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AMERIKOS LAIVAI KYNIJON

Amerikos vyriausybė įsakė dviem savo karo laivam 
plaukti į Kvnijos pakrantes. Tie laivai plauks upe Yangtze 
į IIankow. Ten yra daugiau kitų šalių karinių laivų ir šie 
amerikoniški laivai reikale prigelbės ten jau esantiems.

Svetimos valstybės su Kynija ėmė nesutikti ir kynie- 
čiai visokiais būdais purtosi nuo svetimų globos. Kynie- 
čiai skelbia svetimoms tautoms boikotų ir visaip prieši
nasi.

Kyniečių judėjimas prieš svetimtaučius didėja ir bile 
dieną gali kilti susirėmimų. Kartu rengiamas yra genera- 
1 iškas streikas prieš svetimus kapitalistus. Hankow mieste 
pramonių turi Anglija, Francija ’ir Japonija. I
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MOTERYS GERIAU MOKY
TOJAUJA, NEGU MER

GINOS

DIDIS ALASAS DĖL KATĖS

LAIVAS BE ŽMONIŲ
HALIFAxTn. S. — Pa

krantėj tapo patėmytas ap
vožtas nedidelis laivas ir val
tis. Aišku, , kad laivas per- 
kentėjo audrų ir visi jūrei
viai žuvo. Laivo vardas dar 
nesusektas.

GERAI PATARNAVO

Žahi&5Mtii
i ’,Gąi5

Išviliojo iš lietuj 
$4.900

* \ *

I

KĄ TAMSUMAS KAINUOJA
• * v

M0RGANT0WN, W. Va. 
•— High Schoolių prineipalai 
savo susirinkime išnešė pro
testą prieš valstijinį švietimo 
komitetą, draudžiantį sam
dyti ištekėjusias moteris į 
mokytojas. Prineipalai sa
ko, kad moterys geriau mo
kytojauja, negu merginos. 
Moterys esančios pastoves
nės, mažiau joms rūpi good 
time’ai ir su didesniu atsida
vimu mokytojaują, negu 
^merginos. Prineipalai vienu 
balsu nutarė už priėmimą iš- 

oterų į mokvto-

rt. PRAŠĖ PRIIMTI SŪNŲ

KALĖJIMAN

NEW YORK.— Vienos 
šeimininkės katė netikėtai 
pasiuto ir ėmė pulti namiš
kius. Trys žmonės neįsten
gė įvesti jos. Kilo didelis 
alasas ir atbėgo trys policis
tai. Tie tai įveikė katę.ir jų 
nušovė.

BIEDNA TURTININKĖ

r

WASHINGTON. — Val
džios samdymo biuras, vei
kias po įvairias valstijas, per 
pereitus fiskalius metus su
rado darbų 1,792,281 darbi
ninkui. Tas biuras yra prie 
Darbo Departmento. Biu
ras skelbia,, kad išskiriant 
avalo ir audimo pramones 
šiaip jau kitose srityse dar
bai ėję gerai.

551 GINČAS

TORQUAY, Anglija. — 
Mrs. Ada Garvan turbūt no
rėjo neturto dorybę prakti
kuoti, kad turtinga būdama 
pasidavė į poorhouse. Bet 
kai valdyba apie jos turtus 
susekė, tai jų išvarė.

KALTINA PADEGIME
" * :

LEWISTON, Me. — Vie- 
- nas žmogus, septynių metų 

vaiku vedinas, atėjo policijos 
nuovadon ir prašė vaikų pa
sodinti šaltoj on. Tėvas sakė, 
kad vaikas visiškai nepaklus
nus, išvedęs1 jį iš kantrybės ir 
norįs kalėjimu vaikų pabau
ginti.

LOS ANGELES, Cal. — 
Septyni žmonės yra kaltina
mi kaipo padegėjai. Jie bu
vo padegę apie KM) narnu. 
Nuostolių padarę už apie $3,- 
(XX),000. J ie savo piktadary
bes papildę įvairiuose Kali
fornijos miestuose.. Jų teis
mas jau prasidėjo.

GERB. KUN. JONAS S. ŠVAGŽDI
Šv. Roko lietuvių parapijos klebonas, Montello,^ 
Literatinės Komisijos narys, A. L. R. K. Federaq 
ir kitų organizacijų narys ir rėmėjas. Lapkrič^ 
savo varduves, 7 metų klebonavimo ir 20 metųy 
kaktuves. Montello parapijiečiai savo dvasios 
mui surengė puikią vakarienę. Platesnis vaka 
mas telpa šiame numery.
1917 metų klebonavo Paterson, N. J. ir paskui 
tų pasišventė apvažiuoti Pietinę Ameriką ir pajp 
gyvenantiems lietuviams. Toji misija pakėlę PiįeftfluA 
kos lietuvių dvasią ir Juos sustiprinę;
X<r Eminencija Kardinolas O^Oom^ 
švagždi Montello’s lietuvių parapijos klebonu, kur ir ligšiol 
klebonauja. Jis yra didis darbininku prietelis ir rėmėjas. Jo 
parapijoje yra didžiausia L. D. S. kuopa.

-" ■ ~ 
&Įl.d. s. 
Odininkas 
išminėjo 
iigystės su- 
įfr^iagerbi- 
Kįsaprašy-.

Gerb. kun. J. švagždy^ jwĄ913 iki 
jJjĮorą me- 
ri^uti ten

WASHINGTON. — Per 
pereitus fiskalius metus val
džia per Darbo Departmentą 
buvo įsikišus į 551 ginčų dar
bininku su darbdaviais. Gin
čai buvo sąryšyje su streiku, 
arba gresiančiu streiku, ar
ba lockoutu. Raportų ren
giant 43 bylos buvo baigia
mos, o 61 buvo negalimos ra
miai sutaikinti.

E. ST. LOUIS, III. — Yra pripažįstama, kad mo 
brangiai kainuoja, bet tamsumas brangiau atseina. __ 
faktas. •

Čia yra lietuvis Jonas Pranckus, gyvenąs 600 Collinš- į 
ville Avė. Jis dar jaunas, vos 30 m. amžiaus, nevedęs. A-;' 1 
merikoj išgyvenęs 18 m. ir angliškai susikalbėti tik truputį 
tegali. Jokis mokslas, joki laikraščiai, jokia knyga, jb-y| 
kios organizacijos, joki tautiniai veikimai jam nerūpėjo. .3= 
Bet jis buvo taupus ir dirbti netingėjo. Todėl susitaupė /i 
$4,900, kuriuos laikė banke. Dirbo pakaunėj.

Apie vidurį lapkričio mėnesio pas jį ėmė lankyiišf‘1 
jam nepažįstamas žmogus. Jis sakėsi esąs Brovvn ir aiški- f 
no, kad jo tėvas mirdamas palikęs jam $50,(XX) ir daug na)-\| 
mų. Tėvo valia buvus ta, kad gerus darbininkus padaryti 
laimingus, padarant juos dalininkais jo palikimo. Tasaįįl 
nepažįstamas Brovvn ėmė dažnai pas tą tamsų lietuvį lankys' 
tis ir visaip jį mulkinti. Prie jo atsirado dar kitas Gray ię.^ 
tas viską patvirtino, ką Brown sakė. Tada tamsus lietuvis^ 
jau neturėjo abejonės ir jis sutiko savo pinigus iš banko X 
paimti, duoti “geriems“ darbininkų prieteliams ir sau gau
ti už tai jų didesnę sumą. Pranckus su Brovvn nuėjo į ban
ką, išėmė pinigus parėjo namo, įdavė Brovvnui savo pini-'
gus, o Brovvn ir Gray indėjo savo surištus pinigus į jo skry- 3 
nią. Tada abu — Brovvn ir Gray pasakė, kad turį vienas 
eiti cigaretu nusipirkti, o kitas užvalgyti, o Pranckui pa- | 
liepė daboti pinigus. Žadėjo sugrįžti į 10 minutų, J
grįžo ir už pusvalandžio. Tada pas Pranckų kilo abejoi^ ;]

A
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KAIP PRISIRENGĖ MIRTI

SUDEGĖ FARMERIO 
ŠEIMYNA

“SAUSIEJI“ RENGIA 
KAMPANIJĄ

DARLINGTON, Anglja.— 
Ed\vard Nieholson, 86 m. 
amžiaus žmogus nori mirti. 
Sako bene Dievas jį jau už- 
miršiąs. Savo pagatavumų 
mirti jis parodė tuo, kad iš- 
sikasdino sau duobę, pasista
tydino paminklą ir ketina 
dabar karstų užsisakyti. Jis 
sako laukiąs mirties, kaip 
sesers, o ne kaip kokios gilti- 
nės-baidyklės.

MARKO W, Okla. — Far- 
merio namai naktį netikėtai 
užsidegė ir visa šeimyna iš 
penkių žmonių sudegė.

AVASHINGTON. — Su
jungtas komitetas prohibici- 
jai vykinti turėjo savo susi
rinkimą. T tą komitetų inei- 
na atstovai nuo ivairiu orga- 
nizacijų. Komitetas prama
to, kad sekamais metais rei
kėsią smarkiai darbuotis, 
jkad atremti “šlapiųjų“ pro- 
Ipogandą.

REIKALAUJA $25,000
WATERBURY, Gonn. — 

Dr. Fred. F. Budd eidamas 
pro garadžių buvo automobi- 
liaus užgautas. Jisai sako, 
kad daugiau po to sužeidimo 
negalįs daktarauti ir parei
kalavo iš sužeidėjo $25,000 
atlyginimo.

JAPONAI PAGERBĖ 
ŠVENTĄJĮ

TOKIO. — Šv. Pranciškui 
Ksavierui pirmajam japonu 
apaštalui tapo pastatytas pa
minklas. Tas paminklas su 
didelėmis iškilmėmis tapo 
pašventytas. Dalyvavo Šven
tojo Tėvo delegatas, Japoni
jos katalikų dvasiški ja, daug 
Europos valstybių diploma
tę . --------------

Šv. Pranciškus Ksavięras 
Japonijoj veikė ptfęg, j400 
metų.

* MAISTAS BRAZILIJOJ

Vienoj Brazilijos provin
cijoj buvo kilęs maištas. Val
džios jėgos buvo susiėmusios 
su tais maištininkais ir val
džios kareivių mūšyje krito 
apie 200. «.fc

Deportavo daug 
ateivių

IEKO KARALIAUS
Ne vien Lenkija ieško ka

raliaus. Prie to eina ir Ven
grija. Toje šalyje monarkiš- 
kas judėjimas smarkesnis, 
negu Lenkijoj. Be to veng
rai yra tvarkingesni ir tiks
liau eina su savo pienų vyki- 
nimu. Todėl vengrai gal ne
trukus pasiskirs karalių.

DEPORTAVO 10,904 
ATEIVIŲ

ATSILIEPĖ PO PENKIŲ 
METŲ

Darbo sekretorius Davis 
paskelbė, kad per pereitus 
fiskalius metus deportuota 
1,0,904 ateivių. Nelegaliai į- 
važiavusieji ateiviai yra gau
domi į kraštus, iš kurių jie y- 
ra atvykę. Užpernai depor
tuota tik 1,400 ateivių.

MIRĖ ROCKEFELLERIO 
DRAUGAS (

PARODA UŽSIDARĖ

PHILADELPHIA.—S<£- 
ųūKčcntennial t paroda* su
rengta paminėti 150 metų 
nuo paskelbimo Suv. Valsti
jų neprigulmybės oficijaliai 
užsidarė lapkričio 30 d. Kai- 
kurie pavilijonai dar bus at
dari iki sausio 1 d.

Paroda nei jokiu žvilgsniu 
nenusisekė. Žmonių lankėsi 
nedaug. Nuostoliai pasida
rė dideli. < *

CARNAROON, Anglija.— 
Mrs. A. W. Lewis neteko vy
ro prieš penkis metus. Jos 
vyras netikėtai išnyko ir nie
ko nežinojo, kur jis yra. Da
bar iš Australijos gavo nuo 
jo laiškų, kur aiškinasi, kad 
netekęs atminties klaidžiojęs 
ir atsidūręs Australijon. , i I

PLĖŠIKAI PAS DENTISTĄ

LOS ANGELES, Cal. — 
Pas dentistų A. E. Belts inė- 
jo pacientas. Kai dentistas 
pasodinęs krėslan liepė žio
tis, tai ‘(pacientas“ suko- 
mandavojo: “rankas aųgš- 
tyn!” Ir pareikalavo pinigų. 
Dentistas sukrapštė $39. P.o 
to “pacentas“ dentistų suri
šo krėsle ir pabėgo-. "> j ’ ’j

CLEVELAND, Ohio. — 
Mirė Dr. Hamilton F. Big- 
gar, kurs draugavo su mili
jardierių John D. Rockefel- 
Ieriu^er 20 metų. Dr. Big- 
gar buvo milijardierio dak
taras ir artimiausias drau
gas. Jiedu buvo susitarę ge
rai užsilaikyti: ir gyventi iki 
100 metų. Jiedu <buvo vien
mečiai, turėjo p<P87 metus. 
Taigi likusia Rbckėfelleris 
turi gyventi iki 1939 m., kad 
sulaukti 100 metų.

Yra sakoma, kad velionis 
Dr. Biggar prikalbino mesti 
biznį ir ramiai baigti savo 
amžių; t Dabar Rockefeliėr 
nžmršęSapie biznį, žaidžia 
golfų ir yra geroje sveikato
je..

Automobilius, kuriame bu
vo nušautas 1914 m. Austri
jos sosto įpėdinis, yra rokuo- 
jamas užžavėtu. Ar yra pa
mato taip manyti lai spren
džia skaitytojai. Tasai auto
mobilius buvo nudažytas gra
žia raudona spalva. Kaip 
visi žino Austrijos sosto įpė
dinio nušovimą sekė pasauli
nis karas.

Karo metu tasai garsusis 
automobilius buvo Viennos 
muziejuje. Tada jis buvo la
bai populerus ir jį žmonės 
stengdavosi pamatyti. Bet 
kai karas buvo pralaimėtas, 
tai visi liovėsi juo indomau- 
ti. Tada tas automobilius bu
vo atiduotas Bosnijos ir Her
cegovinos gubernatoriui. J am 
juomi taip nesisekdavo važi
nėti, kad jis jį pardavė. Ne
trukus pirkikas buvo rastas 
negyvas grabe j, o garsusis 
automobilius ant jo viršaus. 
Nelaimingojo šeimyna gar
sųjį automobilių pardavė 
vieno garadžiaus savininkui, 
kurs teipgi pardavinėjo pa
nešiotus automobilius. Tada 
jau girdas apie garsųjį au
tomobilių buvo pasklidęs ir 
žmonės sake, kad tas automo
bilius esąs užkerėtas. Tečiau 
naujasis savininkas neatbojo 
žmonių kalbų. Jis netrukus 
vežė į vestuves šešis draugus. 
Bet susimušė su kitu automo
biliu ir istoriškasis autotno- 
bilius į škotus sulakstė. Ke
turi vestuvninkai buvo už
mušti, o likusieji mirtinai 
sužeisti.

“Bedievių laikraščiuose daugiau yra tini?,“ — sako parite! tinimui nekuria darbininkai. 
Taip, daugiau tini? pataikaujančiu- vien tik tanesniems žmogaus geiduliams.
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grįžo ir už pusvalandžio. Tada pas Pranckų kilo abejoju 
Ir iis.atsidarė skrynia, pasiėmė suristus “pinigus*’ ir ątn- 3 
at* • 7inrt. .kartten sente lftlKra^U^ SUKariĄV“pTjTH|
rinių didumą ir gražiai sudėtas. Po laiko Prančkunaš 
prato apgavystę ir bėgo policijos nuovadom Bet jis i? 
burdingbosis Joe Brzostowski tik labai paviršutiniai teg^.- 
Įėjo nupasakoti apie žulikus. J

Apie tą atsitikimą paminėjo vietos laikraščiai, pri- ': 
mindami, kad apgautasis yra lietuvis, nepilietis, mažai 
tekalbąs angliškai, o Amerikoj išgyvenęs 18 metų.

Taip tai brangiai tamsumas atseina darbininkui.

KIEK SUVARTOJAMA 
POPIEROS STAMPĖMS

WASHINGTON. — Ma
žos stampės, bet per metus 
Dėdė Šamas joms dirbti su
naudoja labai daug popieros.

Iš viso visokių stampių 
per metus pagaminama 18,- 
000,000.000. Tai kiekvienam 
vvrui, moterei ir vaikui at- 
sdlna po 160 stampių. Jų 
Vertė yra $450.000.000. Joms 
pagaminti reikia 900 tonų 
ir 870,000 rašylo. Sudėtos 
viena šalę kitos jos apjuostų 
žemę 11 sykių. Jas pagamin
ti valdžiai atseina po lc. už 
kas 125 stampes.

TURĖJO $5,200.000 NUOST0- 
, LIŲ

PHILADELPHIA, Pa - 
Sesųui-centennial paroda 
miestui atsėjo $17,000,000. Į 
tą sumų neineina trys milijo
nai dolerių, kuriuos turtinin- 
kai aukavo. Paroda užsida
rė su $5,200,000 deficito.

