmigo vaj?dą., ą į
, “Spalių m. į^d.ekąkųni- 

gas Vilimas pareiškę ? Lietu
voje,’ kad jisįi nuo 20 spa
lių dienos nebesivądina ku
nigą, o yrat paprastas j>asau- 
-inis ŽT’Ogus.’ Šitaip sau i iš
siaiškinęs ir išdildęs* kuni
gystę, nereiks ilgai laukti, 
kad ekskunigas A. Vilimas 
nenueitų visų apostatų keliu 
— į civilę moterystę, kitaip 
nebūtų suprantamas jo pa
reiškimas, kad dabar jisai e- 
sąs ‘paprastas’ žmogus.

“Katalikams yra skaudu 
susilaukti tokių baisių pa
piktinimų, bet ką darysi, — 
Kristus pasakė, kad papik
tinimų bus pasaulyje, tik 
vargas tam žmogui, per ku
rį papiktinimas ateina.”.

“ VAJUS PASISEKĖ”

Bolševikių lietuvių mote
rėlių vajus pasibaigė. Žyd- 
bernių “Nelaisvė” paduoda 
<ad šis vajus buvo vienas iš 
sėkmingiausių.

Rašo: “Tiesa, neatsiekėme 
užbrėžto skaitliaus skaityto
jų, bet per pusę tiek veik da- 
si varėme.”

Dabar pažiūrėkime, kiek 
oolševikėlės buvo užsibrėžę 
surinkti naujų skaitytojų. 
‘ ‘ Nelaisvė ’ ’ rašo: ‘1 Tai mes 
būtume pliekė savo tikslą— 
1000 naujų skaitytojų.”

tikrenybėms ” 
tiek veik Jasi

c

pavestoje apielinkėje, arba skaitymas jcata 
savo paikybę aukščiaus pa-I dos, 
statyti už kunigystės sakra-|I

FARMERIŲ SUVAŽIAVIMAS

r*

šiomis dienomis Portlando mieste, Maine valstijoj, įvyko Į 
farmerių, susiplakusių į taip vadinamą National Grange, šuva-1 
Žavimas. Pirmutinis ir gal svarbiausysis to suvažiavimo rei
kalas buvo tai 40 valandų darbo savaitės klausimas. Mat šuva-1 
Žavimas įvyko ant karštų pėdų Fordo paskelbtos 40 valandų 
darbo savaitės ir to paties reikalavimas Amerikos Darbo Fede-1 
tacijčš suvažiavime visiems pramoniniams darbininkams. Far-1 

menai gerai žino, kad įvedus pramonėse trumpesnę darbo sa
vaitę, tas kartu atsilieps ir ant formų darbininkų.

Vienas Grange’o vadas pasakė:
t.,. “Tauta negali būt išmaitinama, kuomet farmeris trumpai I 
tedirbtų. Farmeris noriai ilgai dirbs, bet taip darys, jei ma- Į 
tįrs, kadir kiti taip pat daro. Jei kitose pramonės ir biznio ša- Į 
tese bus dirbama tik 40 valandų iš kas 168 savaitėje, tai ar I 

| fermeriai prakaituos prie darbo, kuomet kiti piliečiai piknin- Į 
kaus?” I
> Kitas farmerys išrodinėjo, kad patiems miestiečiams nėra | 
išrokavimo perdaug mažinti darbo valandas ir nurodė konflik- Į 

tą tarp farmerių ir miestiečių interesų. Miestiečiai, sakė jis, 
nori gauti farmų produktus už kaip galima žemiausias kainas.

' &d tarpti farmeriai nori gauti augščiausias kainas. Duok dar-1 
bžninkui, tęsė jis, gerą atlyginimą už 40 valandų darbo savai-1 
tSs, teperka jis už žemas kainas produktus fermerio, kurs tiir-1 
te nuo aušros iki sūtemos ir turėsi aiškiai neteisingą surėdymą. Į 

Fanneriai dėl darbo valandų mažinimo sako tą pat, kąsa-| 
te irparmonines kompanijos. Darbo valandų mažinimui prie- Į 

ri buvo tada, kada eita nuo 18 valandų darbo dienoj prie 
j 17 darbo valandų dienoj. Ir tada bu vo šaukiama, kad 

nebus gero gyveninio. Gerai tinome, kad nieko 
is iš darbo valandų mažbrimO neįvyko ir kad neįvyks to 

dabar. Darbo valandų mažinimas yra natūralūs prmdni- 
reiškinyB. Henry Ford sumažindamas darbo va-, 

daro. Jis pa
darko sutvar-’ 

na pa- 
dienų.

... Č

kad prie paget

-.. u , J , .. de^ TAiptąutinįs teoperatotių įudįjbhas aftinfe 36 valstybes,
mokrątal jį jšjigąyo.. 50 kooperatinių federacijų įr;QO,000^00 teoptinferių. .
“Rytas” paduoda,,kad Poi A^e pasaulinį kooperak®rin judgjimą plačioji visuoinenfi 
pas Ęipansų Mįnisterįs yra daug nefino dėlto, kad koopfcratoriai dhftfe posftyvų darbą te 
tarp kitko pasakęs: kėlteo didelio triukšm apie save. Yrakftųjud&įittų, kurie te

“Perėmus Iždą iš buv. vy- Į biau stovi visuomenės akyse, o savo porityvatis darbo žvflgs- 
riausybės š. m. birželio mėn. Įniu yra arba sero arba mažai ką tesveria. Tokie publikacijos 
16 d? sąmatinių išlaidų buvo I gamta ir visuomenėje pagarsi dėlto, kad*su dideliu triukšmu ei- 
padaryta 99,9 mil. litų, be to Ina pasaulin. -
išstatyti} akredityvų ir kitų Pozityviu darbu pasaulyje kteperatori&i kur kas daugiau 
aktyvų būta 6,6 mil. litų Įr Į pasižymi, negu triukšmaujantieji ir kudakčiuojantieji socija- 
grynais pinigais Iždo sąskai-Į
ta Lietuvos Bank^ 11,085,- ne paklaaS) kodei kooperatoriai nebūbnija apie
r ; r uo_I>r^ z?\OS S' m jsavo darbuotę taip, kaip socijalistai ir kitokie žmonijos taria- 

^“teturėta tiktai ^ geradariai. Tas greifiaasia detto, kad darbu užimtieji
916 mil litų ir nepaskirsty- triukšmo kelti, o darbo nedirbantieji turi laiko triukš-
tų valstybės sumų 5,8 mil. Ii- mauti.
t, be to 3,9 mil. litų perėjo I 
iš 1925 m. likučių ir 6,3 litų | 
buvo privatinių kapitalų ne- Į 
skaitant apie 2,5 mil. litų iš
rašytų, bet dar nesumokė-1 
tu orderių. Tuo būdu peri-Į

' mant Valstybės Iždą buvo 
rasta lygiai 10,000,000 litų! 
sąmatinio deficito, neskai-l 
tant išrašytųjų orderių ir jei- 

I gu faktiškai Lietuvos Banko I 
Valstybės Iždo sąskaitoj vis 
dėlto dar buvo 11,000,000 Ji-1 
tų pinigų, tai tik dėl to, kad I 

Į čia įėjo daugiau, kaip 6,000,-1 
000 litų svetimų pinigų (de-1 
pozitų 4,7 mil. litų,’ pašto 

I perlaidų sumų 1,4 mil. lit. ir 
kt.) ir 3,8 mil. lt. pereitų me
tų perteklių. Šiuo metu, t y. 
spalių mėn. 1 d. Iždo padėtis 
žymiai pagerėjusi. Sąmati- 

I nių pajamų ligi spalių m. 1 d. 
I turėta 164,000,000 litų, o fak-1 
Į tinų išlaidų 161,6 mil. litų. 
I Be to, beveik 11,000,000 litų 

guli Lietuvos Banko metali
nių pinigų atsargos fondo są
skaitoj, kur, berods, bus ir 

I pereitų metų likučiai šalia 
I Iždo depozitų ir kt. ”

Taip tai nupasakojo Rim
ka, kuris anuomet prisispy
ręs per savo laikraštį Bosto
ne reikalavo iš dvasiškio iš
duoti išpažinties paslaptį ir' 

|uz neišdavimą biaunausiai 
šmeižė kunigus.

Pasirodė, kad šmeižti sau 
nepatinkamus asmenis tuš
čiais žodžiais ir nieku nepa
matuotais prasimanymais y- 
ra da,ug lengviau negu šmeiž
ti falsifikuotomis skaitlinė
mis.

Krikščionys demokratai

tiLrenybėįę. surinko tik 199 
įsivarėme,” reiš

kia surinko maždaug 500, o 
naujų skaįtvtotojų. Skaitli
nės imtos irgi iš tos pačios 
“Nelaisvės.”

Paėmus bolševikių moterė
lių vajaus rezultatus matai 
aiškiai, kad Amerikos lietu
ves moterys aukščiau stovi 
susipratime negu, vyrai. Jos 
netaip lengvai duodasi suve
džioti ir netaip greit patiki 
bolševizmo ir kitokio izmo 
svajonėms.

Reiškia bolsevikės moterė
lės visose Amerikos lietuvių 
kolonijose rado 199 nesusi- 
pratuses lietuves moteris, 
kurioms užrašė pilną purvu 
ir tuščių bolševizmo svajonių 
laikraštuką.

Doros ir susipratusios lie-1 falsifikuotąją Rimką pri
turės moterys turėtų visos spyrė prie sienos ir inešė į 
skaityti ir platinti savo lei- Seimą interpeliaciją, kurioje 
džiamą' organą ‘ * Moterų Dir- štai ką paduoda: 
va. ” N orėdamos susipažinti 
su pasaulinėmis darbininkiš
komis žiniomis turėtų skai
tyti “Darbininką.” Neužil
go prasidės L. D. S. organi
zacijos naujų narių ir naujų 
skaitytojų vajus.

Susipratusios moterys tu
rėtų pačios stoti į darbą ir 
taipgi raginti savo vyrus ir 
kitus darbininkus, kad atsie
kus užsibriežtąjį tikslą.

Tuo mes parodysime, savo 
dar didesnį susipratimą ir 
užduosime visokiems mulkin
tojams dar skaudesnį smūgį.

Ko plačiau mes paskleisi- 
me savo lspaudą, to mažiau 
pasisekimo vajuose turės be- 
dieviškoji^pauėa, nes supras

dingą’visuomeninį darbą jAth dįrbo • kaip„ platinimas ir

“Lygiai to paties metodo! 
I laikosi p. Finansų Ministeris I 
Į išvesdamas spalių mėn. 1 d. | 
Į Iždo stovį. Visos mūsų, kaip I 

grynos nuosavios iždo su-Į 
mos, įeina į p. Ministerio de-1 

I klaracijoje išvestas 164,000,-1 
000 lt. .sąmatinių pajamų,! 
kaip lengvai galima iš pridė-1 

| * to balanso spalių mėn. 1 d. į-1 
I sitikintt 1 Atskaitant p. F. 

| Ministerio spalių ‘ mėn. 1 d.
nurodomas 161,600,000 lt 
faktinių išlaidų gaunasi per- 
tektius špilių mėn. 1 d. 2,-1 

400,000 lt arba.2 mil. lt ma- 
Į žiaų, negu buvo to pertek

liaus birželio m. 16 d.
; “Taip atrodo tikras vaiz

das, lyginant iždo stovį bir
želio m. 16 d. ir spalių m. 1 

Į d. •’ ' J
< ‘T.FinanęųMiftisteriode-

I kfaracijoj birželio mėn. 16d. 
išvesta 10,000,000 sąmatinio 
deficito, spalių gi mėn. 1 d. 
23W004itų pertekliaus.
ė ■ J 'u . V 

re r <

osspau-

‘ ‘ Priežastis šio reiškimo 
yra ta, kad p. Finansų Mi- 
nisteris, išvesdamas Iždo 
stovį birželio mėn. 16 d. ir 
spalių mėn. 1 d. laikosi ne
vienodo masto, vienur skai
tydamas- sąmatinėmis paja
momis tai, ko kitur neskai
to ir pan.

Kaip iš deklaracijos teksto 
ir iš paduotų balansų galima 
Įsitikinti “sąmatinis defici
tas” spalių mėn. 1 d. 14,380,- 
000 litų, jeigu spalių mėn. 1 
d. skaičiuoti taip, kaip pu Fi
nansų Ministerio skaičiuota 
birželio mėn. 16 dienai (Są
matinės išlaidos plius kiti 
aktyvai, plius privatūs kapi
talai lygu 177,380,264.77 lt., 
visos gi iždo liuosos sumos 
164mil.lt.). *

“Šių davinių akivaizdoje 
tenka konstatuoti, kad iždo 
stovio palyginimas tarp bir
želio m. 16 d. ir sp'alių m. 1 
d. falsifikuotas.