LAIMĖJO RESPUBLIKO
NAS

Pereitą utarninkų įvyko 
Maine valstijoj senatoriai® 
rinkimai. Laimėjo respubli
konų kandidatas Arthur R. 
Gouid. Bet Suv. Valstijų. 
Senate tas laimėjimas ne-• * 
daug tereiškia. Dabar res
publikonai turi 48 senato
rius, o demokratai turi 47, 
Bet vienas yra Farmer-La^ 
bor partijos narys. Tokiu 
būdu respublikonai neturi ■ 
nei vienu balsu persvaros. Be 
to reikia atsiminti, kad res
publikonų senatorių tarpe y- 
ra “maištininkų. Tokių ynt 
arti desėtko. Todėl senatas 
yra daugiau kontrolėje de
mokratų. negu respublikonų.

--------------- A’
ŽUVO PENKI ŽMONĖS
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QUEBEC, Canada. — Ge
ležinkelio stotyje Doucet J 
sprogo boileris. Žuvo5Žmo- Į 
nės. Be to pridaryta daug 
medžiaginių nuostolių.
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United Mine AVorkers of America prezidentas Levis' | 
paskelbė, kad angliakasių suvažiavimas įvyks sausio 25 d. Ą j 
1927 m. Indianopolio mieste. . ..

PASKELBI SUVAŽIAVIMĄ

: . į. *4^.jį.



SUGAVO SPURTO KON 
TRABANDISTŲLATVĄ

25 metų pavasarį sudegęs 
kšnos miestelis, Ūaūgii- 
įė jau baigia atsistatyti, 
nai statomi daugiausia 
rimai, kas suteikia visam 

^Ifiesteliui nemažo papuoši- 
į$o. Su lyginus buvusiuosius 
prieš gaišią medinius, dau
gumoje aplūžusius, namus su 
ąbar statomais taip ir nori- 
tarti: “Nėra to blogo, ku- 

nepavirstų Į gerą.” Tie- 
§a, daug nuostolių pridarė 

gaisras, ne vienas buvo likęs 
tjde pastogės ir be duonos kąs- 
■jno, bet su laiku atsistatys ir 
įgyvens, gal būt, dar geriau 
tkaip pirma.
H* Šalta gyvenami) namų, bai- 
‘ Ratili statyti dviejų aukštų 
dideli gimnazijos rūmai. Jie 
tai tikras-papuošalas bus vi- 
sąm miesteliui.
f Šių metu spalių mėn. 24-27 

'dienomis buvo pasirodžiusi 
ūnūsųapylinkėje žiema. Snie
go prisnigo apie du centimet
ru storio. Jau daugel is ūki- 
•niiikų buvo nusiminę many
dami; kad greitai sniego ne- 

■ nuleis ir jų paliks nenuimtos 
beveik visos daržovės. Bet 
^ąu spalių 29 dienos-vakare 
pradėjo lyti. Daugelis tuo 
užganėdinti.

■ ■ J. B. Lietuvaitis

KLAIPĖDA, XI-5 (g.) 
Lapkričio mėn. 4 d. policijos 
laivas ‘ ‘ Savanoris, ’ ’ polici
jos vado p. Musteikio veda
mas, jūroj, tarp Palangos ir 
Šventosios uosto, 7 su puse 
mylių nuo kranto užtiko kon
trabandinį motorlaivį, kuris 
po 15 min. sekimo buvo su
laikytas. Laivo įgula iš 15 
žmonių suimta, jų tarpe kap. 
Elsmanas, vokiečių pilietis, 
ir keturi jūrininkai — 1 vo
kiečių pilietis, 2 latvių ir 1 
lenkų. Kapitonas Elsmanas 
per susišaudymą sužeistas.

Laive rasta 5.500 litrų spi
rito, 7.000 sigarų, tabako ir 
kt. prekių. Taip pat ratsa 
40 šautuvų šovinių. įgula pa
rodė, kad du karo šautuvu 
buvo įmesti į jūrą. Laivas 
atgabentas į Klaipėdą. Iš ra
stų pas jūrininkus dokumen
tų paaiškėjo, kad Klaipėdos 
krašte veikia plati kontra- 
bandistų organizacija.

KŪMUNISfę LA REDAKTORĖ >4
BŪTI

Šiomis dienomis į Kauno 
miesto pradžios mokyklą 26 
Nr. paskirta mokytojos pa
reigoms eiti komunistų orga
no “Kovos Kelias” redakto^ 
re pil. M. Savinskaitė, kuri 
savo organe drįsta spjaudyti 
tautai ir vyriausybei į veidą 
ir įvairiomis pamazgomis no
ri auklėti visuomenę.

Ar ji tinka eiti toms ankš
toms auklėjimo pareigoms ir 
ar suderinami jos demago
giški šūkavimai bei darbai su 
pasiimtomis naujomis parei
gomis — gali pasakyti tik p. 
Švietimo Ministeris Čepins
kis.

RADO DIDELIUS 
GRIAUČIUS

Veliuonos valsčiaus Ruk- 
čionių kaimo ūkininkai kas
dami kūdrą, dviejųjnetrų gi
lumoje rado nuostabiai dide
lius, dar nesubirėjusius, 
žmogaus kaulus. Rankų kau
lai surakinti surūdijusiais 
geležiniais pančiais. Kalba
ma, kad senovėje ten buvo 
milžinų kapai.

1

LIKVIDUOS BECENZIUS 
MOKYTOJUS

Švietimo ministerijoje kal
bama, kad ateinančių metų

-"'.--■'.''t'

ATIDARYTAS SIMANUI 
DAUKANTUI PAMINK

LAS

Spalių 31 d. Papilės ka
puose įvyko iškilmingas Si- 
manui Daukantui paminklo 
atidarymas. Dalyvavo kele
tas tūkstančių žmonių, buvo 
svečių iš Kaupo. Nuotaika 
buvo graži, tautiška.

!e7no£ytojų tarpe nebe- 
ribėeenzių. Viši mokytojai, 
Įtrį cenzo iki 1927 m. rug

pjūčio 1 dienai turės ji įsigy
ti.

■

KUNIGUS, PAGALIAU, PRI
PAŽINO, BET VYSKUPŲ 

VIS DAR NEŽINO

Mums praneša, kad Mi- 
nisterių Kabinetas savo posė
dy Lapkričio 9, nutarė, pa
galiau, išmokėti priklausan
čias algas katalikų kuni
gams, tačiau vyskupams algų 
mokėti atsisakė: girdi, da
bartinių Lietuvos vyskupijų 
vyriausybė nežinanti.

Savanorių Organizacinė Valdyba, pildydama savano- 
rių orgafiizacinių ltoihitėtij stivažiavimo nutarimą; tūri gar
bės atkreipti Vyr iausybės dėmesį štai į ką:

1918—1919 Jin. geriausieji Lietuvos sūnūs išgirdo Lie
tuvių tautos šaukimą ir stojo į garbingas kariuomenės ei
les Lietuvą ginti. ■ Lietuvos savanoriai garbingai ir sėkmin
gai atlikę savo uždavinį ir realizavo daugelio metų Lietu
vos sūnų žadintojų svajonę — atstatė Nepriklausomą Lie
tuvą. Gerbdami žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę at
minimą savanoriai negali riutvlėti apie tuos liūdnus fak
tus, kurie pasireiškia dabartiniu metu Nepriklausomoje 
Lietuvoje:

1) Š. m. lapkričio mėli. 7 d. svetimas Lietuvai komunis
tinis gaivalas, tyčiodamasis iš mūsų tautos idealų, iškabino 
Kaune, įvairiose vietose, vėliavas, kurių kruviname fone 
įstatė Lenino paveikslą.

2) Lietuvos vyriausybė, nepaisant lietuvių mokyklų 
persekiojimų ir uždarymų iš mūsų amžinų priešų lenki) pu
sės okupuotoje Lietuvoje, atidaro ir remia lenkiškas mo
kyklas kai kur net tose vietose, kur atidarytoji lenkiškoji 
mokykla tūri tikslo ne šviesti, bet ištautinti lieuviškai kal
bančių šeimynų vaikus.

Pažymėtieji reiškiniai prieštarauja lietuvių tautos 
dvasiai, Lietuvos nepriklausomybės ideologijai. Mes, sa
vanorių atstovai, su širdgėla primename vyriausybei, kad 

, tokie apsireiškimai kraštui yra labai pavojingi, pražūtin
gi Lietuvos nepriklausomybei, dėl kurios savanoriai yra 
tiek kovoję,

P. S. Ši rezoliucija priimta Liet, kariuom. Savanorių 
Organizacinės Centro Valdybos posėdy š. m. lapkričio mėn. 
11 dieną.

LIETUVIŲ EISENA Į 
RASŲ KAPUS

.VILNIUS. Spaudos ži
niomis, vėlinių dienų, lietuvių 
jaunuomenės grupė su kuni
gais priešaky .suruošė eisenų 
į Rasų kapus prie žuyusių 
liet, karių. Vytauto gimna
zijos mokiniai — esą — kal
bėję prie kapų minėdami 
Vilniaus atėmimų ginklų jė
ga. Susirinkusieji pagiedo
ję lietuvių himnų ir su vėlia
vomis grįžę į miestų. “Rzecz- 
pospolita” įžiūri demonstra
cijoj politinį pobūdį, nes ka
puose nebuvę atlaikyta pa
maldų.

draudė mokytojui toliau tėi
I ' • ’

..... .... ■

LENKINA LIETUVIŲ 
MOKYKLAS

Okupantų vyriausios len
kinimo įstaigos, švietimo ku- 
ratorįją vadinamos, parėdy
mų. atleisti šeši lietuviai mo
kytojai,’ mokytojavę įvairio
se krašte lėšomis išlaikomose 
lietuvių mokyklose. Jų vie
ton paskirti lenkai.

pasilikti.

OKUPANTAI UŽDARINĖJA 
LIETUVIŲ MOKYKLAS
Krosnavos Paliūnų kaime 

Suvalkų apylinkėje okupan
tų policija be jokios priežas
ties konfiskavo lietuvių mo
kyklos baldus, mokslo vado
vėlius, mokyklų uždarė ir už-

OKUPANTAI UŽDARINĖJA 
MOKYKLAS

Vilniaus krašte okupantai 
uždarė eilę iš seniau jau vei
kusių lietuvių mokyklų. Už
darymo priežastis ta, kad no
rima lietuvių vaikus privers
tinai lenkinti lenkų mokyk
lose.

“Beskaitydami gerus raš
tus žmonės, bus susipratę 
katalikai, geri tėvynės sūnūs, 
kurie savo tėvynės meilę pa
rodo ne žodžiais bet dar
bais. ”(Prof. Dr. A. Maliaus- 
kis)

KALĖDŲ DOVANA

PASKOLOS SĄLYGOS NE
PRIEINAMOS

Ekonominė Seimo Komisi
ja pripažinusi, kad siūlomo
sios miestui paskolos sąlygos 
neprieinamos ir todėl nepri
imtinos.

Miestui patariama pasiū
lyti kompanijai Julen leng
vesnes sąlygas.

GRĄŽINTI VARPAI

Praneša, kad Maskvoje 
mūsų atstovybei grąžinta 45 
varpai 4000 kilo svorio. Tie 
varpai Lietuvai grąžinti ei
nant 1920 metų sutartimi. „

KOKIŲ KALBŲ ESAMĄ
PLATELIAI. Plateliškių 

savanorių mažas būrelis 1919 
metais tęstojo Tėvynės gynė
jų eilėsna. Daugiausia buvo 
sujudę Platelių miestelio val
katos bolševikų “didvyriai.” 
Jie pasižymėjo žiaurumu, ir 
miestelyje beveik užmušė 
Plaipų Aleksandrą, kuris po 
to Įvykio neteko sveikatos ir 
atsisveikino su šiuo pasau
liu amžinai. O kiek šiaip 
žmonių gavo paragauti bolše
vikų “didvyrių” kumščio. 
Energingai darė revizijas, iš
plėšė valsčiaus kasą, atėmė iš 
žmonių ginklus savo armijai. 
Sknrlininkai per trumpą sa
vaitės laiką buvo pridarę 
bjauriausių jeibių ramiems 
piliečiams. Visi piliečiai*gai
lėjosi vokiečių ir baisėjosi 
plėšikų gadyne.

NAUJOS PILIETYBĖS 
ĮSTATYMAS

Projektuojamas naujas pi
lietybės įstatymas. Sulig šiuo 
projektu Lietuvos pilietybę 
turės teisę gauti tik asmenys, 
kurie pašaukti atbuvo karo 
tarnybą ir visi tie, kurie iš
gyveno Lietuvoje penkerius 
metus ligi 1922 metų rugpjū
čio mėn.

NUSKENDO
ŽEM. KALVARIJA (Ma

žeikių apsk.). & m. spalių 
mėn. 24 dieną šioj apylinkėj, 
nuskendo galvijus Išgirdy
damas vaikinas. Žmonės sa
ko. kad Dievas nubaudęs už 
tai, jog čia per vienus atlai
dus, einant su šv. sakramen
tu apie bažnyčią, atsistojęs 
pašventeryje, šaipęsis.

SSSR UŽPIRKIMAI IR UŽ
SAKYMAI LIETUVOJE

KAUNAS. Sužinota, kad 
be užpirkimų Lietuvoje kelių 
tūkstančių arklių, kuriuo rei
kalu į Kauną yra atvykusi 
tam tikra SSSR komisija. 
Sovietu vvriausvbė norėtu fc . • » v *■

užpirkti yisą Klaipėdos ce
liuliozę produkciją. Be to, 
būsi ą Jiadąry ta užsakymų 
Tilmanso’‘Vailokaičio it ei
lėj kitų fabrikų.

Lietuvos SSSR ekonomi
nių derybų mišrioji tranzito 
komisija priėmė preliminari
nį tranzito konvencijos teks
tą. Galimas dalykas, kad 
galutinam tranzito, kaip ir 
prekybos sutarties sutvarky
mui reikėsią susirinkti dar 
vienai konferencijai.

SUĖMĖ KOMUNISTUS

Naktį. į lapkričio 7 dieną, 
politinės policijos valdinin
kai pas Įtariamus pil. Gašką 
ir Tamašauską padarė kratą. 
Kratos metu rasta komunis
tinės literatūros ir inkrimi
nuojančių susirašinėjimų. 
Gaškas ir Tamašauskas pa
talpinti Panevėižo kalėjime 
ir vedama tolimesnė kvota.

STUDENTŲ SKAIČIUS

SESUO MARGARITA PA
LIKTA DAR VIENIEMS 

METAMS

Kauno “Saulės” mergai
čių gimnazijos tėvų komite
tui vienbalsiai užprotestavus 
prieš Švietimo Ministerio 
nutarimą atimti tos gimnazi
jos direktoriavimą iš sesers 
Margaritos dėliai to esą, kad 
ji “svetimšalė’ ’ir padarius 
tain komitetui atatinkamų 
žingsnių ministerijoje—pro
fesorius Čepinskis, pagaliau, 
tą savo žygį atšaukė, palik
damas seserį Margaritą di
rektoriumi dar vieniems me
tams.

šiemet Lietuvos universi
tete pri skaitoma studentų a- 
pie 3.344. Iš jų 2,950 tikrie
ji studentai ir 394 laisvi 
klausytojai. Daugiausiai stu
dentų yra teisių fakultete.

Artinasi Šv. Kalėdos, kiek
vienas susirūpinęs “ką pirk
siu dovanoms savo drau
gui.”

Geriausia visų metų dova
na, tai laikraštis “Darbinin
kas.”

“Darbininkas” už kelius 
dolerius per visus metus at
neš įvairių žinių ir straips
niui. Primins, kad gerasis 
draugas atsiminė tave.

Beto, 
šiušiam laikraštį‘/Darbinin
ką” visliems matams 
rpe* viencndėlerio vertėt Jkny- 
gij- ; ’

“Darbininką” ' siunčiame 
ir i Lietuva. Užrašykite sa- • 
vo draugams ir pažįstamiems 
laikraštį “Darbininką.” 
, “Darbininkas” į Lietuvą 

vieniems metams kainuoja 
$5.50, pusei metų $2.75.

Pinigus ir užsakymus siųs
kite šiuo adresu:

kiekvienai užsira- 
aikrašti ?D<

glj-

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Eoston, Mass.

VĖL ATĖMĖ Iš SAVANO
RIŲ ŽEMĘ

Iš Rokiškio yra gauta tik
tų žinių, kad Rokiškio apsk. 
atimta iš šių savanorių žemė 
—^1) Žemaičio Kazio, 2) Ve- 
gelio Prano, 3) Radzevi
čiaus Stepo, o kiti savanoriai, 
paV., Gervė F’ranas. kilnoja
mi iš pasirinktu ir jau jiems 
senos valdžios pripažintų 

į kitus, sulig p. Liut
kevičiaus nuožiūra, neduo- 
BĖnt savanoriams pnsinancV>- 
jd žemės ref. įstatymo įteikia- 
>na teise — pasirinkt sklypų. 
& -----------
KRAŠTO MIŠKINGUMAS

/Neokupuotos Lietuvos miš
ko plotas siekia 861,572 ha, 
bet iš šio ploto atmetus kir
timus, pelkes ir kitas miško 
lėtumas, kurios sudaro 195,- 
848 ha, gero miško yra 665,- 
724 ha, kas sudaro bendro 
mūsų krašto ploto 17%. z :?■

< ’ ! I .

dą “ifink Radip.”v Ji yra pasilymėjiu įsteigimu 326 radio sto- 
čiu devynios* valstybėje. *

LENKAI GRĄŽINO DU JŲ 
SUIMTUOJU

Prieš kurį laiką lenkai bu
vo suėmę Kuodžių kaimo. 
Seinų apskr., gyventojus 
Tamošių Dumbliauskų ir jo 
sūnų miško eigulį Martinų. 
Abu jie buvo suimti Lietuvos 
pusėj. Dabar jie, mūsų pa
sienio sargybai reikalaujant, 
paleisti.

LAKŪNAS ELDRIKAS VĖL 
PABĖGO IŠ LENKŲ 

NELAISVĖS

Pranešimai iš Karaliaus 
skelbia, jog Lietuvos lakūnas 
Eidrikas vėl pabėgo iš lenkų 
nelaisvės ir grįžta Lietuvon 
pro Karaliaučių.

“Geri raštai suramina, pa
moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.”

Prof. D r. A. Maliauskis

ŽYDŲ IR SOCIALDEMOKRATŲ REIKALAVIMAI IŠ 
BIUDŽETO - “MILIJONŲ! MILIJONŲ!”

Žydų frakcija Seime nuta
rė gyvai dalyvauti ginčuose 
dėl 1927 metams biudžeto. 
Žydų frakcijai ypač nepatin
ka sumų paskirstymas socia
liems i r švietimo įsikalamas, 
o taip pat ir pati finansinė, 
politika. Šiomis dienomis ir 
s< k- i a 1 demokratų f rakei j a
taip pat karštai ginčijosi dėl 
1927 metų biudžeto. Social
demokratai reikalauja padi
dinti sumas socialiems reika
lams, ir kategoriškai nutarė 

įš biudžeto sumas,,

Vieno dolerio vertės knygų duosime DYKAI visiems prisi
rašiusiems prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir užsimokėju
siems už visus metus arba užsirašiusiems laikraštį “Darbinin
ką” laike skelbiamo mūsų organizacijos vajaus.

į

Skaitytinos knygos 1

f

f

t

f

$1.00

$1.50

.45

.15

$L00

«
!■

'išraukti

skiriamas teologijos fakulte
tui ir tikybos dėstymui mo
kyklose. V lėtoj biudžete nu
matytų ligonių kasoms 900 
tuksi litų socialdl reikalauja 
2 milijonų litų, mokytojų se
minarijų vargdienių mokinių 
pašalpai vietoje 60 tūkst. litų 
— 1,500 tūkst. litų, vakari
niams suaugusių kursams 
vietoje 40 tūkst. — 500 tūkst, 
litų, bedarbiams vietoje 1,- 
600 tūkst. —5 milijonų litų, 
naujakuriams vietoje 1,500 
tūkst — Bmilijonų litų.

Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo
gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru knygų:DANGAUS KARALIENĖ_________

♦
Mylintiems literatūrą patartina 

BEN-HUR ____ ________________________

Ekonominio tarinio įdomi knygute TURTO NORMA______________
Politinio poMdBo B0UBVIZMA8_______ —------

GoDgrafiaty tintą migijams tinka KELIONĖ APLINK PASAULĮ_____
> u. Lengvo taztažo skaftymiHai
TBJS KELEIVIAI__ _____________  .45TRUMPI 8KAITYMĖLIAI__________  .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekį 1 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus j 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

.' Siųsdami užsakymus adresuokite?
“DARBlUlNKAB6r Boath Bcetocų Mana.W6W.
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Tarp savųjų ir senų draj 
tamsta jausi jaukų Kalėdų 

linksmumų 
ŠVENTĖMS ISPKAUKIMAIP 

bremen-munchen, 
MUENCHEN

Grųędšię 8
Kajirtos, turistiniai, 3 kajutes įr 

3 fclasa :
00LUMBUS 

Gruodžio 14 
l-mos, 2-ros ir 3-čios klasos
Nupiginta j ten
atgal kaina 3 ki. X/Įj 4 
iš Ne\v York'ą j

' Kauni).ir atgal iraųkšč.

Susisiekimas gelžkeliu atsakantis
Iš Bienu’ii į visas Lietuvos dalis. 
Pagarsėjusi Įutsaulyje virtuvė ir 

Lloyd patarnavimas
/)<■/ informacijų kreipkite* į musų 

autorizuotu* rietinius agentus 
arba

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadway_. New York

DVASIŠKŲ SKAITYMELIŲ SKYRIUS
VEDA KUN. PR. JURA^.i D ftJDVASIOS VADAS i ? H

..........■!_.■! ■ ĮL < ■
; i' 1

DIDESNIS KVAILYS

SENI ŽMONĖS NUKAMUO
TI RŪPESČIU, ATRANDA 

DIDI PALENGVINIMĄ 
NUGA-TOĮIE

’ji^ Ątįieki, Dar|>ą‘ir Atlieka *' 
Ji Greitai 1 ’ ‘ ‘ ’

“Dykinėjimas — si 
dynias.” (De Levis)

v

LIEŽUVIO ĮTEKMĖ

" Kaip daug liežuvis gali pa
daryti, begalo gražu painoki- 
rtimą randaine’iSvmto-Jokū
bo Apaštalo Groinatoje. No
gėčiau, idant visi fei^ftintu- 
mėm i jo žodžius.. . ! ei 
kas žodžiu ■ neprasikalsta, tas 
yra tobulas žmogus. Jis gali 
taipogi ir visą kūną laikyti 
pažabotą.
jame arklius, kad jie būtą 
mums jiaklusnūs, mes valdo
me ir visą ją kūną. Štai ir 
laivai, nors yra dideli ir 
smarkaus vėjo varomi, pasu
kami yra mažu vairu, kur 
tik nori varininko valia.Taip 
ir liežuvis yra, tiesa, mažas 
narys, tačiau didžiuojasi di
deliais dalykais. Štai kokia 
maža ugnis dideli mišką už
dega ! Ir liežuvis yra ugnis; 
yra tai neteisybės pasaulis. 
Liežuvis yra mūsą narių tar
pe: jis sutepa visą kūną ir 
padega mūsą gyvenimo teki
ni, pats pragaro padegtas. 
Nes vi.są žvėrių, paukščių, 
žalčių ir kitą prigimtis duo
dasi pavergti ir.y ra žmogaus 
prigimties pavergta; liežuvio 
gi nė 'vienas žmogus negali 
pavergti: jis yra neramus 
įielabumas, jis pilnas mirtin
gą nuodu. Juo mes laimina
me Dievą ir Tėvą, ir juo kei
kiame žmones, padarytus ei
nant Dievo panašumu. Iš tos 
pačios burnos eina palaimi
nimas ir prakeikimas. Tai 
neturi, mano broliai, taip 
Imti. Argi versmė išleidžia 
iš tos pačios skylės saldą ir 
kaitą vandeni? Argi gali, 
rriano broliai, lygos medis 

vynuoges, ąrba vvnme- 
'disyigas? T’auOVią sūri veik
mė negali duoti saldaus van
dens.” (Jok. 3).

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
JERARKIJA

Bažnyčios Galva popiežius 
Pius XI gimė 1857 m. Išrink
tas popiežium 1922 m. 6 d. va
sario. Jis viename savo asme
nyje yra: Vakari] Patriarkas, 
Italijos Pirmas, Rymo provin
cijos Metropolitas, Rymo mies
to Vyskupas. Popiežių vadina- 

O jei mes pažabo-’ me Šventasis Tėvas, Jo švente
nybė. Jis pats oficialiai pasi
rišo “Dievo tarnų tarnas” 
(servui sėiTorum Dei). Jo rū
bai: ant galvos balta kepurai- pasauli 
tė, jupa — balta-gelsva, baltos 
kojinės, raudonos su aukso kry
želiu kurpės, kurias katalikams 
kai kada duoda bučiuoti. Ant 
krūtinės nešioja kryžių, ant 
galvos trilypę vysk.- kepurę 
(tiarą). Iškilmingose apeigose 
vartoja lazdą su kryžiumi vir
šūnėje.

Popiežiaus Taryba, senatas, 
yra Kardinolai. Sulig Įstaty
mų — 70 asmenys, retai kada 
pilnas skaičius būna. Dabar jų 
yra 64. Jų 31 gyvena Ryme, ki
ti savo krašte.

Popiežiaus valdiškos Įstai
gos: • f : ..

1) Konsistorija, 2) Dvylika 
Kongregacijų, 3) Trys Teis
mai, 4) Šešios Kanceliarijos, 5) 
įvairios Komisijos.
1) Arkivyskupi] tikrųjų vi 

šame pasaulyje yra___ 233
Arkivyskupų, kurie turi 
tiktai vardą—titulares_ 119
Diecezalių—tikrųjų vys
kupų ..........   871
Pavvskupių — titulares 480 
Apaštalinių Delegatų ...... 32 
Apaštaliniai Vikarijatai 206 
Apaštalinės Prefektūros; 86

Kitados tūlame krašte gy
veno yaldovas, kuris gąvo 
namuose laikė nusismagiui- 
mui kvailį arba juokdarį. 
Jani davė lazdžiukę ir įsakė 
laikyti tol, kol sutiks ką nors 
už save kvailesnį. Po kiek 
laiko valdovas mirtinai ap
sirgo. Kvailys nuėjo prie li
gonio ir čia valdovas prane
šė jog greitai manąs skirtis.' 
“Kur valdovas keliausi?” — 
užklausė kvailys. “Į kitą 

,” xatsakė valdovas. 
“O kuomet sugrįši, gal ■ už 
mėnesio?” “Ne!” atsako 
valdovas. “Ar už motų?” 
“Ne!” “Tai kuomet?” 
“Niekados, niekados!” “Ar 
prisirengiai, ar visko prisi
gaminai kas reikalinga tai 
vietai kurion keliauji?” — 
susidomėjęs klausė kvailys. 
“Nieko, nieko ateičiai nepa
sigaminau.” “Ką? Visiškai 
nieko ? Še, imk tą lazdžiukę. 
Žinai kad ten gyvensi visa
dos ir nieko neprisiruošei tai 
šaliai iš kurios niekuomet ne
begrįši?! Imk šia lazdele, 
nes aš nesu tiek kvailas.”

2)

3)

4)
5)
6)
? >

Tretininkų Kalendoriais)

LIEŽUVIS

“Liežuvis daugelį pervertė 
iv juos išskirstė iš tautos i 
tautą ; jis sugriovė stiprius 
turtingąją miestus ir išardė 
didžiūną namus, sukapojo 
tautą kariuomenes ir sunai
kino galingas tautas.

Trečias liežuvis (kurs Įsi
spraudžia tarp dvieju žmo
nių ir sėja tarp jųdviejų ne
sutikimu) išvarė stiprias mo
teriškes ir atėmė iš jų jų dar
bi] vaisius...

Rimbo kirtis padaro ran
dą, liežuvio gi kirtis sutrupi
na kaulus.

Daugelis krito po kalavijo 
Asmenimis, bet ne tiek kiek 
pražuvo per savo liežuvį.

Palaimintas, kas uždeng
tas nuo netikusio liežuvio, 
kam nereiškia kęsti jo piktu
mo, kas nevelka jo jungo ir 
nesurištas jo pančiais...” 
(Kli. 28)

• • •

‘‘Duok liežuviui daugiau 
poilsio negu rankoms ar 
akims.”

• • •

“Galįs valdyti savo liežuvį 
gyvens be pavojaus.”

\ “Kalbėjimas yra sidftVtas, 
tylėjimas auksas.” 
ty * ♦ *
J “Mirtis ir gyvenimas 

Nlivio valdžioje.” (Pat.

} • # *
“Kas sergi savo bumą ir 

stovo liežuvį, sergi savo sielą 
nuo suspaudimą” (Pat. 21,

lie-
18.

ŠV. LEONAS I DIDYSIS IR 
ATILA

Penktame šimtmetyje ci
vilizuotam pasauliui grėsė 
didelis pavojus iš gumi pu
sės. Tie puslaukinės tautos 
žmonės, Atilos vedami, trau
kė į Europos Vakarus ir pa
keliu naikino viską, kas tik 
papuolė. Ypatingai juos vi
liojo Rymas, pagarsėjęs savo 
dideliais tūliais. Romos Im
perijos karinės jėgos daugely 
vietų jau buvo sutriuškintos, 
tad Atila Ik1 baimės slinko į 
Rymą. Visus gyventojus apė
mė neapsakomas nusimini
mas, nes visi manė, jog nie
kas neišgelbės Rymo nuo 
pražūties. Bet štai begink
lis popiežius Šv. Leonas I Di
dysis išeina patikti žiauriu, 
galingi) gunij vadą Atilą. Re
gimosios Bažnyčios galva 
kalbėjo su tokia drąsa ir itik- 
rinimu kaip vieną dieną rei
kės išduoti Dievui apyskaitą 
iš visu darbą, kad iš sykio 
Atila sutiko pasitraukti nuo 
Rymo. Atilos pasekėjai nu
stebo iš tokio nuolaidumo. Ir 
nuėjus Šventamjąm Tėvui, 
užklausė: kas do priežastis 
tokio nepaprasto elgesio? 
“Tai buvo ne vien atsilan
kiusia asmuo, kuris padarė j 
mane dideli Įspūdi,” tarė 
jiems-vadas. “Netoli popie
žiaus mačiau paveikslą daug 
aukštesnį, gerbtiną dėl jo se
natvės, apsirengusi kunigiš
kais rūbais, laikantį rankoj 
kardą ir grasinanti man ga
lingu, skaudžiu žvilgsniu, jei 
aš neišklausysiu prašymo jo 
pasiuntinio.”

“Dykinėjimas greičiau al
sina, negu darbas. (Vauven- 
nroue).

TĖVAMS SKAITYTINOS 
KNYGOS

Tikybinis Vaikų Auklėjimas.
Vysk. Kaz. Paltarokas, Lie

tuvos Universiteto Profesorius. 
(Atspausdinta iŠ '‘Lietuvos 
Mokyklos,” Kaunas 192(> m.

Šiandien ne vienas tėvas, no 
viena motina lieja graudžias 
ašaras matydami, kad jų vai
keliai nebetiki Dievą, neklauso 
Šv. Bažnyčios, plųdųnlciuoja, ir 
gyvena lyg kokie galvijukai. 
Čia šiek tiek yra kaltas karas, 
kuris daug puvėsiu prikrėtę 
tarp mūsų žmonių, bet yra čia 
kaltės ir pači ii tėvų, kurio ne
sirūpino Įdiegti tikėjimo giliai 
i vaikų širdį. Ta tėvų kaltė gal 
kiek mažėja mūsų akyse dėlto, 
kad maža tesuprasta reikalas 
rūpintis tikybiniu ir bendrai, 
bet kokiu vaikų auklėjimu. Lai
kytasi tos nuomonės, kad už
tenka vaiką pavalgydinti ir ap
daryti. Tokio darbo vaisiai, kol 
buvo didesnė dalis žmonių ti
kinčiu ir doru nebuvo ryškiai 
matomi. Šiandien tėvai nebe
gali taip galvot. Kml vaikai 
paaugę nepagestų, kad laikyt il
si savo teveliu tikėjimo, reikia 
rūpintis tikybiniu vaikų auk
lėjimu. Kunigai turėtų ypač 
skleisti šią minti tėvų tarpi'. O 
kai tėvai prašys pamokomi 
dirbti tą tikybinio auklėjimo 
darbą, tai kunigai, savo žo
džiais kiek paaiškinę turi para
ginti tėvus nusipirkti aukščiau 
minimą knygelę. Čia tėvai ras 
gražiausių patarimų, kuriuo 
būdu jie* turi mokyti vaikus ti
kybos dalykų, kad vaikai paau
gę būtų tikį ir pamaldūs žmo
nės. I. K.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems gonj raSttj mėgfr 
Jarus Įsigyti dvi geras knygas: pirma ir 
antro tom*

APMĄSTYMAI

visiems metams ir Šventėms
Dydis 5X7*4 colio, neįlįsta kietais ap 
darais, po 500 suvirfiom puslapio- Spon 
da ataki. Tikra! naudingi skaitymai 
ypač dievotiem įmonėm. Kaina sbloję 
tomo 13-00. TRpirkite palte **Mone> 
Order" tr siuskite:

-
| Į j 'JĖZUS UŽTARYTOJAS VISŲ VARGŠŲ

Miršta Lozorius, Mortos ir Marijos Magdalenos brolis. Nu
liūsta labai tiedvi sešeri. Jėzus jii pasigaili ir prikelia mirusį, 

, sugrąžindamas jam gyvastį.

' i JĖZUS DOVANOJA
Jėzus užtaitialir nusidėjėles moteris, kurias visi jau nieki

no ir žudyti norėjo. Užtaria jas ir dovanoja joms jų kaltybes, 
kada jos gailisi^ tik liepia joms daugiau nenusidėti.