“Lygios vertės yra taip 
pat p. Finansų Ministerio de
klaracijos posakis, kad spa
lių m. 1 d. “beveik 11,000,- 
000 lt guli Lietuvos Banke 
metalinių pinigų atsargos 
fondo s-toj, kur, berods, bus 
ir praeitų metų likučiai šalia 
Iždo depozitų ir kitų.” Iš 
paduoto balanso spalių m. 1 
d. matyti, kad Monetų Fon
de yra grynais pinigai 10,- 
931,904.16 lt, tuo tarpu kaip 
tai pačiai datai Lietuvos 
Banke grynais pinigais tebe
sama vos 10,924,346 lt arba 
apie 7,600 mažiau, negu fon
das reikalauja, nors Monetų 
Įstatymo §16 (V. Ž. 167 Nr.) 
draudžia vyriausybei be Sei
mo sutikimo judinti nors 1 
centą iš Monetų atsargos 
Fondo. Kad tokiu būdu ne
gali būti jokios kalbos apie 
tūpimą buvusiuose spalių 
m. 1 du L. Banke 10,924,346 
lt. ar praeitų metų tikučių ar 
Iždo depozitų, rodos, toli
mesnių įrodymų nereikia.

“Šitoks, deja, nebepirnias 
dabartinio M. Kabineto na
rių skelbimas netiesos tautos 
rinktiems atstovams iš Sei
mo tribūnos yra didžiausi* 
nusikaltimas ir mūsų valsty
bėj negali būti toleruojamas.

“Mūsų ūkio pajėgų nu
rodymas blogesnėje šviesoje, 
negu iš tikrųjų yra, kaip tai 
buvo iš puses dab. 2. Ūkio 
Ministerio p Krikščiūno dd 
Žemes Banko ir dabar iš pu
sės p. Rimkos dėl Valstybės 
iždo stovio; griauna pasiti- 
kėjinją mūsų valstybe užfce-' 
mudse if viduje, kenkia mft- 
sų kreditingumui ir nereika
lingai įtikina mūsų nepajė
gume tecs kaimynus, kurie 
A'i >

tykoja mūsų valstybei pa
kenkti.

“Pačiame Seime tokie į- 
vykiai rimtą darbą daro ne
įmanomą. Klaidinant Seimo 
narius, atimama jiems gali
mybė spręsti valstybės rei
kalus sulig sąžine, nekalbant 
jau apie tai, kad panašūs da
lykai nesuderinami su aukš
ta Ministerio priesaika.” 
Pamatęs, kad šmeižtas ne

pamatuotomis skaitlinėmis 
jam pačiam gali skaudžiai 
atsirūgti, liaudininkų ir es- 
dekų organe “Lietuva” pa
duoda neva patikrinimą, bet 
melo neatšaukia. Jis rašo’

“Dar kartą patikrinęs iž
do balansus ir savo užrašus 
turiu pabrėžti, kad kai ku
rie, skaičiai klaidingai per
duoti (nepaskirstytų sumų 
turi būti 7,1 mik, užuot 53'' 
mil.)). Be to, spalių 1 d., 
3,8 mil. vadinamų likučių jau 
yra perėję Į sąmatinių paja
mų pozicijas, ir dėl to teisin
gumo dėliai reikėtų juos pri
skirti į sąmatines pajamas iš 
birželio 16 d.”
Tad Rimka nors dabar pa

matė, kad krikščionys de
mokratai yra geresni finan- 
sieriai, ir kad jie sukūrę Lie
tuvos nepriklausomybę su 
tuščiu iždu išaugino finansus 
ir palaikė juos geresniame 
stovy negu dabartinis ponas 
ministeris Rimka, kuris be 
falsifikavimo negali paslėp
ti nesugebėjimą jų vesti ir 
tvarkyti.

Teisingumas pas jį atsira
do tik tada, kada krikščionys 
demokratai įdavė interpelia
ciją dėl jo sufalsifikuotos 
atskaitos.

ŽIEMINIAI PASĖLIAI

98 nuoš. mūsų ūkininkų į- 
sūjo iki rugsėjo 15 d. reikia
ma kiekį žieminių javų. Oro 
sąlygos pasėliams tarpti bu
vo geros. Sulyginus su perei
tais metais, šiemetinis pasė
lis ankstybesnis ir prie geres
nių oro sąlygų auga.

Socialdemokratai reikalau
ja, kad vyriausybė atimtų is 
katalikų Blaivybes Dr-jos 
Liaudies namus Kaune, ir 
juos pavestų bolševikų pro
fesiniai sąjungai.

— ■ 4 •

i, Per pįrtnąjį Siųimęt! 
mėtį Lietuvoje gimė-? 
mirė gi 18,026. Tokii 
per šį pusmetį Luetuv 
daugėjo gyventoją 14,

ir-.
r.

Jį ■' ’

164mil.lt
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.. - P-nųs M. SleževiČiusl dėl 
Ambasadorių Ęonferencijos 
nutarimo Vilniaus reikalu 
Seimo užsienių komisijos po
sėdy, spalių 30 d. š. m. pada- 

. fė platų išrodinėjimą, kad 
Ambasadorių Konferenciją 
sudarančios valstybės neturi 
jokių juridinių teisių į Vil
nių ir Vilniaus’ žemę; jokia 
tarptautinė sutartis, kurios 
teisės nėra joms suteiktos ar 
pripažintos, tad jos ir nega
li savo nuožiūra tomis žemė
mis disponuoti.

Lenkai bandė įrodyti, kad 
Lietuvos vyriausybė savo no
toj 19&2 m. lapkričio mėn. 18! 
d. pati prašiusi Ambasadorių I 
Konferenciją nustatyti Len
kijos rytų sienas ir tuo pačiu 
sutikusi su Ambasadorių 
Konferencijos jurisdikcija 
Vilniaus klausimu. Tą tezę 
stengėsi taip pat palaikyti 
Hymansas Tautų Sąjungos 
Tarybos posėdy 1923 m. ba
landžio mėn. 21 dieną.

P. M. Sleževičius pastebi, 
kad kalbamoji vyriausybės 
nota 1922 m. lapkričio mėn. 
18 d. liečia visiškai skirtingą 
objektą, būtent -v Lietuvos 
pripažinimą de jure iš Alian- 
tų valstybių pusės ir tų val
stybių pastatytą sąlygą — 
Nemuno internacionalizaci
ja. Tik viename .tos notos 
posme Lietuvos vyriausybė 

/ '.pabrėžė, kad faktinam Ne
muno internacionalizacijos į- 

endinimui kliudo ir kliu-
s Lietuvos Lenkijos ginčas 
Vilniaus ir to ginčo sčk- 
susidariusi padėtis tarp 

šiųdviejų valstybių. Lietu
yriausybė nurodė to- 

d svarbiausios Alian- 
bės žymiai prisidėtų

/

i
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vos 
liau. 
tų vai 
prie taigos sustiprinimo, jei 

 

jos privėrstų Lenkiją įvyk
dyti Suvalkij sutartį ir pasi
traukti iš Vilniaus. Toliau 
pažymi, kad į tą Lietuvos 
vyriausybės notos posmą 
Ambasadorių Konferencija 
visiškai nereagavo, savo at
sakyme jį visiškai nutylėjo 
ir tuo būdu tas klausimas, 
bent kiek jis lietė Ambasado
rių Konferenciją, buvo baig
tas. Tad tvirtinimas, esą 
Lietuvos vyriausybė pati su
tikusi su Ambasadorių Kon
ferencijos jurisdikcija Vil
niaus klausimu, griežtai ski
riasi su tikrenybe. Užtat ir 
š. m. spalių mėn. 20 d. Am
basadorių Konferencijos 
konstatavimas, kad ji neran
danti reikalinga iš naujo ati
daryti diskusijų Vilniaus 
klausimu, neturi jokios įta
kos juridinei Lietuvos ir 
Lenkijos konflikto padėčiai.

Perskaitę šią ištrauką iš p. 
M. Sleževičiaus kalbos prisi
minkite mūsiškių išgamų 
sandariecių šmeižtus ant kri
kščionių demokratų ir kitų 
krikščioniškų grupių kuomet 
tos sutartys ir notos buvo da
romos su Aliantais. Jie 
tauriausiai šmeižė buvusią 

ddžią ir net įtarinėjo pro- 
kiškume. Dabar, lęaiptik 

T. Sleževičius tų niekinti) 
•melžtų “pro-lenkų” su- 
;mis ir notomis atrėmė

SUSILAUKT'ttRUSUOS

■

r Mūsų bedievėliaį iš saųda- 
riėcių abazo plačiai rašo apie 
padarytą ir ratifikuotą ne
puolimo sutartį su ; Rusija. 
Rašo ir kalba ir katalikai,» « < . . » 
nes jiems rūpi tautos gyvybė 
ir jos ateitis. “Darbininko” i 
skaitytojai turėjo progą su-l 
sipažinti su tos sutarties tek
stu ir taipgi skaityti platesnį 
paaiškinimą.

Dabar gavome “Rytą,” 
kuriame telpa mums arti
miausios organizacijos Dar
bo Federacijos atstovo K. 
Ambrozaičio kalba Lietuvos 
Seime. Jis be kitko štai ką I 
sako: I

4 ‘ Kiekviename tarptauti
nės teisės vadovėly, kaip 
abėcėlė pačioje pradžioje pa-1 
sakyta, kad tikras tarptau-| 
tinis bendravimas tegalimas | 
yra tik su tokiomis valstybė-1 
mis ir tik tuomet, kada tos 
valstybės savo santykiuose! 
su kitomis valstybėmis va-1 
duojasi tam tikrais bendrais I 
visiems padorumo ir teisiu-Į.v 
gurno dėsniais. Tarptautinės 
teisės normos pačioje' pra
džioje pažymi, kad negali
mas normalus santykiavimas 
su tokiomis valstybėmis, ku
rios savo viduje yra pamy- 
nusios paprasčiausius žmo
niškumo ir teisingumo dės
nius, paneigusios elementa
rines vadinamo status civilis 
normas ir kurios, antra ver
tus, savo santykiuose su ki
tomis valstybėmis kiekviena 
proga stengiasi uždėti savo 
leteną, siekia prievarta pri
mesti savo valią, savo vieš
patavimą.

“Prieinant dabar prie So
vietą Rusijos ir turint galvo
je šitą sutartį, mums ir ten
ka konstatuoti,kad mes šian
dien sudarėm šitą sutartį su 
tokiu kontragentu, kuris, 
nors ir neilgu savo gyveni
mu, bet yra pakankamai pa
rodęs pavyzdžių, jokiais 
tarptautinio padorumo dės
niais nepateisinamą. Dėl to, 
jei šita sutartis ką nors ir 
konkretizuotų, jei ji ir duo
tų kai kurį realą pažadą Lie
tuvai, tai reikėtų labai ir la
bai abejoti, kad šitas daly
kas praktikoje, kada nors, 
būtų įvykdytas. Bet jeigu 
pažiūrėsime į sutartį praktiš
ko gyvenimo akimis, tai, 
kaip čia visai teisingai buvo 
paminėta pono atstovo Stul
ginskio, ji nieko realaus Lie
tuvai neduoda, jokią garan
tijų Lietuvai ji nesuteikia. 
Ji, toji sutartis, daro iš Lie
tuvos žaislą didžiojoj Sovie
tą politikoj.

“Ponas Toliušis, referuo
damas tą sutartį, pažymėjo, 
kad šitos sutarties dvasia, 
jos atsiradimo šaltinis esan
ti taikos dvasia. Na, jeigu 
l>ona.s Aleksandrovskis, So
vietą atstovas, sėdėdamas 
čia diplomatų kėdėse būtą 
supratęs lietuviškai taria
mas pono Toliušio žodžius, 
tai jis! būtą gardžiai nusišyp
sojęs, kad Lietuva, ieškoda
ma taikos, gaudydama tai- 
kos dvasią, ieško jos... Mas
kvoje. Niekas pasaulyje šian
dien taip nemano, nemano ‘ 
taip ir pati Sovietų valstybė.