................“DAUGIAU NENUSIDĖK”
• f

Vieną kartą žydai sugauna moterį paleistuvę ir veda ją 
t iprie Jėzaus. Atvedę klausia, ką turi daryti, ar užmušti akme

nimis, kaip liepią su tokiomis daryti Moizės įstatymas. Jėzus 
tes nusidėjėlės nepasmerkia. Jis savo Dieviškomis akimis ma
tė, kad tie, kurie atvedė ją ir nori užmušti, turi daugiau nuo
dėmių, negu ta paleistuvė. Jis matė, kad gal nevienas iš jų 
pats traukė tą moterį į paleistuvystę, tad jiems pasakė: “Kas 
iš jūs yra be nuodėmės, meskite pirmutinis akmenį.” Iš Jė
zaus veido jie pamatė, kad Jis žino jų nuodėmes ir jie vienas 
po kito atsitolino,, lilco Jėzus ir atvestoji moteris. Jėzus tada 
tarė: “Moteriške, ar niekas tavęs nepasmerkė?’ ’ “Niekas Vieš
patie,” tarė moteris.” Ir aš tavęs nepasmerkiu; eik ramybėje 
ir daugiau nenusidėk.”

Kur rasite didesnę meilę? Netik Jėzus pasigailėjo nupuo
lusios žmonijos, bet ir Jo Bažnyčia nuolat atkartoja žodžius 
kviečiančius nusidėjėlius mesti visą savo blogą ir gryžti atgal 
prie tikro kelio, kuris veda prie amžinos ii tikros laimės.

Jėzus parodė tkrą savo meilę. Jis ėjo ir dirbo tarpe žmo
nių. Jėzaus troškimas buvo pakelti žmoniją iš visų vargų ir 
prispaudimų, kurie nedavė žmogui laisvės. Žmogus tą laimę ga
li atsiekti tik tada kada jis seks nuskirtus kelius. Jeigu žmo
gus stato namą, pasamdyti darbininkai turi sekti pienus archi
tekto. Nes jis žino kaip namas turės išrėdyti kuomet bus pa
baigtas. Jeigu kiekvienas darbininkas pradės statyti namą kaip 
jis išmano ir neprisilaikys pienų, tuomet turėsime ne namą, bet 
kokį keistai sulipdytą skrynią. Taip ir su Dievu. Jeigu Die
vas paiaimino moterystę ir įsteigė Sakramentą, kuris padėtų 
vyrui ir moterei geriau sugyventi, tai niekas negali prieštarau
ti tokiam Įstatymui. “Žmogus,” sako garsus Anglijos vadas 
Disraeli, “yra sutvertas garbyti ir klausyti.” Tie, kurie sv. 
visokiomis savo naujomis nesąmonėmis stengiasi sulaužyti tą 
ką Dievas surėdė, kada nors atsimuš į akmenį ir pražus. Aiš
kiai tą matome su visokiais laisvamaniais kurie žiūri į moterys
tę kaipo į Įrankį ęatenkinti navo kūno geidulius- Tūlas laisvu- 
tis savo rašte sakb: “lJžt svarbiausias dalykas šliubas nei kiek 
nėra pasikeitęs, nors kultūra aiškiai įrodo žmonijai kenksmin
gumą.” Kitais žodžiais laisvutis nori kad šliūbai būtų visai 
išnaikinti, taip kad jis šiandena galėtų pasiimti sau vieną o 
sekančią dieną antrą, etc.

Ištvirkėlis žmogus niekados nemato gera, dora, jam viskas 
išrodo juoda, purvina. Jis stengiasi tą savo purvą drėbti ir 
kitiems, žiūrėkime i Jėzaus gyvenimą. Kiek Jėzus atlieka 
gailestingiausių darbų. Apgina tą, kurią visi jau niekino ir 
užmušti norėjo. Atleidžia jai, kad ji gailisi. Gi dėlto visi 
paleistuviai, bedieviai, pliuškiai,, patįs pilni nuodėmių, drįsta 
piktžodžiauti prieš Jėzų, kad Jis gynė paleistuvybę. Tai pa
gedusių žmonių veidmainystė! Purviniausi pasaulio išgamos 
drabsto purvais į švenčiausią Skaistybę. Reikia stebėtis, kad 
atsiranda, net iš tarpo katalikų, tekių žmonių, kurie tokių 
aumavetų sutvėrimų klauso ir jų sugedusius raštus skaito.

Jėzus atleido nuodėmes Marijai Magdalenai, kuomet ji, 
gailesti darydama, klaupė prie Jėzaus kojų ir liejo ašaras už 
savo kaltybes.

Jėzus nešdamas kryžių, ramina ką?., veridančias moteris. 
Palieka savo veidą ant skaros, kurią Jam padavė Veronika 
apsišluostyti.

Čionai randame tik dalelę tų geradėjysčių, kokias Jėzus pa
darė moterims ir paliko pamokinimą, kad visi taip darytų ir 
neskriaustų jų, kaipo silpnesnių. Visos moterys gali sau tan
kiai širdy tarti žodžius kuriuos bažnyčia taria jai: “Moterie, už
laikyk Jėzaus mokslą, o Jis tave užlaikys.”

Kat: likų Bažnyčia, keldama augštyn garbinimą Dievo Mo
tinos, o taip pat ir kitų šv. moterų ir mergaičių, nuolatos žmo
nijai skelbė ir skelbia, kad moteris privalo būtį tinkam ai ger
biama. Iš gyvenimo šventųjų moterū ir mergaičių matome, 
kaip krikščionystė rūpinosi, ir kaip su jos pagelba atsiekė ir 
atsiekia augštas dorybes ir didelį tobulumą. Bažnyčia, kri
kščionystės skelbėją,, jas vadina šventomis, jas stato pavyzdžiu 
kitiems. Koki kiti mokslai ir kokios pasaulio įstaigos taip pa
gerbė ir taip gerbia moterį, kaip darė ir daro krikščionystė. 
Antras tūkstants metų eina, kaip mira įiekurios žymios kri
kščioniškos moterys, o Bažnyčia jas atmine ir atmena ligi pa
saulio pabaigos. Jų paveikslai išstatyti žymiausiose vietose al
toriuose. Ir kaip gali kas sakyti, kad krikščionystė negerbia 
moteries? Tik begėdis, kuris per akis meluoja, panašiai gali 
tauzyti.

Yra tūkstančiai atrandančių stelH'ti- 
iki įuilengvinimą tvos Į keletą dienų-Nu- 
•ra-'i'oiie grąžina gyvumą, veikmy ir Įia- 
jėg^ jų įihilėvėtlems ia*rv»tnxs ir taušku- 
kims, l’.udavoja raudonųjį kraują, sti
prius. pastovius nervus ir ^lebėtlmii pa
likina jų patvaruiną’. Suteikia gaivi
nanti miegą, gerą n]M*<itą, puikų žleb- 
čio.jhaą, pastovų vidurių veikimą, :ų>- 
iu’-ini entuziazmo ir ambicijos. Jei Jus 
nesi jaučiat kaip reil;a:ii. tai uals dėl 
savo geroves pabandykit jį. Jis nieko 
Jums nekainuos, jei Jus neturėtumėt’iš 
jo palengvinimo, .lis yra priimmis imti 
ir Jus tuojau pradėsit jaustis goriau. 
Jei .Jūsų gydytojas dar jums neužrašė 
jo. tai ttiojnus eikit |>;-.s Jūsų .-įplieko- 
rių ir iiiisipirkii Isaikutų. imkit ,»er 
!<i*eltą dieni) ir jei Jus nesijausi* g,*- 
riati. tai nuneškit likusią pnkluko dalį 
pas upih-koritj ir jis sugrąžins Jums Jti- 
■ u pinigus. Išdirbėjai Nuga-3'one. taip 
gerai žinodami ką jis padarys lel Jū
sų, isako visiems apiiekoriams garan
tuoti ji ir sugrąžinti Jūsų pinigus jei 
Imtntnėi neužgan'dintas. Rekomenduo
jamas ir n.nri'uodmuas ]»er visus aptie- 
’-.otius.

ONA SKAMRAITIENĖ paieško 
savo dvieju broliu : Sitnano ir Jur
gio Krasausku. Prieš 18 metu gy
veno Anglijoj, iš kur iškeliavo A- 
r.crikou ir nežinau kur gyvena. 
Jiedu paeina iš Virbalio parapijos. 
S’!’;;':: -I(i m. amžiaus, o Jurgis a- 
nie 40 m. Kas apie juos žinotų ar 
gvvus ar mirusius, prašau praneš
ti Šiuo antrašu : Mrs. ONA SKAM- 
B.AITiS, Iii Barni Sq., Holytovcn, 
Laiiarkshire, Seotland. (?)

X. Y. Z.

Užrašyk “Darbininką” metams savo giminėms arba pažįs
tamiems į Lietuvą ir pasirink knygų iŠ “Darbininko” knygy- 

So. Bortoo, Mm™ dolerio vertės.

Kuomet Kūdikiai
Verkia Pabandykite

v

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

»

JT PALANKIAUSIAS
KELIAS

Baltijos Amerikos Linijos
KALĖDOS LIETUVON
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I CHORO REPERTUARAS| 

® Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- ® 
f: tams $2.00. Už tą pačią kainą B 
B siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- 1 
5 LTS. 421. «tn St. S. Boston. Mass. g 
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BOSTON’O DRAūGIJy
VA1.DYB1I ADRESAI

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

BOSTON, MASS.

Pirmininkas — V. Zalieekas,
514 E. Rroadwuy, So. Boston, Mujk 

Vice Pirmininkas — Povilas Ruka,
95 e Slreet, So. Boston. Mass. 

Prot. Rast. — Antanas Mncejunas,
450 E. Seventh St., So. Boston. Mass 

Pi.’:. Rast. — Juozapas Vinkevičins,
•150 E. Soventii St.. So. Boston, Mass. 

Kasteriu? — Andriejus Zalieekas.
GI 1 E. Fifth St.. So. Boston. Mass, 

Maršalka — Kazimieras Mikalionis,
90G E. Broadivay. So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko save 
mėnesinius susirinkimais kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio. (>o nu 
rr.- riu G94 IVnshington St., Boston, 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Ateidatb.’ 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
dauginu naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Duktem Draugystės. 
Po Globa Motinos švenčiausioj- 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė ASmenskienė, 

f-8 G Street. So. Boston. Mass.
Tel. Sonth Boston 4474-M. 

Vict'-Piria. — Zofija KėStenė,
59 Gntes St.. So. Boston. Mass. 

Prot. RaStlnlnkė — Ona SianrlenS,
4-13 E. 7th St.. So. Boston, Mass. 
’r,'»}epbone Sonth Boston 3422-R.

’£• rtaStfnlnkė — Bronislava CIunienft 
Gonld St.. W. Roxbury, Mass. 

Hdininkė — Ona S taniu liūtė,
705 \V. 6th St., So. Boston, Mass. 

£var)«tar« — Ona Mlzglraienė.
1512 Cotumbla BA. Sn. Boston. Mass. 

Draugija savo Kusfrinktmns laiko kM 
noTTQ utamiakq idekvfenn mėuoa) 

Visais dr-Je: reikalata kretptiMB i ptV 
udtnlu ra^tintnkv tatfkn ar telefonu. 
'r:80 vakare. pobaSnytlo^J svetainėj 
Fifth St., So. Boston. Ma&

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRASAI
.*♦ •

Pirmininkas — M. Žiote,
539 E. Seventh St. So. Boston. MaM. 
Tcleplrone Šou t h Boston S552-R. 

Vicepirmininkas — J. Petrausku,
17 Vata st.. Sonth Boston, Mass. 

Prot. Raitininkas — J. Glineckta,
5 Tbomns T‘k_ Sonth Boctou, Mm 

Fin. RaAtlnlnkaa — M. Aelkta,
TOM nrnadvrny. So. Boston. Mssa. 

Kasteriąs — A. Naudfimm,
SS5 K, Rrnadvay. So. Boston, Ma«i 

Tvarkdarja — J. Zalkta,
T WtntteM St, So, Bostnn, Mm 

Draugija talko mmirtnklan kas treCą 
nedėldter.l ktokvleno 

k taiutą no

“ESTONIA” Gruodžio 7 d. 
“LITUANIA” — Gruodžio 23
Važiuokit visu keliu vandeniu 1 pačią

KLAIPĖDĄ !
j'er laisvąjį Panzigo |x>rtą. IŠ ten tiktai 

vienos nakties kelionė kitu laivu.;

$107
,<••'» / /I •

Žiniom kreipkitės i vietos agentus arba 
į bendrovę:

Baltic America Line, Ine.
10 F.RIPGE STREET NEW YORK

Užsimokant abipus tiktai $181
I’cpuliariška turistinė trečia kliasa tik* 
tai ?1O brangiau vienpus. ?15 abipus;

Taksai atskirium

-F 'i'l«

i

LIETUVON IR Iš
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ 
Musų 3 varyklių garlaiviais 
alkert halt.in, hambvbo 

EES0I.VTE, RKt.IANCB 
PEtTSHLAND 

ir populiu riSki vieno kabin 
laivai.

CLEVEI. A N O. AVESTl-HAUA 
TKVBINOIA 

Savaitiniai išplaukimai iš
New York’o—gnrlatvats 

THtBTNGtA tb IVestphalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203
IŠNEWY0RK0( 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaite 
Sagrifimsi leidimų ir kitų 
informacijų krtipkitit pat 

Hamburg-American
Line

HAMBURG-AMERICAN 
LINE 

28 Broadway — New York

/
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W6 W. Broedvay,

“Darbininkas”



■A-*- • 
j--*

Lw:-

;■<' ■■■■■■■■
ININK;

(THE W0RKER)
Published every TUESDAY and FRID AY 

------------ by-------------
r fOSBFH’S UT&UANIAN R. C. A88OČIATION OF LABOR
K ' ' i i < * K 1

■d m mOM'Jrar taattar Sapt At tha post pfflcA at Bertoa. Mass.
- under the Ac£ of Jtatfc S, 1S7<F

ler vaIHus at Apocfal reta of postą 
Aet of Ocbober 8,' 1917, aathortaed

. z • • t .

I C- 
.♦450 Metama..........................
♦490 Boston’e ir apjllnMae 
♦5.50 IHfeteny...........................

“DARBININKAS”
166 West Broadway South Boston, Mass.

jL Telephone South Boston 0620
---------------------------- -------------------------------- ------------------------------------------------------ ---..........................................................................

gUBSCRIFHON KATES:
KstOn ttčė fflritirbs .f................

ooKurvnus jpEss* ly •••••••

t

- i
i* ■■?«■»■■■■<

ir. a r.T

ret» of postas© provftfed for in Sectitm 1103 
l.<m July 12, įaiS"
PKENUMKRATOS KAINA

F PIRKIMAS ANT IŠMOKESČIO
Kiekvienas Amerikos lietuvis žino, kad čia veik viską ga- 

lima gauti pirkti ant išmokesčio. Valgomųjų daiktų krautuvės 
duoda daiktus ant kredito. Rakandus gali pirkti ant išmokes
čio. Namus perkant gauni kelis morgičius. Gauni kreditan per
kant automobilius, radio aparatus, drabužius ir tt.

Kįla klausimas ar tasai platus kreditas eina darbininkų 
uaudon ar eina jų nenaudon? Tuo klausimu susirūpinę žymūs 
pramonininkai ir visuomenės veikėjai, žinoma, yra argumen
tų už ir prieš platų kreditą. Vieni sako, kad toks apstus kre
ditas-tvirkina žmones, akstiną išlaidumą, suktybę, nepaisy
mą. Kiti išrodinėja, kad kreditas yra didelis darbininkams 
patogumas.

Plačiai žinomas senatorus Couzens, buvęs Detroito miesto 
majoras, išrodinėja, kad pirkimas ant išmokesčio esąs negeras 
daiktas. Jisai nurodo, kad pardavimas ant išmokesčio esąs 
didžiausias faktorius pragyvenimui pabranginti. Jis nurodo, 
kad pirkimas ant išmokesčio namų ir kitokių nuosavybių, ku
rių vertė kįla, tai yra geras daiktas. Bet pirkti ant išmokesčio 
daiktus, kurie greit susinešioja, kurių vertė greit puola, tai y- 
ra neekonomiškas pienas. *

Senatorius Couzens tą dalyką tyrinėjo ir sako susekęs, kad. 
rakandai, drabužiai, radijus, elektrikiniai aparatai esą nuo 15 
iki 30 nuoš. brangesni, kuomet perkami ant išmokesčio. Tokiu 
būdu darbininkui nesą jokio išrokavimo laikyti banke pinigus 
ant 3 ar 4 nuoš., o pirkti dakitą ant išmokesčio permokant nuo 
15 iki 30 nuoš.

New Yorko Politinių Mokslų Akademijoj buvo to paties 
klausimo gvildenimas. Tai toje įstaigoje buvo pripažinta, kad 
kredito sistema esąs geras daiktas.

^Įtkininkai ir ekonomistai sako, kad kredito sistema Suv. 
*'V«i£kjose Įsigyveno ir ji lEŽsiliksianti. Pripažįsta, kad dabar 
kredito platumas pereinąs ribas, bet su laiku tie negerumai bū
sią išlyginti.