“Man rodos, kaili dabarti
nė mūsą vyriausybė, norėda
ma manifestuoti taikių Lie- ’ 
tuvių tautos dvasių ir patik
rinti taikų Lietuvos valsty
bės gyvenimų, pasirinko vi-patavo

SptartiS^mntnojahc JĮflčą, 
j bet greičiau ką
ru. ponas referentas Tolfu- 

‘ šiį neparitavo raumSne vię- 
no straipsnio, kuriuo' būtų 
gą|ėjųsr §it£ savo tvirtiniiųą 
paremti." • 'Tas tvirtinimas, 

' kaip tiksliai ir vaizdžiai čia 
buvo pažymėta, yra paimtas 
iš jo svajonių srities. Vieną 
teisybę pasakė p.* Toliušis; 
tai; trateni,’ kad mes W su- 

‘ tartim susilaukėm iŠ Rusijos 
žodžių. Tai' tiesa. Žodžių 
Sovietai nesigaili. Sovietai 
siunčia žodžius į Lietuvą ir į 
visų pasaulį, siunčia pavida
le komsotnolų literatūros, pa
vidale proklamacijų ir, jei 
norit, pavidale šios sutar
ties, jei tas yra būtina jų po
litiniams tikslams. Ne tik 
mums, bet ir visam pasau
liui Sovietai pleškina žodžių, 
kiek norit. Ir jeigu jiems pa
vyksta savo žodžiais kas 

j nors apsukti, tai paskui, po 
žodžiais jie siunčia realesnių 
dalyką, kad įvykintų socia-

I linę revoliuciją.”
' Taigi aiškiai matome, kad 
nepuolimo sutartis su Rusija 
Lietuvai nieko neduoda, o 
tik išstato ją į pavojų prieš 
kitas galingesnes šalis.

Rusija ieško naujų kelių 
išsigarsinimui. Pasirašius 
šią sutartį turėjo puikiausią 

. I progą pasigarsinti plačiame 
pasaulyje. Už tą pagarsini
mą Lietuva gavo, liaudininko 
Toliušio pasakymu, iš Rusi
jos ŽODŽIŲ. Dabartinė po
zicija gavusi iš Rusijos tu
ščių žodžių džiaugiasi ir di
džiuojasi. Mat tuomi tikisi 
pakelti savo partijos nusmu
kusią markę.

ALBUMAS
Retoj lietuvių Šeimynoj ne

rasi.kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikus save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tų Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
366 Broadway, 8o. Besteli, Mas».

Pora Hill’e sustabdo B 
24 valandas.

Snatsbdo galvon akand^aM

riųjųgyvarimą* kurie ėmę. šlinfcfc tewa® ar knr kitur; Hr. 
stengtai tąporfą užmesti Katalikų Bažnyčiai,, būk Jijiesiriį- 
pina žmoniųg<w®ve. Gale krtyos “nonsensų” sulraųkoježtei 
ką paduoda?- “Tas parodo civiles vedybos pu teise persiskirti 
nėrapavojingos, bet dar naudingos Įnomjai dertožvflgtBim.” 
Pradžiojepažemino Bažnyčią būk ji labai mažais žingsniais žan
gia prie kultūros o pabaigoje parodo kad esąs šalininkas divor- šo, kitais žodžiais sugryžimo vergijos. Iš straipsnio galima Su
prasti, kad a 
ųyst^poĮyaa . . _ _ _ _ _ ,
kuriuos Bažnyčia stengiasi išnaikinti iš žmonių tarpo. Visut 
laisvamaniai šaukia, kad Katalikų Bažnyčia niekina Moterys
tę, todėl, kad nesuteikia galimumą vyrui pamesti savo moterį ir 
imtis už kitos.

Savo iškarpų knygos lapuose radau raštelių, kuriais pasi
naudodamas mėginsiu nors \paviršutiniai nušviesti Katalikų 
Bažnyčios pažiūrąs į Moterystę.

Kristus pasakė: “Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskV 
ria^V šis balsas Jėzaus Kristaus skamba pasaulyje perdu tūks
tančiu metų ir jo aidas tebeskamba šiandiena. * ‘Kas apleidžia 
savo pačių ir veda kitų, papildo svetimoterystę; o jeigu moterys 
skiriasi nuo savo vyrų ir už kito teko, ji svetimoteriauja.”

Šie žodžiai skaudūs tiems, kurie žiūri į Moterystę kaipo į 
geidulių patenknimų. Visur jie šaukia: ‘ ‘Krikščionystė niekina 
Moterystę.” Taip gieda šiandien nevienas vyras ir neviena 
moteris, ypač iš “pažangiųjų” abazo. Prie tokio choro priguli 
socijalistai, laisvamaniai ir visi šalininkai paliuosavimo kūno 
nuo visokių doros ryšių ir įstatų. Bet jeigu mes pakamantinė- 
sime istorijų ir iškelsime aikštėn įvairius faktus, tai visi tie ap
kaltinimai turi griūti, kaip griūva namas iš kazyrių pastatytas 
nuo vieno vėjo pūstelėjimo.

Kų gi istorija munis paduoda apie krikščionystę ir mote
rį? Ji mokina mus, kad KRIKŠČIONYSTĖ YRA DIDŽIAU
SIA MOTERIES GERADĖJA.

Krikščionystė pirmutinė paliuosavo moterį nuo to baisiau
sio pažeminimo ir gėdos, kuria buvo apkrovus jų pagonystė; ji 
iškėlė jų iš tos prapulties, į kurių buvo Įstūmę pašėlę ir nevala 
domi vyrų geiduliai — gašlumas. X. Y. Z.

(Bus daugiau)
!'■ ..'■■■■■ 1 l,1. . 1■ • J . v ‘ v

s aiškiai sutinka, kad sugrįžtų atgal pagd-

»>

“Echo” praneša sužinojusi, kad artimiausioje ateity
je laukiama ofiicalaus valdžios įsakymo dėl išmokėjimo al
gų stačiatikių, sentykių, žydų, liuteronų, mahometonų ir 
karaimų dvasiškiams.

O kurgi yra katalikų kunigai? Jų, matyt, Lietuvoje 
nesama ar gal jie savo nuopelnais lietuvių tautai neprilygs
ta ne tik kitų, bet net karaimų dvasiškiams! Iš tikrųjų 
keista! Na, bet mūsų katalikiškoji liaudis mokės tinkamai 
įvertinti tokį mūsų “tikrosios demokratijos” žygį. Būkime 
dėl to tikri.

ACHMEDŽANO LAIME
(Tęsinys)

Šventės tęsėsi tris dienas. Po švenčių Abu
bekro šeima skubiai rengėsi vestuvėms. Vyrai ta
me rengimąsi nedalyvavo — čia buvo moterų va
lia ir karalystė.

Visą tą laiką Aizezė nesiliovė verkus ir rau
dojus. Savo ašaromis mergaitė taip įkyrėjo tė
vui ir motinai, kad jie tik ir svajojo, kaip su tuo 
viskuom greičiau pabaigus ir atsilsėjus.

Vestuvių išvakarėse iš jaunikio namų į nuo
takos namus atnešė jaunikio dovanas, kuriomis 
Aizezė privalėjo vestuvių dienoje apsirengti. Čia 
buvo lapės kailiniai ir kepuraitė, šilkiniai marš
kiniai, ir auksu išsiuvinėti bateliai. Dovanas ne
šė visiems matant kaimo mergaičių pavydui.

— Kad tu paspringtum savo kailiniais, kad 
įstrigtų marškiniai tavo goserėje, kad iššoktų ta
vo akys, kad persprogtų tavo pilvas! — sutiko 
nuotaka savo sužadėtinio dovanas.

Džalilė jau prisirengė daryti duktėrei pasta
bų, žinodama iš patyrimo, kad tuom ne tik ne
priversi jos nutilti, bet dar labiau įerzinsi.

Kitą dieną iš lyto turėjo būti paskutiniai pa
siruošimai vestuvėms. Abubekras gaus išpirki
mą, Aizezūs vardu Kajumas užrašys žymių pini
gų sumą, jeigu prisieitų skirtis, ir tada Aizezė 
taps jo žmona, — vienu žodžiu, rytdienų viskas 
turi būti pabaigta.

Pavargusi, išsiverkusi Aizezė atsi 
čiau, nei visumet Nenorėdami jos išbudinti visi 
vaikščiojo patylomis, kalbėjosi pašni 
taipgi netrukus atsigulė ir užmigo. Apli

Dtani «8.0(k piskite pašte “Money
Order” ir aius^tts:

“n*rfriniplmM”
866 W. £roadW»y, Šo. Borton, Maaa. n&K

jTįit - mih s ir vartokite sąiam "***įįį-‘irmnemB .KArtujĮhtejg ^S03 parduoda

Tikrai

„ _____  ri» visą kūną. Ir nepalieka btii
J - sekmiŲ. 

Baltis, dalykas rimtas. Kasmet- įg.

- Nežaiskite su šalčiu. Ni 
rą Kill’s ir vartokite šalčiui

l|®. E^ąu- Balčiu priežasties- miršta vir&SlfityMt 
aknltvmAL ’ Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkitetik _ mn>o j-
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ĮDAINAVONAUJAUSIOS DAINOS

16046-F

16037-F

16038-F

J6041-F
i

160 40-F

16020-F

16010-F

Butėnas 
Butėnas

1
Butėnas

ŠIAME MĖNESY 
ĮDAINUOTI

(Visi 10 colių po 75c.)

nauuausi
REKORDAI

16032-F

7023-E

12038-F

12042$

iftui r 0 KALINIO DAINA................................................... J. Butėnas
[j MANO GIMTINE................................................... J. Butėnas
|| Mt’ZIKA-MUZIKA........................O. Biežėitė ir S. čerienė
H DAINUOK SESUTE .................... O. Biežėnė ir S. Cerien«
|| KADA NORIU VERKIU.................................... J. Butėnas
H ANT EŽERELIO ................................................... J. Butėnas
u LAKŠTINGALĖLĖ .................................................T. Butėnas
0 AGUONĖLĖ ............................................................ J. Butėnas
U MES BE VILNIAUS NENURIMSIM......................T.
H GIRTUOKLIO DAINA ........................................J.
Ii O KAI Aš PAS MOČIUTE BUVAU ................. .T.
a EINA GARSAS NUO RUBEžIAUS......................J. Butėnas-
(| ATNEŠA DIEDAS KUKULIŲ......................J. šuildauskas
H OI MOTULE MA.......... . ................................ J. šuildauskas
y Aš MERGYTE .............. . .......................................J. Butėnas
H NĖSIGRAUDINK MERGUŽĖLE......................... J. Butėnas
|| NE DĖL TAVUS Aš MERGELE. .Kastan. Menkeliuniptė 
|| VAI MOČIUTE MANO .................Kastan. MenkeMuniutė
|| NORIU MIEGO........................................................ .7. Butėnas
U PLAt’KE ŽĄSELE ................................................3: Butėnas

NAUJAUSI ŠOKIAI IGRAJlNO

|| JŪREIVIŲ VALGAS ..............Columbijos 
g SANTA GLAUS POLKA........... .COlnmbijrts

g ECHO-MAŽURKA (tarptautinis) . .ęoitnnbijos 0re& 
|| KAIMIEČIŲ VALCAS ..................... Kolumbijos Orchestra ■*
H SENELIS POLKA............................. Columbųos Orchestra -
U KITAYANKA POLKA......................Columbijos Orchestra ’
II GRAŽUOLE POLKA.......................... Columbijos Orcsestra

i

PRISIRENGKITE Kalėdas praleisti su naujausiomis ir gražiausio
mis dainomis ir muzika. Isigykit čia pažymėtus rekordus ir reikalau- » 
kit mosi] katalogo, prisiųsdami 2c. štamptj. Užsisakiusiems per paš
tą siunčiame nemažiau kaip R rekordus. Reikalaukite jų kol dar 
neišsibaigė. Su užsakymais siųskite ir pinigus sekančiu antrašu:

16039-F

16049-F

\GEO. MASILIONIS

233 West Broadvay South Boston, Mass.
į

Naktį Aizezė nubudo. Ji patylomis atsikėlė, 
apsivilko ir išėjo ant gonkų. Čia ji truputį pasė
dėjo, apsiavė kojas ir, išėjus už vartų, ramiai 
ir tyliai nuėjo per kaimą. Perėjus kaimą, mer
gaitė pasiekė mečetės patvoriu siauru ir kreivu 
skersgatviu į upę. Kai trobų nebisimatė ir po abi 
pusi nusitęsė daržų patvoriai. Aizezė ėtnėsi lėkti, 
tartum žmonių minios persekiojama.

Pribėgus prie upės, atsistojo ant patiestų 
upėje lentų, ant kurių velėdavo baltinius ir kelis 
kartus sukukavo.

Netrukus iš kitos upės pusės pasirodė valtis 
su vienu yrėjų ir artinosi tiesiai į ją.

— Achmedžanai! — tykiai pašaukė jričr- 
Sait«- <ui

— Aš, mano balandėle.
Dar keli akimirksniai ir valtis atsimušė į 

krantą.
— Atvežei? — paklausė Aizezė.
— Viską atvežiau, mano gražuole, štai, lai* 

kyk, — ir jis padavė jai iš valties ryšulį.
— Tu pavažiuok į vidurį, o aš čia, krūmuo

se, apsivilksiu, — tarė Aizezė. Z
— Aš atsigulsiu valty, brangioji, ir galvą 

pasuoly paslėpsiu, — atsakė Achmedžanas.
Už valandėlės mergaitė išėjo persi vilkus ki

tomis drapanomis ir, padėjus savąsias ant kran
to, įlipė valtin. Sutaškeųo irklai, tyliai supliauš
kėjo vanduo ir valtis išplaukė į upės vidurį. Ten 
ji apsigrįžė ir greitai pasileido upe žemyn, tvirto 
irkluotojo valdoma.

— Nejaugi su tavim aš plaukiu, Achmedža- 
patylomis užklausė Aizetė.

— Ne, brangioji, ne tu; 
tavo tėvo, išpirkimą vežu.

Kajumo trys šimtai rublių tvirtai sėdi man 
vahyje. 5

Aizezė nusijuokė.
— Pasiges manęs rytoj... upėje ieškos.
— Tegu sau ieško, dabar šiltas vanduo — g< 

ra upėje. Mes su tavim tuo metu būsim jau tol 
už trisdešimts verstų, nuošaliai nuo kelio. Te 
išlipsim, valtį paliksim, sėsim į ratus ir prie 
saulės sėdimą jau būsime vietoje. Vakare jau it 
sipildys tavo motinos noras — tu būsi išėjus u 
vyro. Viskas įvyks taip; kaip buvo sutarta, ti 
persimainys jaunikiai.

— Ir muilą ten bus ? — neramiai paklaus 
Aizezė. .

— Ir muilą laukia, — suramino Achmedu 
nas sužadėtinę. — Ten aš turiu draugų, kuriai 
galime atsidėti; jie mums pagelbės ir liudininkai 
pasirašys... Viskas gerai, brangioji, gali bfli 
rami. Gal miego*nori, tai gulk, nilsnūsk, da 

toli diena. ;
Aizezė neigiamai palingavo galvą.
Ji sėdėjo priešais Achmedžaną ir ji mate ti 

Ii pirmyn; o Achmedžanas sėdėjo nugara į vai 
tieš pirmagalį. Jie gTeitai plaukė upės viduriu 
irklautojas stengėsi tylomis irtis. *

Aplinkui buvo tyku ir pabėgėliai 
gė plaukti pro kaimą. Beliko trys, keturioėLgfe 
linės trobos, kai Aizezė staiga tyliai surikA

— Kas tau? — pusbalsiu paklausė Aehmc 
džauūs. . r, y

Bet mergaitė jam neatsakė, tik tylėdama 
rodė ranka kaitrio linkui. Kaimas stovėjo i 
toje vietoje ir plaukiantiems matomas kaip 
delno. Achmedžanasratsigrįžęs pamatė kažkokį 
žmogystą, pamažutėnanči* gatve.
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^/jos vajaus darbuotojai susi- 
rinkę lapkričio 21 d. Šv. Pet- 

h to parapijos svetainėje, So. 
| Boston, Mass. vajaus reika- 
* le išdirbo galutiną planą su- 
Itriuškinimui šviesos priešui 
\ gafcą-

Susirinko šie generolai ir 
leitenantai:

L. D. S. 1 kp. — J. Jaro- 
£ ša, J. Guzevičius, P. Morkus, 
y *T. Červokas ir A. P. Kneižys.

X. D. S. 2 kp., Montello. 
- Mass. — J. Jeskeliavičius.
į
< 
ji 
!
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PANAUDOKIME VISUS GALIMUS BODUS SUORGANI 
ZAVIMU110,000 NAUJOKŲ

KARO DIENA ČIA PAT PRIE MŪSŲ DURŲ.

Žūt būt, mes kovą turime laimėti.

X*

Apsidairykime ar viskas tvarkoje, ir ar mūsų kariuomenė jau 
prirengta pulti priešą.

Kad atsiekus užsibriežtąjį tikslą mes turime pasinaudoti 
geriausiais patarimais ir priemonėmis. Pirmiausia mes turime 
būti gerai prisirengę, kad atėjus dienai galėtume pasirodyti 
stiprūs ir galingi.

Besirengiant prie šio didelio ir prakilnaus darbo L. D. S. 
vajaus aš noriu nuo savęs patarti gerb. organizatoriams ir dar
buotojams štai ką;

. Mūsų kolonijose, kur yra parapija visas veikimas sukasi 
apie tos parapijos kleboną. Darbuotojai dažniausia visas in
formacijas gauna pas kleboną, ir ten kur klebonas pirtaria vi
suomet pasekmės būna geros.

Čia prisiminsiu S. L. R. K. A. buvusi vajų, kur ir man teko 
darbuotis ir galiu pasakyti, kad pasekmes turėjau neblogiau
sias. 134 kp. mane paskyrė organizatorium. Darbą pradėjau 
dar prieš vajų ir baigiau i kelias dienas. Pažiūrėjau i to darbo 
rezultatus ir sakau sau: “čia yra kas nors, kad man nepasi
sekė taip, kaip norėčiau. Rodos perėjau ir pakalbinau visus sa
vo draugus prisidėti prie šios organizacijos, bet ne visi manę pa- 

ė. Atėjo man į galvą mintis užeiti pas mūsų $erb. kleb.
Remeiką ir pasiklausti jo patarimų ir nurodymų ir papra

šyti jo pagelbos. Vieną vakarą užėjau pas ji ir atvirai papasa
kojau savo bėdas ir vargus, Gerb. klebonas kun. Remeika sako: 
“Ką-gi Tamista norėtum, kad aš padaryčiau ir kokiu būdu aš 
Tomistai galėčiau pagelbėti šiame taip prakilniame darbe? ’ ’ Aš 
užgirdęs tokį širdingą paklausimą paprašiau, kad paragintų iš 
sakyklos rašytis ir gal kitokiu būdu padėtų man sėkmingai baig
ti darbą.

Gerb. klebonas apart pažadėjimo paraginti iš sakyklos man 
išdavė parašęs raginantį rašytis prie S. L. R. K. A. raštą su sa
vo parašu. Beto man davė visų parapijonų antrašus. Prisikro
vęs kišenius amunicijos drožiau delnus trindamas iš džiaugsmo 
į namus. Per naktį beveik akių nesudėjau. Man vis rūpėjo 
pradėtas darbas. Kitą vakarą pasiėmęs gautą amuniciją bėgau 
pas tuos, kurių antrašus turėjau, ir taip kelius vakarus padir
bėjęs, žiūriu, kad jau turiu apie porą šimtų naujų narių. Gerb. 
klebono rekomendacija rašytis prie tos organizacijos buvo ma
no geriausias įrankis. Daug gelbėjo ir gerb. klebono kartšas ra
ginimas iš sakyklos.

Pasibaigus vajui mes turėjome ritinti 100 dolerių dovaną 
iš Wlikes Barre, Pa. į Brooklyn’ą.

Taigi ir dabar pradėdami mūsų brangios organizacijos va
jų kreipkimės pas savo klebonus ir prašykime jų širdingos ir 
karštos pagelbos, o pamatysime, kad užsibriežtasis tikslas gau
ti 10,000 naujų narių ir skaitytojų bus atsiektas be didelio var
go. Beto, mes turime koplačiausia paskleisti organą “Darbi
ninką” kolonijose vajaus laike.

Kuopos turėtų paskirti iš iždo keletą dolerių arba taip ko
kiu nors būdu ir užsisakyti po keletą desėtkų egzempliorių kiek
vieno numerio, kad žmonės galėtų nusipirkti pavieniais arba 
net reikale išdalyti dykai supažindinimui su laikraščio turiniu.

Dabar “Darbininką” pirkti'pavieniais numeriais negauna
me, nes neturime nė vieno agento Brooklyne, kuris užsiimtų 

Į tuo darbu. Taigi steigimas agentūrų yra begalo svarbus rei
kalas ir mes tuomi turime susidomėti ir padirbėti.

•* “Darbininkas” yra vienintelis darbo žmonių laikraštis čia 
Amerikoje, kurio obalsis yra vienyti visus lietuvius katalikus 
darbininkus.

Tad mūsų visų katalikų darbininkų priedermė yra užrašy- 
nėti “Darbininką” ir jį išplatinti koplačiausia po lietuvių ko
lonijas. Stokime visi į darbą ir pasirodykime jog mes esame 
stiprūs ir galingi. Subendrinkime visas mūs pajėgas kovoje su 

^bedieviais tikybos ir tautos priešais. Užkirskime kelią tamsy- 
Dės apaštalams, kurie įvairiausiais būdais išnaudoja vargšus ne
protaujančius darbininkus.^ Skleiskime šviesą platindami dorą 
ĮtUfflrfflrą spaudą
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V. JedinkusS. Rauba

4 
A

8 kp. — V. J akas ir B. Ja
kutis.

65 k p. — A. Kaunelis.
97 k p. — V. Paulauskas.
Nutarė, kad geriausias bū

das laimėti kovą, tai pradėti 
puolimą visu frontu ir visose 
vietose. Vietos divizijose pa
sidarbuoti taip, kad kiekvie
nas kareivis — narys — būtų 
gerai aprūpintas amunicija 
ir kad žinotų visą šio karo 
discipliną.

Svarbiausias.nutarimas tai 
kad kiekvienas narys šios ko
vos laike gautų bent porą

naujokų — narių arba skai
tytojų.
’• Pageidaujama, kad ten, 
tur nėra kuopų, susiorgani
zuotų tuojau ir prisidėtų 
prie vienos didelės armijos 
L. D. S. organizacijos.

Ten, kur bus reikalinga 
pagelba gali šauktis į sostinę 
L. D. S. Centrą iš kur bus i 
pasiųsta radio greitumu or
ganizatorius ir amunicija.

Buvo ir svarbesnių nutari
mų, bet juos generalis štabas 
pasilieka savo žinioje, kad 
priešai sužinoję nepasinau
dotų.

Besvarstydami vajaus rei
kalus priėjo prie būsimo L. 
D. S. koncerto.

Visi vienu balsu nutarė 
stoti Centrui į pagelbą. 
Rengti koncertą ir kviesti 

•Jmūsų žymiausius artistus 
dainininkus, korus ir muzi
kus. Koncertui diena Gruo
džio 26 š. m. arba, sausio 2. 
1927.

Vieta — Metropolis Bos
tonas.

Generalė koncerto rengi
mo komisija yra ši: J. Guze
vičius, V. Jakas, J. Jaroša, 

Morkus, B. Jakutis, P. 
Gudas, J. Červokas ir A. F. 
Kneižys.

Komisijų komisijčles su
daro pačios kuopos, kurių už
duotis bus suorganizuoti sa
vo kolonijoje būrius ‘darbi
ninkų ir darbininkių ir juos 
orlaiviais arba kitokiu būdu 
atgabenti į koncertą.

Tai nauja bomba triuški- 
nimui L. D. S. ir “Darbinin
ko” skolų ir šviesos priešo 
tvirtovių.

BŪS IMI E JI VADAI

Jungtinėms Valstybės už
darius savo plačiąsias imi
gracijos duris, staiga pasi- i 
jutome, kad mūs tautos šio
je šalyje likimas paliko tik
tai laiko klausimu.

Kaip greit išmirs ateivija. 
taip greit išnyks ir lietuvių 
vardas su pačiais lietuviais, 
nes iki šiol mes nieko neturė
jome, kas gaivintų tautini 
atsparumą.

Nors keliolika lietuvių pa
rapijų ir turi pradines mo
kyklas, bet daugely vietų jos 
vedamos svetimtaučių moky
tojų, mažai kas tokiose mo
kyklose išmokinama būti ge
rais lietuviais ir pamylėti tė
vų kalbą.

Kad Tą mokytojų stoką pa
pildžius, Seserys Kaziniie- 
rietės ir Pranciškietės deda 
pastangas, kad Seserų moky
tojų skaitlių padidinus, taigi 
toj linkmėj daroma kas ga
lima. Dėka Šv. Kazimiero 
Seserų pastangoms Chicago- 
je jau kelinti metai sėkmin
gai veikia mergaičių aukštes
nioji mokykla(High School) 
vedama tų pačių Seserų Ka- 
zimieriečių. Taigi mergai
tėms jau yra kur siekti auk
štesnio mokslo lietuvių veda
moje mokykloje, bet beraai- 

' čiams iki šiol tokios mokyk
los“neturėjome.. .

Ir štai Tėvų Marijonų dė
ka, mes susilaukėme tokios 
mokyklos bernaičiams.

vienos siuvėjo 
palikus vieną 
apipuolė plėši- 
tą žmogų va-

DETROIT, MICH.

Apvogė LDS. narį
Darbams sumažėjus čia pri

viso daug vagių ir plėšikų.
Neseniai vežikas išvežiojo iš

valytus drabužius pas-siuvėjus. 
Sustojus prie' 
<rautuvės ir 
žmogų vežime, 
<ai ir privertė 
ifluoti i toki užkampi, kur plė
šikai galėjo daryti ką norėjo. 
Nuvažiavus Į tą užkampį jie 
nustūmė vežiką nuo vežimo ir 
,>atys nuvažiavo su drabužiais 
savo keliais. Tame troke buvo 
ir lietuvio siuvėjo 18 siūtų.