Lietuviai darbininkai, biznieriai ir profesionalai turbūt 
pripažis, kad dabar perdidelis kreditas panaudojamas blogan. 
Bile kuris lietuvis biznierius pasakys, kad kredito reikalavi
mas yra didelis. Jei biznierius nori kostumerius palaikyti, tai 
yra priverstas kreditan duoti. Teipgi kiekvienas biznierius ir 
profesionalas, kurs tik kreditan duoda vis turi bėdų su iško- 
lektavimu. Nerasi biznierio, kuriam kreditoriai nebūtų nu
nešę jam priklausančių mokesčių. Biznieriai duodantieji kredi
tan ir imantieji, kaip nurodoma nuo 15 iki 30 nuoš. brangiau, 
galų gale vargu ką iš to pelno. O mūsų valgomųjų daiktų krau- 
tuvninkai vargu ima brangiau nuo tų, kuriems kreditan duo
da. Jie-gi turbūt dažniausia nuo neatsilyginimo nukenčia. Tai
gi dėl visuomeninio labo kredito pavaržymas ir sutvarkymas 
yra reikalingas.

SANDARIEČIAI RENGIASI 
SMAUGTI KUNIGUS

Brooklyno sandariečių sub- 
organas “Viepybė” grąsina 
Lietuvos kunigams ir abelnai 
visiems katalikams. Sulig 
tos “gazietos” pasakymo, tai 
Lietuvoje jų kolegos su kuni
gais apseina perlengvai. No
rėtų, kad Lietuvos esdekai ir 
liaudininkai žiauresniu būdu 
pradėtų persekioti dvasiš
kius. Rašo:

“Palyginus su Meksika, 
Lietuvos dvasiškija gali 
skaityti save laiminga. Bet 
jei karščiuosis taip kaip 
Meksika, tai, nėra abejonės, 
susilauks to, ko susilaukė; 
Meksikos kunigai. ’ ’
Šis grąsinimas nėra tai 

tuščių žodžių svaidymas, bet 
aiškus pareiškimas jų viršū
nių nusistatymo smaugti ku- 
ni ir visus tuos, kurie su jų 
nuomonėms ir nusistatymais 
nesutinka. Darbas jau pra
dėtas. Prisibijodami plačio
sios katalikiškos visuomenės 
griebiasi tų priemonių perse
kioti dvasiškiją, kuriomis ga
lėtų suklaidinti mažiau pro
taujančius Lietuvos pilie
čius.

Neva šalies gerovei atsisa
ko mokėti kunigams už pa
tarnavimą; nepripažįsta tų 
vyskupijų, kurios buvo į- 
steigtos prie buvusios val
džios; paleido iš kalėjimų 
raudoniausius bolševikus ir 
juos padrąsino, kad erzintų 
ir drumsti} ramybę tikinčių
jų tarpe; atsisako duoti lei
dimus gyventi tėvynėje 
tiems, kurie atlieka garbingą 
ir naudingą darbą Lietuvai, 
vien tik dėlto, kad jie yra ka
talikai ir daug kitų darbų at
lieka, kad tik susilpninus ka
talikų pajėgas.

Tokiomis pat priemonėmis 
prasidėjo katalikų persėki o-

EUROPA “AMERIKONIZUOJASI”
Daugelis iš mūs su pašaipa žiūrėdavome į “čiugamo” mau- 

mojimą. Spėjome, kad Europos tautų tarpe tas paprotys ne
galės prigyti ir išsipopulerizuoti. Bet virto kitaip. “Čiugamo” 
maumojimas Europoj taip inėjo madon ir jo importavimas iš 
Amerikos toks gausus, kad Anglijoj susidarė kompanija staty
ti * ‘čiugamo’ ’ fabriką. Tas fabrikas jau baigtas Wembley mies
te, netoli Londono. Tai yra keturių augščių betoninis namas. 
Ten bus išdirbama po 132,000,000 “čiugamo” pakelių dienoj.

Reikia atsiminti, kad tabokos rūkymo paprotys yra per
simetęs iš Amerikos. Taboka kartu su bulvėmis keliavo iš A- 

, menkos Europon.
Europiečiai indijonus išmokė degtinę gerti, o indijonai ne

liko skolingi europiečiams išmokė juos rūkyti.
s.  

BĖDy ŠALTINIS
Suv. Valstijose, kaip aplikuojama, surūkoma dienoj 186,- 

097,800 cigaretę ir 770,000,000 degtukų tam sunaudojama. Rū
kytojai be kitų savo ydų turi ydą neatsargiai elgtis su ugnimi. 
To neatsargumo vaisiai aiškiai apsireiškia.

Rūkytojų neatsargumas su ugnimi, kaip National Board 
of Tire Undenvriters įrodo, atseina Suv. Valstijų gyventojams 
per metus 127,000,000. Per rūkytojų neatsargumą kalantieji 
gaisrai padaro žalos už sakytą sumą.

čia einasi tik apie piniginius nuostolius *del rūkytojų ne
atsargumo. O kiek tame sąryšyje žmonių žūsta? Jei prie tos 
pTOgošauką yra pats rūkytojas, tai tiėk to. Bet kai nukenčia 

/ pstaūietis, tai skandalas.
r . Rūkymas šiais laikais yra tiek populerus, kad prieš jį ko- 
vmt ttflc lygtam prieš viją pūsti. Bet pabriežti tokį faktą, 
kukta paduodamas viršuje yra ne pro Šalį.
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Remkime Pirnųją Amerftes
Bemtiaų Kolegijąl.

jimas Rusijoje, Meksikoje ir _____
kitose šąįyse. ir baigėsi tuo, mes prisiTnenąme.
kad visą&džiuma kunigų ‘
buvo pakarai, sušaudyti arba 

kalėjimuose nukąnkyti. Iš
žudžius kunigus prasidėdavo 
žudymai sv^ętiŠkių katalikų. 
Prie to einą ir Lietuvos be
dieviai. Pagrobę Lietuvos 
valdžią į savo rankas jie ren
giasi prie karo ne su lenkais 
grobikais atgauti sostinę Vil
nių ; ne su Rusais bolševikais 
(su jais jau ir sutartį pada
rė), bet su tais pačiais bro
liais lietuviais katalikais.

Lenkiją valdo socialistas 
Pilsudskis, tas pats, kuris 
padėjo Žulikowskiui išplėšti 
Vilnių. Sandariečių kole
goms ir esdekams pagrobus 
Lietuvos nepriklausomybės 
vairą į savo rankas Lenkijos 
Pilsudskis tuojau atsibala- 
dojo į Druskininkus ir į Vil
nių ir drąsiai pradėjo rengtis 
pulti Lietuvą. Pasirašius 
sutartį su Rusais, Pilsudskis 
visai nusiramino ir jau vie
šai kalba apie sudarymą ant
ros Liublino unijos.

“Bostono Transcript’o” 
pranešimu Pilsudskis jau 
pasiuntė emisarus į Kauną 
pasiūlymui sudaryti federa
ciją arba uniją tarpe Lietu
vos ir Lenkijos. Sakoma, 
kad toji akcija prasidėjo pa
sirašius sutartį su Rusais.

Taigi imant domėn visą tą, 
mes aiškiai galime suprasti, 
kad Lietuvos bedieviams ne
rūpi mūsų tėvynės nepri
klausomybė, o tik išnaikini
mas bažnyčių, išžudymas ku-
nigų ir kurie tiki į .
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Aukščiausiojo Esybę. Jiė 
pasirašė sutartį su Rusais, 
padarys uniją su Pilsudskiu, 
kad tik lengviau, bendromis 
pajėgomis, galėtu pradėti 
skerdynes Lietuvoje.

- - - - TT

E mest Heilo

KELIONE
I.

Dažnai gyvenimas lyginamas su kelione; pa
lyginimas nors senas, bet vis dar teisingas.

Troškimo iliuzija kelionėje jaučiama labiau 
kaip kitur. Keliaudamas žmogus, jei tik trokšta 
ir ties savo troškimu apsistoja, būva tuojau iliu
zijos pagautas.

Būdamas Paryžiuje nenori, jei būtų galima 
sutrumpinti kelią, visai nekeliavęs pasiekti savo 
kelionės tikslą. Trokšti tada, kaip Fontaine’o 
karvelis, mat vii...

Ką matyti ?
Aš nieko nežinau ir jūs taip pat.
Jei būti} šioje žemėje daiktas, kurio tik dėl 

jo būtų verta ieškoti, jis padarytų žmogaus ke
lionei galą. Bet aš tokio daikto nežinau ir jūs 
taip pat.

Paryžiuje besirengiąs keliauti žmogus džiau
giasi savo kelionės mintimi ir nenorėtų būti jau 
atvykęs į tikslą. Keliaudamas jis tikisi matyti.

Važiuodamas geležinkeliu, žmogus papras
tai gailisi senovės vežimo, arklių, vežėjo balso, 
etc. ctc. etc.

Jeigu viduryj kelio reikia skirtis su trauki
niu ir baigti likusį kelią senam vežime, galvoji ta
da apie traukinio patogumus. Rodosi, kad la
bai pamažu rieda senas vežimas ir paprastai lau
ki arklių pamainos. Aš tūkstantį kartų mačiau 
ir pats pergyvenau šį nekaltą norą išvysti arti
mą kelionės miesčiuką, lyg po permainos būtų 
manęs laukusi laimė.

Po permainos vėl nesijauti laimingas ir pra
dedi laukti kelionės galo; atvykęs į tikslą ir išli
pęs iš vežimo vėl pradedi liūdėti. • .

Dėlto, kad laukimas, koks jis tik būtų, vi
sumet apvilia.

Jis apvilia, bet ar gali tenkinti. Jei jis ten
kina vienu atžvilgiu, būtent, išviršiniu matomo

pirmoji Amerikos lietuvių 
bernaičių Kolegija. Pirmo
ji klasė atidaryta su apie 40 
mokinių, Taigi pradžia jau 
padaryta, bet tokios Kolegi
jos išlaikymas reikalauja ne
mažai lėšų, todėl Tėvai Ma
rijonai gruodžio mėnesyje, 
Kolegijos palaikymui daro 
vajų. Taigi brangūs broliai 
ir sesutės, paremkime tą taip 
brangią mums įstaigą. Kas 
gali aukokime dienos uždar
bį, kas to negali, aukokime 
kiek galime. Aukokime pa
tys ir kitus paraginkime kad 
aukoti}.

Apei gruodžio aštunti} pra
šome padaryti viešas tam 
tikslui prakalbas. Kur pra
kalbų negalima surengti, ten 
šiaip po namus prašome pa
rinkti Kolegijai aukų. Drau
gijos prašomos padaryti 
rinkliavą savo susirinkimuo
se. Žodžiu dėkime visas pa
stangas, darykime kas gali
ma, kad toji taip brangi mū
sų Amerikos jaunimo švieti
mo įstaigą kuodaugiausia pa
rėmus.

Būkime savanoriai. Lietu
vos savanorių armija Lietu
vai laisvę iškovojo. Mes bū
kime savanoriai pasidarbuo
ti išeivijos pirmajai bernai
čių Kolegijai palaikyti. Žy
dai jau netoli du tūkstančiai 
metų bastosi po platųjį pa
saulį be savo tėvynės, bet jie 
savo kalbą ir tikybą čielybč- 
je išlaiko, nes jie visur kur 
tiktai gali steigia savo mo
kyklas. Lietuvoje žydų yrA 
apie 150 tūkstančių, bet jie 
turi apie penkias savo gim
nazijas. Mūši} lietuvių ame
rikiečių skaitome apie vieną 
milijoną, taigi būtų ’didžiau- 

K-s’tapo įkurta ir jau atidalyta sįs apsileidimas, jei mes tos

Atsimindami knygnešių

mūsų tautos kovą už letuviš- 
ką spauzdintą žodį. Nebūk 
tų garbingi} knygnešių pasi
šventusių vargu, bau mes 
šiandien galėtume didžiuotis 
nepriklausoma Lietuva. 
Knygnešių pasiryžimo pa- 
vyzdis nevieną užsnūdusį lie
tuvį pažadino ir priminė 
jam, kad lietuviui snausti ne
valia, jog tautos likimas rei
kalauja iš kiekvieno tautos 
nario dirbti sulig savo išga
lės, tautos kultūrinimo dar
bą. Knygnešių vaikai di
džiuojasi te vi} pasiryžimu 
dėl tautos labo ir gyvybę au
koti, BET ir didžiausis 
knygnešių pasišventimas 
nieko nereikštų, jei nebūt ra- 
desi žmonių, kurie tas kny
gas spauzdinti nebūt paruo
šę rašytos medžiagos. Taigi 
pirmiaus reikėjo turėti žmo
nių, kurie norėtų ir sugebėtų 
knygas rašyti, vadinasi rei
kėjo mokytų žmonių, baigu
sių aukštesnį mokslą. Knyg
nešiu būti galėjo bile žmoge
lis, kad ir nemokąs rašyti, 
bet knygas rašyti reikėjo jau 
tam tikro išsilavinimo, kuris 
tą darbą mokėtų atlikti, čia 
jau reikėjo vadų tam darbui 
dirbti.

Kiekviena kultūringa ir 
nepriklausoma tauta, tautos 
vadams auklėti steigia įvai
rias mokyklas, kad jaunuo
liai baigę mokslus būtų nau
dingi visuomenės nariai ir 
gabūs dori tautos vadai. Ir 
mums Amerikos lietuviams 
tokios mokyklos būtinai rei
kalingos. Ačiū Tėvų Mari
jonų pasišventimui Hins- 
dale, Illinois, šalę Čikagos

laikyti negalėtume. Taigi vi
si darban. Petys į petį su
rėmę visi Kolegijos pagal
bon.

Fed. Sekretorijatas

59 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.
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KASDARYTI?
Nuo pat mažens pamėgau 

mokslą. Bet gaila, kad nega
liu jo tiek kiek noriu pasiekti. 
Jeigu būtų gyvas a. a. mano ve
lionis tėvelis, tai tuo nesirūpin
čiau. Bet deja, jis mane pali
ko dar mažą kai mirė. (Jis mi
rė laike didžiojo karo.) Nuo tol, 
iki pat šio laiko vargstu motu
tės padedamas. Jau įstengiau 
pasiekti vidurinį mokslą, bet 
toliau nebėra lėšų mokintis. 
Ant tiek liktis nesinori. Kad 
nors gaučiau kokią tarnystę, 
tai vargais ne galais šiaip taip 
prasimuščiau gyveniniam Bet 
dabar bloga Lietuvoje ir su tar
nystėmis. Šiek tiek prasilavi
nusių yra daug ir jie turi užė
mę visas esamas vietas, todėl 
sunku kur nors įsibrauti.

Norėčiau eiti aukštesnįjį ar 
specialų mokslą, bet tam netu 
riu lėšų. Giminių Amerikoj* 
turiu, bet iš jų nė vienas neatsi 
liepia. Tad ir mąstau nežino 
damas, kas daryti!? Manau 
kad išgirdę kitų giminės pra 
šantį jų pagalbos giminaiti 
tuoj sumestų po keletą doleri i 
ir prisiųstų prašančiam pagel 
bą. Jie nuo to nenubiednėti 
o tas sušelptasis galėtų ir mok> 
lą pabaigti; paskui dėkotų i 
stengtųsi kiek galėdamas ats 
lyginti. Bet vis tai kitų gim 
nes, mano giminės vargu tai 
padarys. Klajoju ant tuščio

tarnų pasigailės manęs Tr dn< 
šiokį tokį patarimą žodžiu, ; 
doleriu.

Juozas VI. Lukaševičiv 
Švė ksna, Vilkenų gt, 10, - 
Tauragės apskr.

reginio gražumu, tai apvilia dar svarbesniu — 
nerandam ieškotos pilnumos.

Reino krantai,. Šveicarijos kalnai gali būti 
gražesni, kaip įsivaizduojate. Bet jie negali pa
daryti laukiamo įspūdžio, jei laukiate pilnumos 
i r patenkinimo.

Žmogus šiais jausmais gyvena ir juos visu- 
met ignoruoja.

Jokia kelionė jam neparodo daiktų realybės. 
Žiūrėdamas gamtos grožybių prisimena paliktus 
namus ir jam pasidaro gaila darbo kambario, iš 
kurio nuovargio valandose troško išvykti, gaili
si namų, į kuriuos trokšta sugrįžti.

Ir kai sugrįž, jei bus matęs tik regimus daik
tus, netikrinu, kad jis vėl neliūdės.

Jis kitaip liūdės, kaip liūdėjo atvykęs į sve
timą kraštą. Jis nesiverš keliauti, bet grįžti.

Aš nemanau tvirtinti, kad jis vėl nepanorės 
keliauti kitų daiktų pažiūrėti, o iškeliavęs ne
trokš namo sugrįžti.

II. .
Be abejo jis klysta, nes visumet ieško ir nie

ko neranda. Bet šios klaidos gilumoje, kaip ir 
visose kįpidose, galima įžiūrėti didelę tiesą. , Ši 
tiesa yra dvigubas reikalas išplaukiąs iš bendros 
taisyklės, reikalas patenkinti besikeičiančius no
rus, reikalas išsiblaškyti ir susikoncentruoti; rei
kalas potvinio ir atoslūgio.

Tai žmogaus kraujo ir širdies reikalas; rei
kalas dienos ir nakties; reikalas harmoningumo, 
kuris nori savo kalboje tylos; reikalas okeano, 
kuris savo rūsčiomis bangomis palaiko pasaulio 
gyvenimą, gyvenimą šios žemės, kurią plauja, 
laisto, glosto, griauja, ardo.

Potvinio ir atoslūgio reikalas mus išviliojo 
iš namų pamatyti jūros potvinį ir atoslūgį,—mū
sojo atvaizdą.

Jis neieško jo nematomam ir gyvam įstat 
me, kurio pasaulis yra simbolis, bet ieško pači 
kūryboj, kuri simbolizuoja įstatymą, bet jo i 
sudaro.

Kurio jis ieško, Yra Tas, kuris Yra.
Jis yra vienintelis mūsą tikras troškimas, 

neramumas, kuris mus vedžioja visais kelia 
yra tik dėl jo nebuvimo pergyvenamas skaustu 
ir jausmas.

Tačiau ir įkopus į Montblano viršūnę ir m 
jiems horizontams prieš keleivio akis atsivėr 
jo nepamatysi. Amžinas sniegas, kuris deni 
aukščiausią Himalajų viršūnę, neprieinan 
sniegas, kuris nesileidžia nei ranka paliesti, i 
akim pamatyti, šitas sniegas nėra jo veido mat

Jei jis būtu jį matęs, tai iš jo būtu likęs i 
nies upelis.

III.
Kodėl, tat, žmogų, kuris eina ir grįžta, klau

so savo judesiais tikro reikalo, kodėl jį apvilia? 
Kodėl jis neranda patenkinimo?.. Todėl, kad 
neieško jo neregimam pasauly, bet tikisi rasti re
gimam. . - ' (girnom.

IV.

Jei kelionė yra nusivylimas ir rodosi apim 
ti viso gyvenimo nusivylimus, kada iš jos rei 
laujam, ko ji pati neturi — galo ir laimės, — 
ją galima lyginti su laukimu, jei mes iš jo t 
mes, ką jis turi, t. y. simboliu ir būdų vietoj t 
lo.

•

Kelionė turi brangios ypatybes teikti m 
akims gausios ir įvairios medžiagos. Ji par 
gyvenimą visai kitos dienos šviesoje, tvirtai 
ardo papročius ir kai kuriuo atžvilgiu atnau. 
kraują, padidina žmogaus reikmenis.

Mes esam taip neturtingi, kad verčiam 
sur elgetauti. Mes elgetaudami ieškome du< 
kūnui ir maisto protui.

Būdami kurioj nors svetimoj šalyje ka. 
ną naudojamės jos produktais, pagalba, s 
me jos papročius, idėjas, klausome jos kai 
bet po kiek laiko šio krašto oras ir duona n 
išsisemia, ir mes jaučiame reikalo eiti kitu 
getauti. Kai mes perkeliaujame kitą krašt; 
mums vėl atrodo tuščias. Šiuo atžvilgiu mes 
me dideli, nes niekas neįstengia mūsų palei 
ti, bet ir nelaimingi, nes mums reikia nuo 
ieškoti daiktų, kurie mus nepatenkina ir ie



Penktadienis, Gruodžio 3 čL, 1926 B B ttt_t.lt £ A S
kų draugija “Pochodnia.” 
Šių mokyklų tinklas tiesia
mas daugiausiai demarkaci
jos linijos kryptimi. Apskri- 
čiais imant naujos lenkiškos 
mokyklos taip atrodo: Uk
mergės 22, Kėdainių 15, 
Kauno 15, Trakų 8, Alytaus 
6, Panevėžio 2 ir mokytoji] 
kursai Suvalkų Kalvarijoj 1. 
Šis naujas lenkiškų mokyklų 
tinklas atsirado svarbiausiai 
dėl to, kad Švietimo minis
terija pasistatė sau tikslą į- 
steigti kuo daugiausiai len
kiški] mokyklų kai kurių mū
sų apylinkių visuomenei len
kinti. Kad tatai daroma 
Švietimo Ministerijos inicia
tyva aišku iš to, kad'tam dar
bui Švietimo Ministerio yra 
paskirtas žinomas lenkas 
dvarininkas socialdemokra
tas ponas Abramavičius, mo
kytojų prof. sąjungos narys, 
kuris, eidamas II lenkų gim
nazijos direktoriaus parei
gas, rado laiko ir lėšų visose 
minimi] mokyklų vietose 
pats atsilankyti ir lenkišką 
propagandą pavesti. Reiš
kia, lenkiškoji propaganda 
varoma valstybės organų ir 
valstybės autoritetu. Kadan
gi šioms mokykloms nėra 

zdžiui: p. p. Dereškevi- kyklij ir tatai daroma esą cenzuotų, o lenkams priim- 
Lazauskas, Vainikas,- valstybės interesais. tinų mokytojų, tai jose ski-

Lietuvystes apgynimo 
interpeliacija

Bendra III-jo Seimo tautiškųjų frakcijų (ūkininkų Sąjungos, 
Tautininkų, Krikščioni Demokratų ir Darbo Federacijos) 

interpelacija dėl vyriausybės antilietuviškos 
politikos mokyklose.

mokytojų yra gražinta į mo
kyklų 40 asmenų, kuriuos re
komendavo mokytojų prof. 
sąjunga, nors pilnai cenzuo- 
tu mokytojų yra pakanka
mai.

Tuo tarpu kaip lietuvių 
mokyklose yra slopinama lie
tuvių jaunuomenės auklėji
mas tautinėje ir religinėje 
dvasioje, ponui Švietimo Mi- 
nisteriui leidžiant steigiama 
visa eilė lenkiškų mokyklų, 
kurios kuriamos paliai de
markacijos liniją. Tatai da
roma tuo pat metu, kai len
ki] okupuoto,] Lietuvoj lietu
vių mokyklos persekiojamos 
ir uždaromos. Tokiu būdu 
ponui Čepinskiui reikalau
jant, šalinama iš lietuvių mo
kyklų tautybė ir steigiama

Ministeriui Pirmininkui.
Švietimo Ministeris ponas 

Čepinskas š. m. spalių mėnesį 
Šiauliuose yra pasakęs per 
Šiaulių gimnazijos 75 metų 
sukaktuves, kad iš mokyklos 
reikia šalinti tikyba ir tau- 
tvbę. Šiuo savo nusistatymu 
eidamas ponas Švietimo Mi
nisteris atstato iš vietų lietu
viškų mokyklų vedėjus, nes 
jie ‘‘auklėją jaunuomenę re
liginėje ir tautinėje dvasio
je.’’ Šiuo motyvu žodis žo- 
din yra pašalintas iš vietos 
Telšių gimnazijos direkto
rius kun. Simaitis, o jo vie
ton paskirtas buvęs lenkų 
gimnazijos direktorius Ja- 
gamlas ir inspektorium ru
sas Koclias. Taip pat atlei
džiami nuo pareigų pradžios
mokyklų inspektoriai kaip, grynai lenkiškų tautinių mo- 
pavy; 
čius. Lazauskas, 
Morkūnas ir kiti, kurių vei
kimui. ypač pafrontėj, nega
lima nepritarti. Ją vieton 
skiriami tie. mokytojų prof. 
sąjungos nariai, kurie veda 
antireliginę ir antitautinę li
niją. mokyklose, prisitaikin
dami pono švietimo Ministe
rio aukščiau pareikštam nu
sistatymui dėl tikybos ir tau
tybės. Naujai paskirtų in
spektorių tarybos Utenon 
paskirtas p. Leipus tik pe
reitais metais iš egzaminų Į- 
giięs žemesniojo mokytoju 
c«izą,Šiaul iii ošė—Va si 1 i aust
ras, buvęs bolševiką komisa
ras. Sedon į 

tujas Kopka. 
suriši;', su bolševizmu, 
pat iš 130 paleistu be

Namikas,' valstybės interesais.
Ligi 1925-26 mokslo meti] rianii becenziai mokytojai, 

galo lenkų pradžios mokyklų 
buvo 24 su 49 komplektais, 
kurioms išlaikymą davė savi
valdybės, o mokytojams al
gas mokėjo Vyriausybė iš 
Valstybės Iždo. Be to, dar 
buvo dvi mokyklos su 3 kom
plektais grynai privatiškos. 
šių mokyklų, reikia manyti, 
lenkiškai kalbančios visuo
menės reikalams pilnai pa
kako. nes ligšiol lenkiškosios 
organizacijos nesiėmė inicia
tyvos savo privatinėms mo
kykloms steigti. Ponui Švie
timo Mimsteriui leidžiant, 

įaskirtas nioky-|dabar steigiama net 60 nau- 
kurio praeitisijii lenkišku mokvklu, kuriu 

Taipjvieną steigia lenki] draugija 
cenzo J“Osviata” ir likusias 59 len-

T v. •
vedama, ryškiai piešia Jona
voj tėvų ir globėjų komite
tas^ kiįfis nurodp, kad para
šus lenkų mokyklų steigti la
bai dažnai duoda tokie asme- 
nvs, kurie savo vaiku neturi.

Esama atsitikimų, kad vie
noj šeimynoj flo prašymu pa
sirašo net šeši jos nariai.Tra- 
kų apskrity važinėja lenkų 
agitatoriai prisidengdami 
valdininkų vardu ir agituo
ja steigti arba lenkų mokyk
las arba lietuvius mokytojus 
pakeisti lenkais. Reikia to 
dėliai dar pažymėti, kad šios 
lenkiškos mokyklos steigia
mos greta esamų lietuviškų, 
neatsižvelgiant Į būsimą mo
kinių skaičių nesilaikant mo
kyklų steigimo planų ir ne
paisant kitų mokyklų pra
džios mokyklų Įstatymų rei
kalavimų dėl naujų mokyklų 
steigimo.

Visa šita eilė naujai Įsteig
tų mokyklų, reikia manyti, 
guls savo išlaidomis sunkia 
našta ant mūsų valstybės re
sursų, nes joms išlaikyti bus 
verčiamos duoti lėšų vietos 
savivaldybės, o taip pat bus 
skiriama lėšų iš Valstybės Iž
do. Visa lietuviškoji visuo
menė smerkia šį Vyriausybės 
darbą, nes negi gali jinai pa
kasti, kad valstybės lėšomis 
būtų steigiamos ir laikomos 
mokyklos, kurios prisidės ne 
prie visuomenės švietimo kė
limo, bet prie jos sulenkini- 
mo ir demoralizavimo.

Turėdami visa tai galvoje 
klausiame poną Ministerį 
Pirmininką:

1) ar aprobuoja Ministe- 
rių Kabinetas pono Švietimo 
Ministerio nusistatymą ša
linti iš mokyklų tikybą ir 
tautybę ?

2) ar aprobuoja Ministe- 
rių Kabinetas pono Švietimo 
Ministerio politiką, kuri

; imasi iniciatyvos steigti nau- 
. jas lenkųanokyklas, skiriant 
į net speciali skus valstybės lė-

! ...R. , . .R,I

kus tokių mokyklų steigimo 
propagandai ?

3) .kuriij. priemonių mano 
ponas Ministeris Pirminin-1 
kas imtis, kad pradžios mo
kyklų įstatymas dėl naujų 
mokyklų steigimo būtų vyki
namas Į

4) kokių priemonių mano 
imtis ponas Ministeris Pir
mininkas prieš neteisėtai su
kurtus lenkinimo politikos 
lizdus?

Šią intcrpelaciją prašome

Prirengė LAMBERTAS

n

provizijų, kurios vos paruoštos, tuojau suvarto
jamos. ■

Dažnai sako, kad kelionėj mokaisi, bet šioj 
prasmėj vartodami tą žodi padarome didele kvai
lybę. Nes. bendrai, mokymasis suprantamas kai
po sunkus, neproduktingas ir betvarkis netvar- < 
kingn ir gausingi] lakti] pažinimas.

Taip suprantant, žinios gaunamos kelionėje 
tarnauja palaikyti neprotingąjį] kalbai, kurie vi- 
sumet maitinasi lakti] pasakojimu. Šios žinios 
duoda nelaimingam ji] savininkui liūdnos galios 
parblokšti savo skaitytoją po našta nuotykiui, ku
ru] jis buvo herojus. Šios žinios, jei būva kirk 
gausingos, yra pavojingos, ir aš jus kviečiu, ka
da bus progos, nuo jų saugotis. Šios žinios yra 
tuščios, nes savimeilė visur randa sau vietos, net 
paprastam vežimo nuotyky j. N ra žmonių, kurie 
didžiuojasi .juos ištikusia nelaime. Yra* ir tokiu, 
kurie didžiuojasi matę gražių reginių, kurie Įsi
tikina, kad pasaulio kūryba yra jų darbas ir kad 
jos grožio garbė jiems teisėtai priklauso.

Šios žinios yra netik tuščios, bet, ir žiaurios. 
.Jos nori turėti klausytoji], t. y. aukų. .Tos ieško 
\<‘ l gražinti žmonių aukas, ir dažnai baisu turėti 
reikalą su žmogumi, kuris yra daug keliavus.

Bet jei iš kelionės neprotingi gauna žinių, 
kurios dar labiau padidina ji] neprotingumą, tai 
kiliems, ji gali duoti žinių, kurios juos veikti] iš 
priešingos pusės. Nes kiekvienas žmogus čiulpia 
iš faktų ir daiktų.sultis, kuriosyra produktas ne 
daiktų ir laktų, bet jo paties prigimties. Tad vi
sos prigimtys yra Įvairiai veikiamos išorinių i- 
takn. Kas ardo vieną, turtina kitą. Niša kas 
ištinka kvaila, didina jo kvailumą. Visa kas iš

tinka Inščią žinomi, didina jo tiislumą.
Kelionė savo gausingais i r lankseiais elemen

tais, iš kuriu ji susidaro, ypatingai gu\ iai prisi
taiko įspūdžiams, kuriuos zniogusyra linkęs gan
deli. Lai Šimtas tūk<taiičiu žmonių padarvs tą 
pačia kelionę, bet nė vienas jų imlius taip kelia- 
\<-<. kaip .jo kaimynas: nė vienas jų nebus matęs, 
daręs, .jautęs, supratęs, ieškojęs, radęs, mylė
jęs., neapkentęs, steliėjęs tuos pačius daiktus.

• »

Istorija Jėzaus Kristaus yra pamatas krikščioniško tikėji 
mo. Pirm negu Jis gimė, Jo istorija buvo parašyta, prirodan 
kad Jis bus Mesijas, Išganytojas, Dievo Sūnus. Versdami !a 
pus Senojo Įstatymo randame daug gražių pranašysčių apie Ji 
zaus Kristaus atėjimą į šį pasaulį.

Šv. Kalėdos arti. Visi krikščionys pasaulyje apvaikš&o 
su didžiausiu džiaugsmu tą dieną kurioje gimė Išganytojas. Vi 

pripažinti skubota. įsi toje dienoje, nežiūrint kas jis per vienas, ir kaip jis pralė
Dr. L. Bistras,, A. šmulkš- do metus, pamirš viską, kels savo širdį augštyn prie Dievo i 

tijs, A. Bndziulaitis, A. /S'me-jtars žodžius: “Gimė šiandiena mūsų Išganytojas.” 
tona. Ma.dinnas, Dagilis, __ ... x . ,. ... . . __ ,r . x

,■ Tz k- rr • Kalėdos, tai diena linksmybes, Jėzaus Kristaus gimimnin.tis, T. Mironas, Trima-\ ’ . J ..
kas, G nūdienė, Ladygienč\^n^ Klauskime savęs, kokiu tikslu Jėzus Kristus atėjo p 
V. "Karoblis ’ Rad~einčius Pasauli? Kas Jį siuntė? Delko žmonės Jo taip laukė? Aru 
Steponavičius, UflZathčmsJ tikrųjų Jis atnešė pasauliui linksmybę? Kun. K. ČIBIRAS ss 
Anibrozaitis, Valatka, Josiu-\^ knygoje “Dogmatika” gražiai aprašo delko žmonija lauk 
Av'.s-, P. Haulinaitis. Jėzaus Kristaus. Nebus pro šalį atkartojus jo žodžius.

“Per pirmąją nuodėmę žmonės įžeidė Dievą ir tapo nevei 
ti būti su juo danguje, matyti Jį veidas veidan. Tai buvo d 
dėlė nelaimė, reikėjo ją prašalinti. Bet kaip?