Vėliau surado troką be dra
bužių.

Nelaimė lietuviui.
Štai lapkričio 16 d. apie 4 

vai. ryte plėšikai išplėšė ir ap
vogė S. Mačiulio. L. D. S. nario, 
po numeriu 1326 \Vestminster 
St. siuvėjo šapą. Pavogė už a- 
pie $2,000 vertės siūtu ir over- 
kočių. Baisi nelaimė. Darbi-, 
ninkui žmogui du tūkstančiu 
dolerių ne taip lengvai ateina. 
Būdamas teisingu. S. Mačiulis 
žada sulig išgalės atsilyginti su 
kostumeriais.

Policija ieško plėšikų. Neto
li tos vietos ant tos pačios gat
vės yra policijos namelis, kur 
beveik visuomet yra policistas. 
Plėšikai nujausdami, kad gali 
užgirsti plėšiant krautuvę, 
jie pašaukė policiją neva pra
nešdami. kad toje ir toje vieto
je yni apiplėšimas. Tuoj po to į 
pasigirdo šūvis. Polieistai sku
biai bėgo j nurodytą vietą, bet 
ten nieko panašaus nerado. 
Sugrįžę atgal rado krautuvės 
duris išlaužtas ir du boru prie 
durų pamestu. Tuodu boru po
licija paėmė ir nuėmė pirštų 
ženklus ir dabar smarkiai ieško 
plėšikų.

Mes darbininkai reiškiame sa
vo broliui LDS. nariui S. Ma- 
čiuliui širdingą užuojautą toje 
nelaimėje ir gal Dievas padės 
surasti plėšikus ir atgauti nors 
kiek pavogto tavoro.

S. Mačiulis netik kad yra ge
ras LDS. narys, bet jis yra ge
ras rėmėjas ir parapijos. Para
pijos hazarui jis davė siutą ver
tės $60.

kitataučių mokykloje.
Pasaulinio karo metu, vie

nas diktos lietuvių kolonijos 
klebonas buvo Čia augęs lie
tuvis ir tas žmogus buvo taip 
karštas Amerikos patriotas, 
kad jis rado reikalingu pats 
asmeniškai eiti kalbėti sala- 
veišių surengtose prakalbose 
ir lietuvių, savo parapijo
nų, rinkti jiems aukas, bet 
jis nematė reikalo nueiti i lie
tuvių surengtas prakalbas, 
kuomet buvo agituojama iri 
renkamos aukos Lietuvos ne
priklausom yliės atstatymui. 
Tai vis vaisiai svetimos mo
kyklos. Taigi, jei norime iš
likti tautiniai gyvi, jei nori
me, kad Amerikoje augantis 
jaunimas susilauktų tauti
niai susipratusių tautos va
dų, remkime Tėvų Marijonų 
įsteigtą Bernaičių Kolegiją 
ir remkime ją iš tikros šir
dies.

siu incTii Federacijos Kon

gresas, matydamas tokios ko

legijos reikalingumą ir jos 
reikšmę išeivijos gyvenime, 
nutarė visoms išgalėms remti 
Tėvų Marijonų daromą Ko
legijos naudai vajų. Todėl 
ši uotu i Federacija prašo visų 
Federacijos skyrių ir visų 
gerbiamų Federacijos priete- 
lių visose kolonijose Gruo
džio mėnesyje surengti Ko
legijos naudai vajų. Visi 
dirbantieji ir galintieji pra
šomi aukoti aštuntos dienos 
gruodžio uždarbį Bernaičių 
Kolegijos naudai.

Remkime, aukokime Ber
naičių Kolegijai, nes ji auk

šlės mūsų būsimus Amerikos 
i lietuvių vadus.

Mariau Halis, III. Tėvų 
Marijonų nupirktoje koloni
joj, pastatydinta mokyklai 
pritaikytas namas ir jau nuo 
šių metų mokyklos sezono 
oficialiai atidaryta Kolegija.

Apie tokios kolegijos rei
kalingumą, rodos, ir nebūtų 
reikalo nei kalbėti, nes kas 
nori gyventi, tas turi maitin
ti, savo kūną, kad gyventu. 
Tauta, norėdama gyventi, tu
ri maitinti tautos dvasią, kad 
tautinė sąmonė nemirtų. Mes 
žinome, kad Pulsai kituomet 
buvo tikri lietuviai, bet kur 
jie šiandien yra? Jie suvo
kietėjo, paliko vokiečiais 
nors prūso vardo ir neišsiža
dėjo. Bet kas iš to.

Lietuvos kunigaikščiai, ba
jorija irgi buvo lietuviai, bet 
šiandieną jie kuone visi Tapo 
išgamomis ir Lietuvos nepri
klausomybės priešai. Kodėl 
tas viskas taip pasikeitė, ko
dėl jie lietuvių ir lietuvys
tės išsižadėjo ? Tą viską pa
dare svetimoji mokykla. Štai 
didysis mūsų tautos atgimi
mo
Vileišis, kuriam mirus visa 
tauta liūdėjo, bet to taip di
delio patrioto nebūta be tos 
mokvklos veikimo žymūs ir 
to žmogaus šeimyna namie 
vartoja svetimą—ne lietuvių 
kalbą. Jei tokie tautos šulai 
neįstengė atsilaikyti prieš 
mokyklos spaudimą, tai ką 
besakyti apie Amerikoje au
gusi jaunimą, kuris Lietuvos 
nėra matęs ir kuris užaugo

I

ntojas a. a. Petras

1

cigaretei suteikė nauja pasidžiaugimą milionams
/

JOKIS kitas gaminamas čigaretas nėra taip 
perviršijančiai pasirenkamas kaip Camel. 
Jokis kitas čigaretas neturi tokios malonės 
pas milionus prityrusių ir pasekmingų vy
rų. Apsimainymas Camels tarp nepažįsta
mų yra draugiškas įvedimas prie artesnio 
susipratimo. Iš priežasties Camel gerumo, 
Camel visuotino pasirinkimo, pašaukimas 
“Pasiimkite Camel” yra praleidimo žodis į 
draugiškumą visur.

Camel ‘pasisekimas, didžiausias rūkymo 
istorijoje, tvirtai pamatuotas ant gerumo. 
Camels vyniojami iš parinkčiausių augina-

mų tabakų. Ir šie tabakai taip sumaišyti ' 
kaip nerastum pas jokį kitą cigaretę. Jei 
dar nesate jų bandę, Camels jums atidengs 
naują rūkymą, kadangi jie niekad nenuvar
gina skonio, niekad nepalieka cigaretinio 
atsidavimo.

Štai kodėl mes užvedame jums ant minties 
suteikti patogumą ir palinksminti savo 
skonį su viršiausiu kas yra rūkymo pasi- 
džiaugime. Didžiausi tabako organizacija 
pasauly kviečia jus—

Pasiimkite Camel!

R. J. R E Y N O L D S T O B A C C O C O M P A N Y, WINSTON-SALEM, N. C,

Kokius išauklėsime a 
tokia bus ir visa Amen 
auganti karta. Kokie bus 
rininkai, tokie bus ir kai 
viai.

Taigi nesigailėkime, bet 
širdies paremkime Amerikos 
Lietuvių Bernaičių Kolegiją, 
kuri auklės mūsų tautai išei
vijoje būsimus vadus.

F€<J. Sekretari jalas
59 Ten Eyck St., 

(Brooklyn, N. Y.

A. L. R. K. FEDERACIJAI 
PADĖKOS LAIŠKAS

Lietuviu Dr-jos Komitetas 
Nukentėjusioms l)el Karo

Šelpti
Vįlnius, 1926-N-22 

.Jo M. p. KaziuiJ. Krušinskui, 
Amerikos Lietuvių R.-K. Fede
racijos sekretoriui.

Lietuviu Draugijos uulomtė 
jusiems <1h| kuro šelpti Centro 
Komitetas šiuo praneša, jog iš 
Amerikos Lietuvių R.-K. Fede
racijos yra gavęs $390.00 sius
tus p. K. J. Krušinsko Kunigo 
Čibiro vardu. Centro Komite
tas už šią gausią auką taria 
nuoširdų ačiū ir tikrina, jog šie
ji pinigai tiksliai bus suvarto
ti našlaičių ir besimokančios 
Vilniaus krašto Jaunuomenės 
šelpimui. Kartu su šiuo pra
šo išreikšti padėkos žodį Brook- 
lyno Liet. Kraštams Vaduoti 
Komitetui už aukas sumoje 80 
dolerių ir Linden, N. J. Lietu
vių Katalikų aukas sumoje 30 
dolerių.

Su tikra pagarba,
(Pasirašo) Sekretorius Kun. 

P. Bieliauskis.

Fed. Sekretorijatas



Ten buvęs

v •

Kauno muziejaus.

ir iškelia kojas

Troika

♦ 

f

v i

J. Rugienius,
L. 1). S. 6 Kp. Rast.

Matas rasa,-
‘ . : • . ' . • ■ ‘ k * i

mI

Tul

382
/

rėmam T*

mi

mazgaXI

1 Rartford, Cpi 
£ kp.' nae
•A -A*' *

KAIP?

■rp.i11 h i.

' #.

Un^smąs vakaras
Lapkr. 14 d/š. m. vietinė Mo

terų Są-gos 16 kp. buvo suren
gus margumynų vakarėlį. Žmo
nių atšilahkė nedaug.

Pirmiausiai buvo sulošta vie
no akto komedija “Šalaputris.’ 
Lošė vien moterys. “Šalaput- 
ris” — B. Jvaškiutė, Kunigun
da — Y. Rimaitė, Balakinas —- 
L. Švenčionienė, Elvira — S. 
Kazmačiutė. Visos savo roles 
atliko gerai ir veikalas publi
kai labai patiko. Toliau dai
navo p-lė Z. Rimaitė solo “Mei
lė,” pianu skambino p-lė O. 
Baubiniutė. Žmonės nepaten
kinti, kad p-lė Rimaitė esanti 
šykšti ir mažai dainavus. Po 
jos “Senelis” pasakė monolo
gą, kaip jis išliko lietuviu, gy
vendamas Vilniaus krašte, kuo
met jo draugai lietuviai jei tik 
kuriam lenko šuo įkąsdavo, tai 
tuoj save ir vadindavo lenku ir 
t. p. Tą atliko p. L. Švenčio- 
nienė. Ir stebėtis reikia iš jos 
gabumų, nes tą monologą ji pa
ti pasigamino. Praeitą metą ji 
pasakė juokingą manologą4 Gir
tuoklė Kazienė” irgi pati pasi
gaminus. Gaila, kad ji spaudai 
jų nepatiekia. Ji yra mūsų M. 
S-gos pirmininkė. Toliau dai
navo p. R. Kuklienė solo: ‘Sky
niau, skyniau skynimėlį.r’ Pia
nu skambino varg. p. J. Banys. 
P-nia R. Kuklienė yra gabi dai
nininkė, ju buvo atšaukta antru 
kartu. Antrą dainą dainavo: 
“Leiskit j tėvynę.” Po p. Ku
ki ienės gražių dainelių pasiro
dė maži žmogiukai artistai iš 
Lietuvos ■
Jie yra labai maži, tik.pusąntro 
sprindžio ir kad žmonės tuos į- 
<omius» sutvėrimus gerai galė- 

Inatyti, tai jie savo triksus 
p Y<>de pasilipę ant stalo. Vie- 

iš jų labai puikiai padaina- 
Pamylėjau vakar” ir 

“Belnužėli nesvoliok.” Pats 
kai nykštukas, bet balsas kai 
didžiJįsio vyro. Paskui abu 
pradėj\ šoktų na tai čia paro- 

gali. Jų miklumas 
neapsakohias. Tik įsivaizdinki
te, šokdami rankomis pasi
ima už kojų 
aukščiaų galvos. Publikoje ki
lo didelis.. klegesys iš tokių 
“stebuklų,”. P-lė O. Baubiniu
tė paskambino gražiai pianą. 
Ant galo buvo suloštas veikalė
lis, “Čigonės atsilankymas.” 
Lošė: Rozalijos — p. M. Jan
kauskienė, Čigonės — B. Ivaš- 
kiutė. ./

Programo vedėja buvo p-lė 
J. Krivratė.

Vakaru atsilankiusieji labai 
džiaugėsi. •

, CONN.

inbernis” Bostono 
Raudondvario Maiklo “peipe- 
ry” prirašė nebūtų dalykų. 
Pradėjo nuo darbų, o užbaigė 
apie “inteligentus.”