Buvo tam keletas būdų, žmogus galėjo pataisyti gailesi 
savo blogą valią, o Dievas jam dovanoti įžeidimą. Galėjo tai 

Surask dešimt metiniu pre-Įpat Dievas reikalauti iš žmogaus šiokio tokio gero darbo atlyg 
numeratoriu, vieną “Ryto” eg- nimu, bet tokio kurį žmogus pats įstengtų padarytu Galėj 
zempliorių gausi per ištisus I Dievas iš visų žmonių išrinkti vieną Švenčiaus] ir jam paves 
nu'tus dovanai. {atlyginti už visus. Tačiau dėl išmintingų jam pačiam vie

“Ryto” Adresas: Kaunas.{gerai žinomų priežasčių, Viešpats Dievas atmetė tuos galimi 
Ožeškienės g-vė 3, Lithuania. būdus ir pareikalavo iš žmonių tiek gero, kiek buvo įžeidim< 

Prenumeratos kaina: vadinasi Pdn0 atlyginimo.
Pristatant į namus metams I IŠGANYTOJO REIKALINGUMAS, žmogaus padėtis bi 

G2 lt., mėnesiui 6 iitai. vo kebli; jis pilnai už nuodėmes atsilyginti negalėjo. Įžei
Siunčiant paštu metams 50 {lygų saXr, lengvai atsilyginsi; įžeisi vyresnį, bus sunkiau; iže 

lt., menesiu! 5 htai. Lį šalies valdovą, vargiai begalėsi atlyginti, o ką kalbėti, ka
Lžsieniuose metams 160 lit’blįžeisi Viešpatį Dievą. Viešpats Dievas yra Aukščiausioji Bi 

menesiui 10 litą (Vokietijai, be galo tobulas. Jo įžeidimas yra be galo didelis.

Lietuvos tarifas). Tokiam dideliam dalykui išlyginti, žmogus neturi pajėg
—- ------------------------- {Visą, ką jis turi ir gali, yra tik apibrėžta, baigta. Kaip lai

“Darbininkas” plačiai skai- nepripildysi vandenyno, taip apibrėžtu dalyku neišlyginsi b 
tomas Lietuvoje. Visi juomi ribo. Be to, visa, ką žmogus turi, iš Dievo turi: “Ką trn 
džiaugiasi, šv. Kalėdų diena, ko nesi gavęs?” klausia šv. Paulius I Kor. 4, 7. Kuo čia ta 
yra džiaugsmo diena. Lietuvo-Lt/lyginsi THpvni9 ./ '

'nS±±:0’ TaTnEd GANYTOJO PAŽADĖJIMAS. TS šios keblios'm® 
šyk šiandiena ir suteik saviš l^gųišgelbėjoDievas. Jisaipažadėjoatsiųstilšganytoją,ku 
kiams džiaugsmą šv. Kalėdose vardu atlygintų Dievui už nuodėmes. Pirmą tokį paž
ir per visus metus. Siųsk $5.50 dėjimą padarė Dievas rojuje tuoj po nuodėmės, žaltį bausd 
dabar, o šv. Kalėdose skaitys mas Dievas tarė: “Padarysiu nesutikimą tarp tavęs ir moterį 
“Darbininką” Lietuvoje. kės, tarp tavo ainių ir jos ainių; jisai sutrins tau galvą.” M 

- - ■ ■ ■ —- teriškės tad sūnus, turėjo sutrinti žalčiui arba juo prisideng
vargsta galvodami apie menkniekius. Jie eikvo- siam velniui galvą ir tuo išliuosuoti žmones.
ja savo nuolatines ir vaisingas pajėgas, ir jos Tą pažadėjimą tik kitais žodžiais Dievas vėliau nekartą p: 
eikvojamos nežymiems daiktams, kurių jie ne- mindavo žmonėms. Taip Abraomui, Izaokui, Jokūbui yraDi 
vengia. Jei tos pačios pa jėgos turėtų didelį tiks- vas tikrinęs, kad iš jų giminės kils žmonėms išganymas ir p 
lą, žmones, apie kuriuos aš čia kalbu, nusigrįžtu paima. Juo toliau, juo daugiau gaudavo žmonės žinių apie b 
sakydami: “Man tai \ isai nerupi. Jie savo no- simąjį Išganytoją. Iš pranašų žydai žinojo, iš kurios gimin 
ru leidžiasi žiauriai kankintis, nors šios kankv- (Judo), iš kurių namų (Dovydo), iš kokios motinos (panoj 
nes yra kartu ir kvailos ir tuscios, nes turi įei- kurioj vietoj (Betliejuje), kuriuo laiku (neteks Judai karai 
kale tik su .š?7/a k rosnimi, valgio valandom**, suhj išleidus 70 savaičių metų nuo paliepimo Jeruzalę atstatyt 
ginčais tarp kambarines ir virėjos, žodžiu, turi gims Išganytojas. Žinojo, kad bus Dievas ir žmogus (Emar 
reikalo su menkniekiais. Miestietis sutinka be- eiis), kunigas, mokytojas, pranašas, karalius; žinojo sta. 
protiškai vargintis jei tik savo namuose, turėtu besniais bruožais, jo gyvenimą, kad karaliai ii sveikins, bė 
savo neišmintingos kovos teatrą; jis mirtų dirb- L^igįptan, turės pirmtakūną, bus tylus, stebuklais gelbės žn 

damas, jei tik jo nam uose butų jo agonijos teat- nes> kentės ir mirs už žmonių nuodėmes. Net tokios jo kanči 
ras- I smulkmenos, kad bus parduotas už 30 sidabrinių, mokinių :

as, išjuoktas ir apspiaudytas, tulžimi ir uksusu prigirc 
tas, tarp piktadarių paskaitytas, kad perdurs jam rankas 
kojas, o pasidalins rūbus ir burtais skirs suknią — net tok 
smulkmenos rado atbalsio pranašų raštuose, žydai tad turi 
dar Išganytojui negimus pilnoką jo asmens, gyvenimo, pas; 
kimo ir mirties vaizdą.

Laukiamąjį Išganytoją žydai vadino Mesiju arba Ki 
tum — Pateptuoju, kadangi jisai turėjo būti Dievo patepta 
žmonių karalių, kunigą, pranašą.

(toliaus bus)

DIRBK ‘RYTUI,’ ‘RYTĄ’ 
GAUSI NEMOKAMAI

< 
i

Visa eilė savivaldybių tėvų 
komitetų ir net mokytojų 
prof. sąjungos skyrių griež
tai užprotestavo prieš tokį 
pono Švietimo Ministerio 
darbą. Kaip charakteringą 
vaizdą, kiek ir kaip Įvertina
ma ši pono Švietimo Ministe
rio politika, duodama keletą 
šiuo reikalu pareikštų nuo
monių.

Kauno apskrities taryba §. 
m. spalių mėn. 27 iki 29 die
nos pasėdy, konstatuoja, kad 
lig šiol esamomis mokvklo- 
mis niekas piliečių nesiskun
dė ir tik pavedus lenkams 
stiprią agitaciją pradėta rei
kalauti lenkiškas mokyklas 
steigti. Kaip toji agitacija šomis aprūpintus valdinin-

Jei visi kartu būtų atėję į jūros krantą, dau
gelis iš jų Okeano beribės Įbauginti būtų staigiai 
nulenkę galvas ir bailius savo žvilgsnius nukrei
pę ieškoti mažučių jūros gyvių. Yra akių ir sie
lų, kurios instintvviai nusigręžia susitikusios su 
didybe ir ieško kito reginio, mažučių daiktų at
skirai Įžiūrimų.

Yra žmonių, kurie prašo pluošto žolės pa
galbos prieš Libano kedrą, ir kranto akmenėliuo
se ieško paguodos prieš bauginančią jūros didy
bę ir nesistebi ja.

Pirmas tokių žmonių žvilgsnis yra pašvęstas 
smulkmenoms. Atsidėję sekite žvilgsni, kuris 
vengia dangaus ir jūros, o ieško mikroskopo'au
gančiam prie uolos žolės pluokštui tirti. Tokio 
žvilgsnio žmogus sugrįžęs Į Paryžių žiūrės ne ge
nijaus. b(‘t jo kepurės, o jo veikaluose skaičiuos 
kablelius, manydamas, kad vieno trūksta.

Aišku, kad erdvės didybė yra kitos didyliės 
figūra. Nes aišku, kad kalno viršūnė atskleisda
ma naują horizontą mums kalba apie išsiliuosavi- 

Iš čia mūsų susijaudinimas. Šis susijaudi- 
jei jis siektų tik didesnę 
Jis nėra beprasmis, nes

mą.
n imas būtų beprasmis, 
nematytos žemės masę.
riesdamasis horizontas verčia drauge trauktis 

mūsų kalėjimo sienas, ir erdvės akivaizdoj mūsų 
džiaugsmui nėra galo. Tas džiaugsmas yra gilus, 
nes simboliškas. Mes esame sutverti berilxii: ir 
mūsų siela auga, kai dangus ir jūra didėja prieš 
mūsų akis, ši didybė nieko nereikštu, jei tik vie
na būtų: lx*t ji mums kalba apie kitą, ir štai kur 
erdvės nuo|xlnas. Taip amžių griuvėsiai mums, 
kalba apie amžinybę, irstai kur laiko nuopelnas.

Horizontas mums kalba apie tai, kas neturi 
ribų, ir štai kur horizonto nuopelnas.

Kelionė yra medžiokle po horizontus, ir štai 
kur kelionės nuopelnas.

v.
Horizontas neša žmonių kvailumui pasmer

kimą. kurį aš ii- noriu išaiškinti.
Neprotingi visumet bijosi užsiimti įimtais 

dalykais, bijodami nuvargti: ir jie baisiai nu-

Ir jis atsisakys žengti dvidešimt žingsnių, jei Įleistas 
reikti] kam nors padėti.

Beprotis bijosi pavargti, nors dieną ir nak
tį niekumet nepavargdamas nešioja baisiausi 
jungą. — savo paties jungą.

štai ką kalba horizontas:
Žmogaus akis yra sutverta erdvei. Padėki

me kokį daiktą visai arti prie akiu, akys jo ne
matys, negales jo atskirti ir pažinti. Turėkite 
)altą mūro sieną už kelių žingsnių nuo lango, ir 

jusi] akis ją skirs, bet pavargs; jos veiksnias v- 
ra stabdomas: regėjimas yra per trumpas, orga
nui veikti trūksta sąlygų.

Eikite į laukus, ten jūsų akys pasilsės, 
prasiplečia horizontai ir spalvos įvairuoja, 
kitę į kalną: akių poilsis didėja kartu su didėjan
čiu reginiu. Pagaliau žvelgkite Į jūrą : net ir prieš 
jūsų norą akys nurimsta ir prašvinta: jos giliai 
džiaugiasi nutolusiais krantais: dangus ir jura 

joms duoda poilsio.
štai ką kalba horizontas.
Iš visai arti žiūrimas daiktas gadina akis: is 

per arti — vargina: iš toli — duoda poilsio: iš 

beribės — žavi.
Fiziškas regėjimas yra kito paveikslas. 
Kreipimas žvilgsnio jį daro graži], ramu, jį 

daro ankščiausia ir tyrą. (“Ateitis )
Vertė stud. A. Jan t ici iw
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Šviesią ir Susipratusių Darbininkų 
Kampelis '

sakę: ‘ ‘ Mes ritinsime pirmą do
vaną iš Boston’o į Newarką, 
‘šftr!* ”

Darbo žmogus
v

L. D. S. vajus jau prasidėjo. 
'Pirmieji šūviai atskrydo iš 

'Montello, Mass. LDS. 2 kuo
pęs. Didelio pasišventimo žmo-, 

p. J. Jcskeliavičius, laimė
jęs anuomet pirmą dovaną už 
i prirašymą naujų narių, dabar 

•dLD.S. Naujosios Anglijos Aps- 
kričiui išrinkus jį generaliu va
jaus vedėju, jis pradėjo darbą 

o savo kolonijos. Vienu užsi- 
u iššovė nemažai šūvių, 

šė keliolika naujų narių. 
fcWisįtįc, nauji nariai užsimo- 

fstojimo po 50 centų ir mė
nesines už visus motus.

* Gerb. J. Jcskeliavičius yra 
^nepaprastų gabumų žmogus to 
ibkiame darbe. Bet jis ir dirba. 
k Savo gabumus panaudoja prie 
į kiekvienos progos. Jam L. D. 
į S. neišeina iš minties ir visu- 
| mėt už ją agituoja ir labui 
Į dirba. Gal kas sakys/kad jis

traukti visus lietuvius darbi
ninkus prie LDS.

Tuo reikalu nutarta rengti L. 
1). S. Apskričio maršrutą.

Sekančiame “Darbininko” 
numery bus apie tai ir protoko
las.

Darbo Žmogus

DARBININKAI SUSIRIN
KITE

DETROIT, MICH.

Darbininkų vajus
LDS. 72 kuopos susirinkimas 

Įvyko lapkričio 21 d. š. m.
Vajaus planams sudaryti ir į- 

statyti darbuotojus j darbą iš
rinkti V. Jedinkus ir Jonas l\a- 
sevičia. Taipgi apsiėmė pasi
darbuoti ir kiti nariai.

“Darbininkas” Lietuvon
Mūsų kuopos nariai žada ko7 

daugiausia užrašyti “Dąrbinin- 
į Lietuvą savo giminėms 

Pasiryžimas 
kad

ką” 
ir pažįstamiems, 
didelis ir nėra abejonės, 
mes laimėsime dovaną

Informacijų šaltinis

Nariai, kurie norite gauti 
daugiau informacijų apie pri
rašymą naujų narių ir “Darbi
ninko” skaitytojų arba, kurie 
dėl kokių nors priežasčių patys 
negalite prirašyti, tai paaršy-

kitę vardą ir adresą to, kuriam 
galima užrašyti finansų rašti
ninkui V. Jedinkui, 9515 Rus- 
sell St. ir gausite pilniausi pa
tarnavimą.

Mūsų veteranai

Mūsų kuopoje yra daug pasi
darbavusių ir užsitarnavusių 
narių veteranų. Jų pastango
mis 72 kuopa išauginta. Šiame 
vajuje ir jie žadėjo pasidarbuo
ti ir lenktyniuoti su kitais na
riais. Daug dirbę mūsų orga
nizacijos labui yra šie: Pranas

Gustaitis, V. Markuzas, A. Bag
donas, J. Kasevičia, J. Zabale- 
vičia, J. Šeiriš ir kiti.

Matydami Įiasiryžimą senes
niu nariu, mes visi kaip vienas 
turime stoti Į darbiu Kiekvie
nas narys turi jaustis sau už 
priedermę prirašyti bent porą 
naujų draugų Į mūsų organiza
ciją. Mes kviečiame visas L. 
D. S. kuopas kooperuoti vienas 
su kitomis ir pagelbėti silpnės- 
nioms kaimyniškoms kuojx>ms 
sustiprėti. Taipgi atsišaukia
me Į visus mūsų apielinkės dar-

< Penktadienis, Gruodžio 3 d., 1926.......
bininkus organizuotis į L. D. S. 
kuopas.

Mes esame visame kame pa
sirengę padėti šuOrganizuotį 
darbininkų kuopą.' ' J

Visais organįziiĮcijos reika
lais galite kreiptis pas V. Je-i 
dinkus, 9515 Russęll St. arklį 
tiesiog, į L. D. S. > Centru J16G 
Broaihvąv, S^. Boston, Mass.

L. D. Š. 72 kp. raštininkas
V. Jedinkus,

. . I

“Drąsius laimė palaiko.” 
(Simonides)
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gal nedirba pelnymui sau ir šei-1 r i 
mynos užlaikymui? Taip, jis 
dirba ir gana sunkiai, ir turi 
atsakomingą darbą dirbtuvėje. 

Baigęs dienos darbą jis nesė
di raukas sudėjęs namuose ar 
kur kitur, bet visą beveik lai
ką pašvenčia mūsų organizaci
joms ir parapijai, žodžiu sa
kant katalikiškame veikime jis 
pirmas. Bet pramogoje, susi
rinkime ar darbe rasi ir p. Jes- 
keliavičių.

Tad, gražus pavyzdys vi- 
/ siems, kurie nori pasidarbuoti 

katalikiško jc-tautiško j e ir dar- 
bininkiškoje dirvoje.

g Mes katalikai, ačiū Dievui, 
y tokių Jeskeliavičių turime ir 
s, daugiau. Vieni iš jų dėlei tū

lų ąplinkybiij negali taip įsi- 
£ kinkyti i darbą., o kiti neturi 

drąsos išeity viešumon ir paro- 
įiSąj/o gabumus. Trūksta 

*$ems pasitikėjimo savimi; To
kius darbininkus reikėtų pa-

• drąsinti ir jiems padėti pra
džioje, o kuomet jie išsijudins, 
mes jų nesulaikysime, jie veržte 
veršis prie darbo.

Taigi, šiame vajuje paieško
kime Jeskeliavičių ir radę, juos 
palaikykime ir jiems visame 
kame padėkime dirbti naudin
gą ir prakilnų darbą.

Laukiame su nekantrumu 
naujų žvaigždučių iš visų kolo
nijų.

g r

- į

te

t

Šis bus paskutinis šių metų 
susirinkimas

M.ONTEI JJ), Mass. — L. D. 
S. 2 kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 <1., 7:30 vai. vakare, 
parapijos svetainėje kaip pa
prastai.

Besiartinant naujiems me
tams mes darbininkai turime 
užbaigti visus senų metu reika
lus dabar ir pradėti naujus su 
nauja energija. Yra narių, ku
rie' gal būt per neapsižiūrėjimą 
šiek tiek prasiskolino arba už
siliko su mokesčiais. Dabar lai
kas atsilyginti už 1926 metus 
ir pradėti 1927 metus be skolų. 
Tad ateikite i šį susirinkimą ir 
pasi mokėkite, nes tai mūsų 
prievolė tą padaryti.