Darbai, kaip ir kitur neper- 
smarkiausia einą, bet taip blo
gai nėra, kaip kad ‘ ‘ Senbernis ’ ’ 
rašo.

Apie lietuvių pažangumą, tai 
“Senbernis” tikrai maikiškai 
nupiepė jo. Matyt ‘ ‘ Senbernis ’ ’ 
naujai atvažiavęs apsigyveno 
prie demarkacijos linijos, tarpe 
lietuvh) ir “bracie polacy,” ir 
apsipylęs mūnšainu rašė tą 
šmeižtą. Čia lietuviai nuo se
niai vienybėje gyvena, ir yra 
viena iš aukščiausiai pakilusių 
kolonijų. Atvažiavusiam ‘ ‘ Sen
berniui” išrodo bloga, nes mai- 
kininkų nėra, o tik dori ir su
sipratę lietuviai susispietę į ka
talikiškas draugijas ir kuopas. 
Jis rašo, kad “iš organizacijų 
bene geriausia gyvuoja SIjA. 
kuopa. ” Melas. Toji kuopa be
veik nežinoma šioje kolonijoje, 
nes čia mes turime SLRKA. kp. 
ir kitas katalikiškas draugijas 
ir kuopas.

Kaip biauriai “Senbernis” 
meluoja rašydamas, kad čia 
“dar ir dabar nesuorganizuota 
lietuviška mokykla. ’ ’ Dabar, 
tai aišku visiems, kad “Sen
bernis” rašė tą korespondenci
ją “polsku moonshinu” apsi
pylęs akis jeigu dar nežino, kad 
mes turime lietuvišką mokyklą 
ir seseris, kurios mokytojauja 
ir šviečia mūši) vaikučius. 
“Senberni,” argi gražu taip 
biauriai mus šmeižti ir meluotų 
kad mes nesirūpinam savo vj 
kučius pramokinti. Jeiį 
“Senberni” 1

Natai reiškia 
prievi8ų<p.,Čižž

pirm 
rinkė,pianistė 
ja ir choitrdirię 
60 mergaičių chorą< kuris kelis 
kartus jaupaikiai pasirodė 'sce
noj. Trečių Bfidėldienį-po Nau
jų metų Vėl turėsi koncertų. Jiį 
yra moteriškų drapanų ir skry
bėlių siuvėja. Ji buvusi var- 
gonimnke lietuvių parapijoj 
Shamokin, Pa. Galop dabar ji 
gera “šoferis.” Ar galima 
daugiau ko reikalauti iš jos? 
Čleveland’o lietuviai s labai 
džiaugiasi iš p. Čižauskienės, 
ypač Mot. Sąjungos 26 kuopa 
ir Aušros Vartų Mot. draugija, 
piie kurių p. Čižauskienė pri
guli ir dažnai puošė jų vakarus 
savo talentais. Teko girdėti, 
kad: p. Čižauskienė šio mėnesio 
29 dienų dainuos Toledo, Ohio 
amerikoniškai publikai. Viena 
dalis jos programo bus grynai 
lietuviška ir bus apsirengus 
tautiškoms drapanoms ir dai
nuos lietuviškas dainas. Valio 
mūsų žvaigždei! Lai Dievas 
Tau duoda daug sveikatos kel
ti mus lietuvių vardą tarpe 
svetimtaučių. X. Y. Z.

daugiau -L. D. S.

Klubas
“Visų

ant .grindų. Policija - _ „ f.
šovijeą Trakimą ir ' ^ųrbu^tį, 
kurs b ^oTgętas. Sužeistajam

^vį&į-pąĮeįstj ’̂ įtoV 
kaucija d* Kūrbustis : $1000.

Teismas? buvo pą^drtak ant 
•spąlio 14 4., Pjkįadąrybe buvp 
papildyta spalio 3 <£ Teismas 
paskirtoje dienoje neįvyko, neš

nąujayąl ___ __________ m
hųotdjai, kurie buvo išritini 
pereitame suąirinkiine/< paT 
tieksi $ayo dąrimptęs raportu 
ir planą. Taipgi svarbUj[pr*o^*tuj^ v»*cxivjc jxrco 
kad šiame ąnsirjhkime daly- Sliautas nebuvo pagijęs. Teis-' 
yautų ir‘tie, kiirie užsilikę 
su mokesčiais ir dar senuose 
metuose užsimokėtų. h

Tad kuopos valdyba kvie
čia visus . narius šfisirinki- 
man.

ųfetišmųka nariams už šėms 
dividendus. Kaip vietiniai,
taip ir kituose miestuose gy
venantys nariai' kreipkitės, o
gausite atmokėti. Norėdami 
.gauti nučžunįį, turite, atsineš-,

• -: >.» i
•** X* - • .

Brone73 t: 
\. 1 ” ;•"> 
ŠT. CLAIR>PA.

Mūsų miestelis nedidelis. Sū 
priemiesčiais priskaitoma apie 
10,000 gyventojų. Žmonės už
darbiauja kietųjų anglių ka
syklose. Darbai gerai eina ir 
norintieji dirbti’ darbų gauna. 
Uždarbiai nelygūs. Papras
čiausias darbininkas gauna 
$5.45 į dieną, už 8 vai. Štuki- 
niai gauna po $8.00, $40.00 ir 
daugiau.-Kįriaučių irgi yra, bet 

vuoja, tik senus 
o. Naujų niekas ne

nori duoti siūti, nes kainos ne
prieinamos. Už siūtą drabužių 
riori gauti $80.00 ir daugiau. 
Pas žydelius naujausios mados 
ir geriausio audeklo galima 
gauti už pusę kainos. Brangu
me priežastis tame, kad neturi 
tinkamų mašinų atlikti darbui*.

Akyte

tu tik tiek nioki, 
tai geriau kraustykis ten iš kūr 
atvažiavai. “Senbernis” nu- k •* 
duoda ir kataliku, nes sako, 
“ačiū Dievui, inteligentų pra
deda atsirasti.”

Dabar pažiūrėkime apie ko
kius “inteligentus” “Senber
nis” porina. Jis rašo: “Jau 
nuo pereito pavasario čia apsi
gyveno J. Steponaitis, kurio ir 
buvo noras, kad sutverus lietu
višką mokyklėlę.”

Steponaitis zeceriavo pas 
“Keleivio” Maikį ir kitur, tai 
dar nereiškia, kad jis gali ir 
mokytojauti.

Žodeli apie peršamą1 “inteli
gentą” Sekevičių iš Lawrence, 
Mass. Sekevičių arba Sekį pa
žįsta iš jo darbų Lawrence’o 
lietuviai. Tfiekys tūlą lai
ką buvo karstas sandarietis, o 
pastaraisiais laikais prisiplakė 

> prie socialistų.; Tai aiškus be
dievybės apaštalas. Beto, kuo-, 
met Lawrence susiorganizavo 
nezaliežhinkai, tai jis su jais 
bendravo ir veikė. Katalikus 
labai dažnai viešai šmeižė.

Koraitį mažai pažįstame ir a- 
pie jo “inteligentiškumą” šiuo 
sykiu praleisime.

ROCHESTER, N. Y.

Lapkričio 6 d. šv. Juozapo 
bažnyčioj Albany, N. Y. Anta
nas Širvinskas tapo surištas 
stono moterystės ryšiu. Anta
nas yra uolus šv. Cecilijos cho
ro narys ir darbuotojas, ’’ Svei
kiname jį su nauju gyvenimu ir 
linkime jam geriausių pasiseki
mų ir gero sutikimo su savo 
žmona. Vestuvės buvo ne Ro- 
chestery, bet pas uošvį. Cere
monijas atliko mūsų vietinis 
kleb. J. Kasakaitis, katras taip 
pat su šv. Cecilijos choru nuvv- 
Jko.į. yirš minėtą vietą.
■ .,-v 5 ' ■

., Juozas Šukys buyęs 5 mėne
sius, Lietuvoj e, aplankęs savo 

' tėvyškę, atvyko atgal į Ro- 
chester, N. Y. Turėjęs daug 
gerų laikų, matęs Lietuvos di- 

: džiuosius miestus, pareiškė, 
kad linksma Lietuvoje gyventi, 
tik nesą ten litų ir darbų. Pui
kiausiai gyvuoja žydai. Lietu
viai biznieriai ten bankrutiją.*

Lapkričio 14 numirė, visiems 
žinomas, Jurgis Matuzas. Die
ve, duok jam amžiną atilsį. Bu
vo geras parapijonas. Jo mir
ties priežastis tai vėžio liga.La- 
bai trumpai tesirgo. Numirėlį 
turėjome laikyti 3 dienas pas 
lenkišką graborių. Sirgdamas 
paskyrė savo turtą giminėms, 
bet kai numirė, tai giminės ne
įsileido jo į savo stubą.

Būtų labai gerai, kad. mū
sų draugijos pasirūpintų vie
tą dėl panašių atsitikimų, 
.kad nereikėtų, eiti pas svetim
tautį ir ten nabašninkas laiky
ti. Gerbiamieji nariai, lai tas 
būna paskutinis sykis, nedary
kite gėdos lietuviams.

Ten buvęs

lawrencė, Mass.
Kriminališkas teisinas

Lietuviai čionai turi nemoka
mos reklamos amerikpniškuose 
laikraščiuose'. Toji reklama 
prasidėjo daugiau'kaip mėnuo 
tam atgal.

Dar spalio menesį vieną 
nedėldienį, kaip amerikoniš
ki laikraščiai apraše, pas tū
lą Trakimą, buvo iškilus 
“vaina.” Kilo, žinoma, po 
niūnšaino įtaka. “Baliavojo” 
būrys lietuvių ir ėmė ginčytis. 
Gaspadorius Trakimas parei
kalavęs kad P. Sliautas išeitų 
iš jo namų. Tas nepaklausė ir 
dargi ėmė priešintis. Jis pa
matė kur tai kampe kirvį ir ė- 
mė švaistytis. Visi persigando 
ir sulindo po stalu. 0 gaspado
rius išbėgo į kitą kambarį, pa
ėmė revolverį ir šovė. Tas nie
ko negeliavo. Iššovė antru kar
tu ir kulka pateko Sliautui že
miau pilvo Į kirkšnį; To paka-

mas buvo nukeltas ant lapkri
čio 4 d., o paskui ant lapkričio 
15 d. "Teismas vis negalėjo į- 
vykti dėl nepasveikhno sužeis
tojo Sliauto.
“Keleivis,” kurs turi neišpa

sakytą apetitą ant skandalingų 
žinių, apie šį atsitikimą tylėjo. 
Priežastis aiški — kaltininkai 
yra “keleiviško” mokslo išpa
žintojai.

.^s„. .„.uespfttąs 
rint šėro nągąusite. Išmokę-, 
jimo laikas lapkričio.21, 28 dd. 
L. Ų. K. 41 Bęrkeley St, Law- 
rence, Mass.

Trus. M. Stakionis

BETROIT, MICH.

Darbai silpnai eina

Beveik visose automobilių 
dirbtuvėse mažina skaičių dar
bininkų ir meta darbininkus 
ant gatvės. Ir ten kur dirba, 
tai tik po 4-5 dienas savaitėje. 
Iš kitur pribuvusiam darbas, 
sunku gauti. V. J.

Bazaras.

Parapijos bazaras eina visu 
smarkumu. Seredomis, suba- 
tomis ir nedėliomis parapijie
čiai atsilankiusieji į bazarą lai
mėjo daug gerų daiktų. Tad 
nepamirškite, kad paskutinio- 
se bazaro dienose yra likusių 
dar daug gerų daiktų ir juos 
visus turime išdalyti tiems, ku
rie parodys gerų širdį atsilan
kydami į bazarą.. ' V. J.

' / ■ . ■ I , . k •» ; t t
“Dėtuoju- Tanritoms už* dSnifę "BIRU

TĖS” saldainių kurią vakar gavau. Jas val
gant prisiminė n?an tos jaunystės dienosi Lie
tuvoj e kada tėvelis parveždavo mums saldai
nių iš turgaus. Šios dar gardesnės. Matyti 
nėvien tik Amerikoje moka geras saldainias 
išdirbti.

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

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

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE,
366 WEŠT BR0ADWAY

BOSTON 27, MASŠ

2—Jus padarysit ^ūikiaušį Kavos puoduką dar škarieshtu

Nagi vartojant Borden’s Eagle Brand Konden
suotą Pfeną savo kavoje vietoje cukraus ir sme- 

1dėžutė Eagle Brand pasaldins ir 
Į kavos kiek puskvortė Smetonos 
^cukraus. Skirtumas gi kainoje 

t jums netoli pusės. Kavą pasidaro 
ir sutaupot dikčiai pinigais.

d taipgi bus dideliu sutaupymu val- 
r kur jums reikia Smetonos ir cuk- 

adaro riebesnius pudingus, sosus ir 
i tik už pusę tiek kainos.

X '
Visi tie dalykai išaiškinama jums mūsų naujo
je knygoje, “Pienas.ir Jo Vartojimas prie Vi
rimo.” Tai yrą nauja penkiosdešimties centų 
vertės knygelė, bet jums prisiusime ją jei iš- 
pildysit žemiau esantį kuponą ir prisiųsit mums 
su dešimčia centų', supakavimo, persiuntimo ir 
1.1, lėšoms, ta knygelė parodys kaip sutaupyt 
cukraus ir Smetonos lėšas ir bus labai naudinga 
rengiant savo šeimynos valgius. Pasiuskit ku
poną šiandien.

THE BORDEN COMPANY

Borden Building

v 3
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eri raštai suramina, pa- 
patraukia, prie gero 

na ir sustiprina tikėji
mą žmogau* dorovę, 
uja senam ir jaunam 
įgame gyvenime.”

CLEVELAND, OHIO
Gerai žinoma dainininkė Ma

rijona Čižauskienė pakol išsila- 
vino važiuoti savo nauju 1927 
“Dodge’ 'automobiliam* pri
juokino savo pažįstamus. Ke
lis kartus užvažiavo ant “side 
walk,” nes gatvesjai buvo per- 
siauros. Bet 1' ar jau kam 
ekspertas važinėja

Jjapkr. 13 d. ir vėl užvažiavo 
ant “side walk,” bėt šį kartų 
užsitarnavo pagyrimo už tat 
.Jai bevažiuojant 19-ta gatve, 
mergaitė apie 5 metų amžiaus 
bėgo skersai. Bet pamatė, kad 
Ritėj pusėj važiuoja kita maži
na, atsigrįžns greitai bėgo at
gal. - Tai Ūižauskienė būtų už
važiavus tiesiog ant mergaitės. 
Bet žaibo greitumu pasuko sa
vo mašinų ant “side walk,” nes

5 r ♦ i

v.

Maksactraketts priverstinas AUTOMOBILIŲ atsafcomybSs užtikrinimo ak
tas įeina į gulę nuo sausio 1 d., 1927, ir Sertifikatai to užtikrinimo turės būti 
priduoti su'Ulfetvlena apllknclja rosistruojjtnt rititomoblij prieS ta dieną, toje 
Utenoje arba. PC ta diena. Nei vienas automobilio aevtalntns nnrrtta gauti 
“platės” be cettiflkato ]R*dant, kad jlsttnri Atsakomybės Apdmn<kw (Insurance) 
polley, kbrf užtikrintą atlyginimą iki $5.000 toteidus arbn'rthnnftus bite vieną 
ruanfettlP'glO’.MD daugiau negu vieno žmogąus Mla nelaimėje; arbab  ̂> Alsa ko
ry tu i J'ruQ
A)0BO8ČVincttbB. . ........... " ''':T

> i2S0*W. Bfroaidway, South Boston, MuA 4^ B. 0506-M
ffiHZrį „ * 7, , ; - ->
KIN8-Edward.L«, xn f • •< J

'362 W/ B*Mdway, South Bostan, MuftciTek S. B. 0601

ĄSOM,
So. Boston, Mass.

Streat, Boston, Mass.

Ttt

Td.8o.Bo.ton 0855
Telephone Main?2&

myl>ės Bond’są lygio* rusk*;, arba c) Pądvs pinigais arba paranka aąiūk 
pepkią tūkstančių dolerių, derinusias būdas yra prisitaikinti (statymai- 
Us pas pariti ketinus apdtnudos (insuranee) až&itta-aiba brokerius, tiuįb ąįi 
teiks pilniausias InfennąęUas ^rba kalnas u* npdrąndvff poHcy, boSKtaCą tt 
parūpins reikalingą cettiOlMtą. kuris beis reikalingas garimai “piatm.” t 
komefiMąjairt Ub tftrtrtnKffe (tasuranoe) ageatSl Ir brokeriai: ‘
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eųto- pamatyti. Dabartiniu laiku -• y

Rep.
r

a

v.

Keletą, vyrą ar studentą prieš Ka
lėdas dirbti vakarais įvariose lietu
vių kolonijose. Uždirbti, galima iki 
$4.00 Į vakarą. Dėl platesnią in
formaciją rašyk arba užeik pas*. 
P-LŽ M. GRYBAITE, S66 Broad- 
way, South Boston, Mass.

3»WC3aS3«S363SS63«3C 
TEL. So. Boston 0506—W.
UETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio’’ name)'
Onso Vataktdob: nuo 9 iki 12, Ms 

BĮ 6 ir nu*4:30 iki O vakarai
Seredomjs nuo 9 fki 12 vaL 
Subatomte nuo 9 iki 0 vak. Neda 
Uotais nuo 9 iki 12 (pagal sutartu <

IETUVIS
OPTOMETRISTAS

______ PARSIDUODA FORNIČIŲ 
- -BIZNIS, 

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

(L. 10,26,-0.3)

REIKALAUJAME

PARSIDUODA
į 2 trijų šeimynų muro namai, totletai, 
guzas ir skalb.vnės; metinės pajamos 

131.144. Kaina $7,900. M. J. FORD, 292 
i C St., So. Boston, Mass. (?)

ANT PARDAVIMO
SO. BOSTON, 90 W. Fiftli St., prieš 

lietuvių bažnyčių. Patogus vienos šei
mynos 7 kambarių namas, šiltas ir šal
tas vanduo, vonė, pečius, skalbynės, e- 
lektros ir gazo šviesa. Viskas geroj 
tvarkoj. Dabar tuščia. Prekė $2,S50, 
lengvos išlygos. įnešimas tik S25O '*0. 
Balansas vienas mortgadžius. Dėl rak
tų arba kitų reikalų kreipkitės prie 
Mr. KEENAN, 396 W. Broadwav. Tel. 
S. B. 0165. J (L30)

Liberty 7296. t

GEORGE H. SHIELDS I 
ADVOKATAS t 

811-812 Old South Building |

294 Washington Street t 
Boston, Mass. L

37 Gorham Avė., Brookline I 
Telephone Regent 6568 O

ANTANAS F. KNEIŽYS I 

kuris lanko Suffolk Teisių mokyki g 
lų ir užsiima Real Estate pardavi- x 
nėjimu, būna mano ofise kasdien 
nuo, 3 iki 5 valandos po pietų išsky- v 
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir A 
mažai sukalbantieji angliškai gali ? 
kreiptis {vairiais reikalais pas ma- % 
nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: J 
308 E. Ninth St, TeL S. B. 1696. 5v

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

■ - » , • *...**■

Pirmadieny, Progą. Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalą 
Vakaras.

Sekmadieny Du Vn-izdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. Pq Piet, 6:30 ir 8:45 Vakare.

šiokiom. Dienom Dir Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O 
Vakare 15c., 20c., ir 25c.
—B—l I      ...... ........ ............. ..

TeL Brockton 5112(DANTISTAS

DR. A; JrGĮĮRMAN

(GUMAUSKAS)
Sekmadieniais po pietų

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

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASfĘR
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ojtaįo valandos:

nuo 9 Iki 12 Tyte ir nuo 1 ^0 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais, ir ne- 

• dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 
12-tos dienų uždarytas

BASZ-BALLININKŲ 
PRAMOGA

L. Vyčių 17 kp. base-baUi- 
ninkų šokių tikietai smarkiai

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVAR1SKI
(GALINAUSKAS)414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:2O po piet ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventų dienų pagal su
sitarimų. , ■ . ,

Telefonas: South Boston 4768 /
/

- KOMUNIZMAS IR DEMO
KRATU A

- Kun. Edmjmd A. Walšh, 
duos paskaitą apie ko-

"fiiunizmą ir demokratiją, 
ričio 28 d., 3 vai, po pie

tę, Copley Plaza viešbuty, 
ohi bTas paskaitas ren- 
Katalikių Moterų Lyga.t

"Jžariga$1.00.
tA 1921 m. kun. Walsh buvo 
siųstas Europon studijuoti e- 
feonominę padėtį. Paskui jis 

3 buvo pakviestas prie Ameri- 
^i.lkos Pašelpos Adųiinistraci- 
?įos Rusijoję. Dirbdamas to- 
? 'je įstaigoje turėjo progą pa- 

<5 ’ tirti apie Rusijos komunis- 
■). ‘ tašką tvarką. Jo paskaita bus 

labai įdomi ir naudinga vi
siems, nes pilna gerų ir tei- 

’ singu įrodymų. Rep.
•u

REMKIME SAVO BIZNIE
RIUS IR PROFESIO

NALUS

Nesenai į “Darbininką” 
buvo užėjęs vienas žmogus ir 

y klausė ar esąs So. Bostone 
lietuvis laikrodininkas. Žino
ma mes pusėtinai nusistebė
jome iš tokio klausimo. Mat 
laikrodininkas, Juozas Dilis, 
turi savo ofisą “Darbinin
ko” name. Mes, suprantama, 
taip ir pasakėme.

Panašios rodos turėjome 
įr dėl muzikos mokytojo. Ne 
visi So. Bostoniečiai žino, 

-kad turime pirmos klesos 
muziką p. A. Židanavičių. 
Jis gyvena pas ponus Sto
kus, 2 Balmoral Park, šalę 
8-toš gatvės. P-nas Židana- 
vičius yra smuikos ir piano 
mokytojas. Jis yra ne vien 
muzikos žinovas, bet ir ga
bus pedagogas - mokytojas.

3 aplinkimaL^gyvc^— 
., girdėdami jo 

smuikavimus, giria jį ir ima 
leisti savo vaikus pas jį mu
zikos mokytis. Jei jau ame
rikonai patyrė mūsų muziko 
gabumus ir juo naudojasi, 
tai mes lietuviai privalome 
tik pas jį leisti savo vaikus 
mokytis muzikos.

Mes privalome remti savo 
biznierius, amatninkus ir 
profesionalus. Taip stiprin
sime savo tautą.

r
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ANGLIŲ PARDAVĖJAMS 
AUKSO LAIKAI

Žiemos šalčiai jau artinasi. 
Šiomis dienomis papūtė gana 
šaltas vėjelis. Angim parda
vėjai nespėja išpildyti užsa
kymus. Dabar daugiausia 
užsakymų gauna nuo darbi
ninkų, nes turtingesni jau se
nai pripildė kelnorius ang
liais.
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MĖJO $25,000.00
, -VV* - ' - ’vs-.Brockton-Plymouth aps

krity * aukštesniame teistoj: ,
buvo nagrinėjama byla p-lėš parduodami, kurie įvyLsląp-1

A T"1____ ____ _______________ ? -yL. ’Alina Johnson, gyvenusio^ 
šiame mieste, o dabar Bos
tone prieš Joseph Zurtchken- 
baum, Taunton’o turtingą 
kupčių už sulaužymą pažadė
jimo vesti ją.. Teisme buvo 
daug juokų, kuomet viena ir 
kita pusė įrodinėjo. Visgi 
“jury” pripažino “nuosto
lių” ir davė $25,000 verdiktą.

GIMIMO DIENA
z
Pereita utamihka žinomo- t.

sios So. Bostono gaspadinės 
p-nios K. Šajevkienės duktė 
Stasia šventė savo 12-tą gi
mimo dieną. Buvo surengus 
didelę “birthday party.” Su
kvietė savo jaunus draugus 
ir drauges. Birthday cake’ą 
pati celebrante buvo iškepus. 
Pakviestieji svečiai ir vieš
nios sunešė jai įvairių gražių 
dovanų. Kadangi p-nai Ša- 
jevkai gyvena šalę “Darbi
ninko,” tai ir “Darbininko” 
kaikurie darbininkai turėjo 
laimės baliuje pabuvoti.

PASKUTINĖ VAKARIENĖ

Tūlas kalvis, atvažiavęs iš 
Europos ir apsigyvenęs ma
žame Ohio miestely, buvo ži
nomas kaipo nepaprastas 
žmogus. Jis labai retai ka
da išeidavo iš savo dirbtu
vės. Vėliau rasta, kad jis 
savo gyvenimą pašventė pa
darymui žmogaus didžio per
statymą Paskutinės Vaka
rienės. Jam truko 40 metų 
padirbti tas figūras, kurios 
juda tam tikiu mekanizmu, 
kuris sveria du tonu.

Tos figūros juda kaip tik 
gyvos, o tik reikia kad kal
bėtų. Kiekvienam pravartu

perstoto Šv. Marijos Parapi- 
; os Teatre, Cooper St., North 
‘ ihid, Bostone. Atdara kiek
vieną vakarą.

PAVOGĖ PINIGINĮ BAK- 
SELĮ

;Waldorf restauracijoje, 
Newspaper Row,Bostone va
giliai nužiūrėję plieninį pi
nigų bakselį nukreipė atydą 
kasierkos pirkdami cigarus 
vienas iš jų pagriebė ir bėgo 
lauk. Pastebėjo manageris, 
kad vagiliai bėga vijosi juos, 
bet vagiliai įbėgę į Scollay 
Sq. subway pasislėpė. Pini
ginio bakselio būta tuščio ir 
vagiliams menkas laimikis.

i. ■ . ■ --
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JAUNIMO ŠOKIAI

Vietinis Šv. Petro parapi
jos koras rertgia linksmus Šo
kius, kurie bus lapkričio 24 
d. š. m. prieš pat Padėkos 
Dieną, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St. Pradžia 8 
vai. vakare. P-lės F. Kar- 
bauskiutė ir sesutės Maso- 
niutės rūpinasi kogražiausia 
išpuošti svetainę.

Atėję į šokius galėsite pa
sigrožėti papuošimais svetai
nėje.

Nepamirškite ateiti.
Šokikas

A

Tel. So. Boston 8520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Balgęe du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY ra A. B. 
G. VASHINGTON UNIV. ra LLB.
“Dirbto I n ko” Name 

(antros lubos)’ 366 Broadv&y, So. Bostot
R e c f d tf h c 1 j a 

BOS HanarO SU Oambridge, Mara
TeL Univarslty 1408—J. H

~ . • t • . »J M
'/ " ' ' ’ v •L

\ .Ak. mJ*

kričio 27 d. š. m. parapijos 
svetainėje, 492 E. Seventh 
Št. Pradžia 8 vai. vakare. |

Šiomis dienomis gavome 
žinių iš Norvvood, Mass. ir 
Nashua, N. H., kad būrys 
jaiiriimo atvažiuoja į šiiįjs 
šokius.' Nashųąčiai ir 
woodiėČįai atvažiavę žalh, 
parodyti daug naujų ir įdė^’ 
mių šposų ir naujausių šo
kių.
Girdėjome, kad Cambridge, 

Lawrence ir Montello ren
giasi visus ‘ ‘ subytyti. ’ ’ Ka
dangi pas juos jaunimo ne
trūksta, tai jų žodžiams ga
lima tikėti.

Mes Bostoniečiai įkinkėme 
savo gabiausias pajėgas pri
ėmimui svečių. Lauksime ir 
iš kitų kolonijų.

Griežš viena iš geriausių 
orkestrą “Gillette.”

Kviečia Rengėjai

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
L. Vyčių 17-tos kuopos mė

nesinis susirinkimas Įvyks 
nedelioj, 28 d. lapkričio, pa
rapijinėj salėj. Pradžia 4 v. 
po pietų. Visi nariai prašo
mi atvykti paskirtu laiku, 
kad galėtume greit susirinki
mą užbaigę anksti Į parapi
jos fėrus nuvykti. Valdyba

DIENY, Lapkričio 28, “LUKE OF THE
WLUJ” — Jane Novak, With Lighting The Wonder Dog*. i 
Also **MADEFOR LOVE’r — with Leatrice Joy.

—r-P -r-ii-j . . < .. i, ----- £
Pirmadieny, Antradieny ir Ketvirtadieny, Penktadieny. 
įv3Tre<Sa$<my-;s ■
Lapkr. 29, 30^Gruodi

THOM&S MEIGHAN

“THECATS PAJAMAS”
ĖETTY BRONSON

f K £
h t

BlARRY langden

“M1SS MATĖS”
DORIS KENYON

ir paloti, ant katalikų jam ge- Noras matyt buvo geras, bet 
rai sekdavosi. Bet šiuo sykiu, Į taip jam nepasisekė parašyti, 
kad ir ilgiausiu liežuvėliu ėr 
ir suklupo. Jis norėjo paras 
ti: “Kerštais ir neapykantomis 
niekas meko naudingo reatsie- 

| kė, neatsieks nei BEDI I C \rIA1.
“BEDIEVYBĖS vadui pri

valo nepamiršti to, kad šian
diena jau ne tie tamsybės lai
kai, ki^a^lėjo žmones klai
dinti. Šiandiena ir pati BE
DIEVIŠKOJI visuomene pra- 
blaivėjusi ir atskiria gerą nuo 
blogo.”

p" 1 Mes patartume sandariečiui 
v- “katalikui” nenustoti vilties ir 

eiti prie pasitaisymo, dar kartą 
mėginti parašyti apie bedie
vius, nes apie katalikus, kad ir 
sandarietiškam “katalikui” 
nepridera savųjų šmeižti.

Ickus

ANT IŠRANDAVOJIMO 11 te- 

nementij po 5 ir 6 rumus. Renda 
nebrangi, po $17 ir $18 j mėnesį. 
Tenementai randasi ant Market 
ir Lincoln Sts., Brighton, Mass. 
Klauskit pas B. AJAUSKAS, 58 
Lincoln St., Brighton, Mass. TeL 
2902. (L.28)

GAVO KINKŲ DREBĖJIMĄ
Sandariečiar; paskelbus L. D. 

S. mobilizaciją, prapliurpo vi
sais galais. Paėmus “andaro- 
kę,” tai tik ir mirguoja “mo
bilizacija,” “klerikalai,” “juo
doji armija,” “neužmušk,” iš
pažintis” ir 1.1, ir 1.1.

Beprunkšdami taip suplonė
jo, kad vos tik pavelka kojas. 
“Andarokas” pinasi po kojų ir 
daryk ką są'u nebaręs.

Vienas sandarietis “kata
likas” turėjo gana ilgą liežuvį

Pranešu giimnėms ir pa
žįstamiems, kad Adomas Me- 
donis mirė spalio 14 d. š. m. 
Gyveno Lietuvoj, Druskinin- 
kėlių kaime, Leipalingio val
sčiuj, Seinų apskrity. Palai
dotas Leipalingio parapijos 
kapinėse. Buvo sulaukęs sep
tinto desėtko savo amžiaus. 
Buvo linksimus būdo, mėgo 
su kiekvienu pasišnekėti,pui
kybės neturėjo, su visais gra
žiai sugyveno, buvo visoj a- 
pylinkėj visų mylimas. Vie
nu žodžiu jis visus mylėjo ir 
jį visi mylėjo. Todėl susilau
kė ilgo amželio. Paskutinį 
patarnavimą suteikti buvo 
suėję daug žmonių. Paliko 
nuliūdime moterį Marijoną, 
dukterį ir tris sūnus Lietuvo
je ir vieną Amerikoj. Lai su-

flOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Mas, 
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

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

450' E. Seventh St, So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,

450 E. Seventh St.. So. Boston, Mass 
Kasierius — Andriejus Zalieckas,

611 E. Fifth St, So. Bostdn, Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis,

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

mėnesinius susirinkimus kas pirma 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 Washington St, Boston, 
Mass. 1:30 vai. po piety. Ateidam." 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau 
gijos prirašyti.

Lietuvos Duktern Draugystei 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AšmensMenS,

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

Vlce-Plna. — Zofija KėšlenS,
59 Gatės St-. So. Boston, Mara 

Prot. Raštininkė — Ona Slaurienė,
443 EL.7th S t, So. Boston, Mara 
Telephone South Boston 8422-R.

*in. Raštininkė — Bronislava Ciunlenk
29 Gould SU W. Roibury, Mara 

Iždininkė — Ona StanlullutS,
106 W. Cth St.. So. Boston, Mara 

Tvurkdarė — Ona Mlzglrcrtenė,
1512 Columbla R4.. So. Boston, Mara 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų ntarntnkų kiekvienų mšuag 

Visais dr-jcu reikalais kreipkitės Į pro- 
cokoly raštininkę laišku ar telefoną. 
*T;80 vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Flšth St, So. Boston, Mara

SV. JONO EV. BL. PASELP. DRAUGIJOS VALDYBOS ANTRASAI
Pirmtalnltaa — M. tioba, 

539 E. 8eventh St, So. Boaton, Mara 
Telephone South Boston 8652-R.

Vlce-Plrmtninkaa — J. Petrauskas, 
17 Vale 8t. South Boston, Mara 

Prot Rafitinlnkaa — J. Gllneckla, 
5 Tbomas Pk., South Boston, Mara 

Fin. Raitininkas — M. Selkls, 
808 Broadvny, So. Boston, Mara

Kasierius — A. Naudllunra 
888 E. Broadway, So. Boston, Mara

Tvurtodaiys — J. Zalkis, 
teikia jam mielaiirdingasis 
Visagalis amžina atilsį. ned«<Uen| Mek^eno Mnsskk
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Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M | 
GYVENIMO VIETA |

27 Metinis Balius
RENGIA LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS 

(PADŠKAVONES DIENOJ)

Ketvirtadieny, Lapkričio1 25, 1926 
. d Dahlgren Hali

KĄMPĄg. E IR SILVER STREETS SOUTH BOSTON, MASS.
prasidės nno 6 iki 12 vai. vakare

Griež bpchestra. Bus duodamos 3 dovanos už gražiausi šokį.

MES BUDAYOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR 
KRAUTUVES

K perkam, parduodam ir išmainom na
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
bučernes, bekernes ir restorantus^In- 
šiūrinam (apdraudžiame) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam 
kambarius. Užlaikome kamarninką, X 
arkitektą; padarome planus dėl bu- X 
davotojų; užlaikome namti taisyto- v 
jus, stogdengius, plumberius ir clek- £ 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antrų morgičių. Teipgi su- X 
teikiam legališkus patarimus per sa- x 
vo advokatą visokiuose reikaluose, v

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

A. J. KUPSTIS v
332 WEST BROADWAy‘ SOUTH BOSTON, MASS. J

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373PADARYK SAVO NAMĄ UNKSMIŲ IR
- PATRAUKIANČIU

Padėkalones diena jad artinasi. Jūs didžiuositės ir džiaug
sitės su pakviestais draugais ir giminėms, kuomet turėsite vie
ną iš mūsą puikiausiai papuoštą pietums setą, ar valgomam 
kambariui setą su nupiginta kaina.

Pietums'setai nuo $14.00 ild $45.00. Iš aštuonią dalią val
gomo kambario setai nuo $85.00 ir aukščiau.

Ypatingas pasiūlymas už išėjusius iš mados modelius, Sonora 
Phonograph $65.00, buvo $100.00.

HIE J1MES ELUS FURNUURE CO.
405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Specialistas sekfretnu ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass. 

Room 7—Tel. Richmond 668
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

VERACKA IR VIŠINSKASI
LIETUVIAI ADVOKATAI j

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180
—. , ■ =

r---------- ------
Tel. S. B. 4775-M

DR. J. L. CLOUGHERTY
PODIATRIST

Kojų Specialistas 
Visokios kojų negulės moksliškai 

gydomos 
Apžiūrėjimas nemokamas. Ofisas 

atdaras vakarais 
414 BROADWAY. SO. BOSTON 

Room 4
/

Res. Tel. Parkvay 1864-W.

Advokatas

patamavttrar /Trirate reikalingais daiktais pas 4ane galima apsieit 
n $80 tr regėčiau už didelius, o už vaikus — nuo $20 ir augščlau 
Niekur 1' 
Km tik

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikia Geriausį Paskuttoį Patarnavimą.

Kaina pttėframlanMa. U tvlsų pilna negrabų. peftatdojim*. ra oilnu

ra* taktą knin< tnlt>P<HM«i nepelnMt*. ka?p «* patekto]* ~ 
Bo su manim reikalą, visi yra dėkingi. ,
į OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

MįStreetk So. Bot

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

V

414 Broadvay, So. Boston

stos.

, to,

t. *

- •■■ii: ■
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MI A L Am“
GYDYTOJAS Iž RUSIf«
CHIRURGAS IR PRIE GIMDMO

351 Dorchester Street 
Sos Boston, arti Andrev Sq.

■'----------- • i

lfl METŲ SOUTH BOSTONO j
I

0R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

B99a W. Broactany, So. Bartos
VALANDOS: Nuo 9 r. Ik! Z v. vak.

DR.L. GOLDEN
Perkėlė savo Bostono ofisų iš 99 

GREEN ST. i savo namus
16 Crawford Street, Rxbury 

arti VVarren ir Grove Hali 
Vlandos ryte nuo 9 iki 10; dienų nuo

1 iki 3; Ir vakare nuo 6 iki 8
Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 

ir lenkiškai.
Telefonas Rosbury 0131

Ul^so Telefonas University 883l-W|
Rezidencijos Tel. University 8831-Rj

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

CAMBRIDGE, MASS.

$

■ > i ‘ '-'A.. «
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(WRUBLIAUSKAS)
LIETUVIS GRABORIUS '
IR BAUUMUOTOJA

TeL Norvnood 1508 -

E. V. WARABOW & GOJ
I • ■

uw vasmtngton rr
I Norvood, Man

Į