Be to, bus plačiai kalbama 
apie mūsų organizacijos prasi
dėjusi vajų.

Kadangi šis susirinkimas yra 
svarbus, tai kviečiame visus 
brolius ir sesutes ateiti ir daly
vauti svarstymuose.

J. Jeskeliavičia

v •

DARBAS JAU PRASIDĖJO
LDS. naujų narių ii* “Darbi

ninko” naujų skaitytojų vajus 
jau prasidėjo. Pirmosios kregz 
dutės atskrido iš Montello, 
Mass. LDS. 2 kp.

Kadangi šis vajus tęsis per 
3 mėnesius, tai mes naujų na
rių vardų kol kas neskelbsime, 
o skelbsime vardus tų, kurie 
stos į darbą ir prisius naujų 
narių arba naujų skaitytojų.

Už prisiųstus naujus narius 
arba skaitytojus mes duosime 

p ;, balsus. Pasibaigus vajui dau
giausia gavę balsų laimės dova- 

- nas.
L Ligšiol gavome naujų narių 

vardus ir mokesčius nuo mūsų 
darbuotėj o J. Jeskeliavičiaus. 
Gavę daugiau skelbsime ir ki- 

f tus.
J. Jcskeliavičius jau turi 170 

balsų. Kas jį subytys?

į
r
LM 
į
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APSKRIČIO SUVAŽIAVI
MAS

NEWARK, N. J. — N. Y. ir 
N. J. LDS. Apskričio suvažia
vimas įvyko lapkričio 14 <1. š. 
m. Suvažiavimas noperdaiig 
skaitlingas, bet buvo gyvas ir 
kupinas g?rų ir naudingų mr- 

y tarimų mūsų organizacijos la- 
; bui.

Nutarta vajaus laiko įkinky
ti darban visas pajėgas ir su-

*■-. ..w
*

DARBININKAI VEIKIA
Newark, N. J. — L. D. S. 14 

kp. susirinkimas įvyko lapkri
čio 12 d. š. m., bet narių-buvo 
neperdaugiausia. Susirinkimo 
svarbiausias tikslas buvo su
rasti geriausius būdus prirašy
mui kodaugiausia naujų narių 
vajaus laik<‘. Mat šios kuopos 
iml iai gavo radiogramų žinių, 
kad Brooklyno 10 iv 12 kuopa 
rengusi Nevark'ą ir kitas kolo
nijas supliekti. Jie didžiuojasi 
laimėję dovaną S. L. R. K. A. 
organizacijos vajuje' ir tikrina 
visus, kad. ir L. D. S. organi
zacijos vajuje laimės pirmą do
vaną. Taipgi nemažiau mus 
nugąsdino Elizabeth, N. J. kuo
pa. kuri irgi pasiremgus su
mušti Ne\vark’ą. Nemažiau 
indą ir elaro smal kius prisiren
gimus mažesnės kolonijos.

Tos visos žinios mus sujudi
no ir pridavė daugiau energi
jos dirbti mūsų brangios orga
nizacijos vajuje*.

Tad nors ir neskaitlingas su
sirinkimas buvo gyvas ir gau
singas gerais ir naudingais nu
tarimais..

Nutarta priiminėti naujus 
narius, kurie' įmokės 50 centų 
įstojimo ir $3.60 už visus metus 
mėnesinių. M ūsu kueipa atsisa
ko imti po 5 centus į mčne>si 
nuo naujų narių. Nauji nariai 
gaus <l i kartu į savaite; organą 
“Darbininką.” kuris išeina 8 
pu d. pilnas įvairių žinią ir 
st raipsnių.

Mūsų km>|M»s nariai visi pa
sižadėjo užrašyti “Darbinin
ką“ savo giminėms arba pažįs
tamiems i Lietuvą. Šis pasiža
dėjimas yra pagirtinas ir pa- 
vyzeliilgas. Kitų kuopų nariai 
turėtų padaryti tą ]>atj ir užra
šyti “Darbininką“ kaipo dova
ną Šv. Kalėdų. Lietuvoje 
“ Darbininkas“ yra labai mė
giamas ir skaitomas.

Tae! mes čia viešai pareiškia
me, kad mūsų kolonijoje armi
ja prirengta ir pirmą dieną 
gruodžio pradedame kovą. Ko
vosime ir dirbsime iki pergalės. 
Visi nariai, kaip vienas, vra pa- , \ /.

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

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS

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

r-10,000 NAUJŲ NARIŲ

/

DARBININKAI 
VENYNTES

Gruodžio 1 dieną 1926 metais prasidėjo L.D.S. naujų narių ir “Darbininko” X
naujų skaitytojų prirašynąjimas arba vajus. Sis vajus tęsis per 3 menesius. 
Mes turime sutraukti į D.L.S. organizaciją visus susipratusius darbininkus. 

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

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

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

VAJAUS EIGA įrodys mūsų susipratimą ir norą pasidar
buoti dėl brolių ir sesučių darbininkų būvio pagerinimo ir iš- 
siliuosavimo.

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

VAJAUS REZULTATAI įrodys mūsų katalikų darbinin
kų stiprėjimą ar silpnėjimą.

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

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

*?AD VISI Kristaus obalsių sekėjai sĄbendrinkjm&^savo 
pajėgas ir įrodykime jog mes esame stiprūs ir galingi.

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

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

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

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

Antra $25 ” arba $50 ” knygų
Trečia ” $10 ” arba $20 ” knygų
Ketvirta ” $5 arba $10 knygų
10 dovanų po laikrašti “Darbininką” vienam metui
10 dovanų po doleri arba už du doleriu vertes knygų
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TsinMnioK vakakodk PAoriiBiMui sIžbiamo' 
KLEBONO KUNIGO J. ŠVAGŽDŽIO.

11 ■ ' . -r

Susirinko skaitlingai vie
tos parapijiečiai ir taipgi 
svečiai iš kitų kolonijų. Ren
gėjai pakvietė gerb. kleboną 
kun. J. Švagždi ir svečius 
gerb. Bostono kleboną kun. 
K. Urbonavičių ir kun. F. 
Strakauską ir Norvvoodo kle
boną kun. V. K. Taškūną.
Vyriauisas gaspadorius pir

miausia paaiškino vakaro 
tikslą ir pakvietė visus prie 
vakarienės. Gerb. kun. K. 
Urbonavičius atkalbėjo mal
dą. Po to prasidėjo “revo
liucija” ir visi naikino ska
niai prirengtus valgius ir sa
ko, kad neliko nė vieno gyvo 
“kalakuto.” Valgiai buvo 
karališki ir patarnautojos 
buvo labai mandagios ir ap
sukrios.

Pasisotinus ir patuštinus 
stalus, L. D. S. 2 kuopos pir
mininkas p. J. Daugelevičius 
pirmiausia pasveikino gerb. 
kleboną jo sukaktuvėms pri- 

Į taikinta prakalbėle varde

MONTELLO, Mass.—Lap
kričio 24 d. š. m. Šv. Roko lie
tuvių parapijos parapijiečiai 
surengė iškilmingą vakarie
nę pagerbimui gerb. klebono 
kun. J. Švagždžio jo vardo 
dienoje, 7 metų sukaktuvių 
klebonavimo mūsų kolonijo
je ir 20 metų kunigystės su
kaktuvių.

Gerb. kun. J. Švagždys 
klebonaudamas čia per 7 me
tus daug gerų darbų yra pa
daręs ir aš savo menka 
plunksna nepajėgsiu visų jo 
nuopelnų aprašyti.

Gerb. kun. J. Švagždys su
tvarkė parapijos reikalus ir 
padėjo susitvarkyti mūsų ka
talikiškoms draugijoms ir 
kuopoms. J am pasisekė pri
traukti prie parapijos daug 
tokių žmonių, kurie buvo at
šalę ir pasitraukę nuo katali
kystės. Atsiradus vienybei 
parapijiečių tarpe gerb. kle
bonas kun. J. Švagždys matė 
būtiną reikalą turėti vietą

> - '
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žymėjus savo maloniu, ir gra
žiu balsu. JTodvi buvo prį- 
verstos po keletą’ kartų at
kartoti.

JCoro vedėjas p. Burke 
gražiai ir gabiai paskambino 
piąno ąolo. Susirinkusieji 
jam nesigailėjo aplodismen
tų.

Maža mergaitė Elena Kli
mavičiūtė parapijiečių var
du įteikė gerb. klebonui kun. 
J.Švagždžiui dovanėlę.

Pabaigoje kalbėjo pats' 
gerb. kleb. kun. J. Švagždys. 
Jis padėkojo visiems už iš
reikštus jam linkėjimus, pa
rapijiečiams už surengimą 
vakarienės ir taipgi užskait- 
lingą atsilankymą, o ypač 
svečiams. Pasižadėjo ir atei
ty kiek pajėgos leis dirbti 
Bažnyčios, Tėvynės ir katali
kų visuomenės labui.

Visi atsilankiusieji jautėsi 
kaip viena šeima ii- nors jau 
buvo vėlus vakaras, bet la
bai nenoriai skirstėsi i na
mus. Visi parapijiečiai pa
sirodė gražiai pagerbdami 
savo dvasios vadą. Tas pa
rodo. kad mes esame stiprūs 
dvasioje ir mokame įvertinti 
ir pagerbti užsitarnavusius 
savo vadus.

t--=9^ A’t’.'i r-.si - - 
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? Šv, Jurgio dr-j& lapkričių. 21 
d. minėjo, savo 35 iąetų sukak
tuves nuo įsisteigimo. Iš ryto : 
buvo šv. mišios su pritaikintu 
pamokslu. Ant ifrfŽiįą visi na
riai in corpore būvot suėję iš sa
lės. Vakarę buvo iSkūmės sa
lėj. Vakaro vedėju huvo pįrm. 
A. Sakalauskas.: /Rast. J. Mi
kalauskas išdavA apyskaitą iš 
dr-jos gyvavimo; ,. ■ . .

Progranie dalyvavo "šv. Ceci
lijos choras, kalbėjo vietinis 
kleb. kun. Kelmelis, Ign. Kuli- 
kaitis iš Paterson, N. J., J. Mi
lius iš Brooklyno, J. Sadauskas 
iš Iindeno su saiofšeimyna iš-, 
pildė muzikaliŠKąiįpprogramą. 
Visi savo dalis puikiai atliko ir 
dr-ja visiems dabfviams yra dė
kinga. ‘ .

‘ ; ■ . .'z '

Žmoni 11 buvo kad vi-1
siėms nebuvo sedyinų. Naujų 
narių prisirašė ajde^40.

Per 35 m. Šv. r Jurgio dr-ja 
narių palaidojo 6$, jJašalpomis 

J y ~ 7B, pomirtinė- 
ų. mirusių jų
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: AJ*BAĮTY, N. Y.
'niriitia.TTsifl. iškilmė

Didžiausiš iškilmingas pa
šventinimas . grupės stovylų 
garbei Šv. Teresės Žiedo Vieš
paties Jėzaus, liūs gruodžio 5 
d., 1926 m., 3:30 po pietų, Šv. 
Jurgio bažnyčioj 375 Livings- 
ton Avė., Albany, N. Y. Gar
sūs. vienuoliai kunigai sakys 
pamokslus. Iškilmėj dalyvaus 
daug kunigų. Draugystės iš a- 
pielinkės jau senai yra pasiža
dėjusios dalyvauti. Todėl, nuo
širdžiai kviečiame visas iš visų 
apielinkių, kaipo pasižadėjusių 
savo uniformoj dalyvauti. ’

Prie naujos pašvęstos stovy- 
los bus pamaldos per 9 dienas 
kas vakarą 7:30.

Užprašo kun. kleb. K. F. Šat-
■ kus ir Parapijos Komitetas

t P. S. Darbai šiuomi laiku 
eina gerai, kas tik netingi, tas 
dirba.

V
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Gruodžio 1 <L prasidėjo mūsų brangios organu&djo& jU ijįiįĮ 
bininką Sąjungos naujų narių ir “Darbininko” Aaitetedųi^ 
jus. Tad,; pasiprašę Dievo palaimos stokime Visi kaijl 
prie šio taip prakilnaus ir švento darbo. Raginkime ktekvioų| 
darbininką ir darbininkę dėtis prie L. D. S. vienintėKsCdail^i- 
žmonių organizacijos. '

“Darbininkas” metams______ _________ 8A50
Pusei metų .......................................  $2325
Trims mėnesiams_ _________________________ $L25
Į Lietuvą metams_____ _____________________ $5.50
NARIŲ MOKESČIAI: Įstojimas 50 centų, mėnesinė — 

centai. Nariai gauna organą “Darbininką” už tą pačią mo
kestį.I

e ■

t

Buvęs

toms draugijoms ir kuopoms,h. Iink?jo iigiausių 
Tnnori nfieihnbcniiniTnnc ii»l _ _ _ __

Parapijonas

Priverstinas Automobilių Apdraudimas

*

y

Atsidarė Nauja Lietuviška 
Krautuvė

South Boston, Mass. TeL S. B. 2402
. - • . t -

“Lašas akmeių iškerta no 
jėga, bet nuolatiniu kriti
mu.” (Choerilos von Samos)

Hartfordo Lietuviams

mylivs Boncl'si) lyjrios sumos; nrhn c) Patirs pinigais arba įmrnnk.n numojo 
]>enkiŲ tuksi
Ils pns pnslfi
teiks pilniausias Informacijas arba kuinas už apdmutlos pollcy. Isaitls’f) Ir Jie 
parūpins reikalingu ccrttftknt^. kurbrbuN rriknllntpis gavimu! “pintos." Re
komenduojami šie npdrautlos (insumnce) arentai ir brokeriai: 1.&3 /■ . l ■ 7. ..

n, Mass. ftl. S. Boston 1607
» • •

v ’ t i
n, Mass. Tel. S. B. 2340

Parapijonas
- ; *

KŪDIKIU 
ĮjEROVes skVRIUS 
DĖL APRŪPINIMO 
* MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS^

O’OONNOR B
557 R

pAtanriB
366 Broadvuy, So. Boston, Man. TeL S. B. 2W7

• • V " T

tančitj doįrtfių. (JęriaOKins bluki* yra prisitaikinti {statymui kreip- 
fįknibtos flrtsnrnncc) ngeritus nrba brokerius, kurie su-

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

TURAUSKAS J. N.,
104 Hampshire 8ų Oambridge, M» M. Univ. 968&

■.jr.

KNEIŽYS Anthony F.,
So. Boston, Mass. Tel So. Boston 1696 

way, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0605

Pranešimas

rengti pasilinksminimus ir 
šiaip įvairias pramogas va
saros laike ant tyrų-oro. Pa
sitaręs su parapijiečiais nu
pirko puikią vietą prie pat 
miesto ir pavadino senovės 
lietuvių žinvčios vardu “Ro
muva.”

Tarpe gražiausių pusių 
stovi puiki salė šokiams ir 
susirinkimams. L. D. S. Ju- 

/ Įfflyiinis Seimas buvo toje sSTje. —
Gerb. klebonas kun. J. 

Švagždys padėjo daug darbo 
ir rūpesčio, parapijiečiams 
gelbstint iki ištaisė tą parką. 
Šiandiena juo džiaugiasi ir 
didžiuojasi ne tik Montellie- 
či ai, bet ir visi lietuviai.

Beto, gerb. mūsų klebonas 
yra didis darbininkų priete- 
lius ir rėmėjas. Beveik nuo 
pradžios L. 1). S. susiorgani- 
zavimo buvo ir yra tos orga
nizacijos Centro Valdyboje. 
Mūsų L. D. S. 2 k p. j 6 rūpes
čiu, pritarimu ir agitacija iš
augo į didžiausią kuopą. Su
prantama, čia dirbo ir patys 
darbininkai, bet juos uždegė 
darbininkišku ir išjudino 
gerb. klebonas.

Gerb. kun. J. Švagždys dir
ba ir kitose draugijose ir 
kuopose.

Parapijiečiai gerb. klebo
no kun. J. Švagždžio nuveik
tus darbus prisiminę negalė
jo praleisti nepagerbę mi
nint vardo dieną, 7 metų kle
bonavimo ir 20 metų kuni
gystės sukaktuves.

Besiartinant tai dienai pa
rapijiečiai rinkosi ir tarėsi 
kuoiškilmingiausiai pagerbti 
savo mylimą kleboną. Iš
rinko tam reikalui gaspado- 
rius: J. Daugeliavičių, J. 
Trainavičių, K. Peliaeką, J. 
Jeskeliavirių, K. Vaičiūną ir 
B. Tamulevičių.

Gaspadinrs apsiėmė šios: 
AJ Šilauskienė. A. Trainavi- 
čienė, V. Kuodyčia, K. Dau- 
kantaitr, B. Bajoriunienė, 
M. Jeskeliavičienė. R. Eita- 
vičintė, B. Ligaikaitė, K. Si- 
pavičiutė ir J. Monikaitė.

Prie išnešiojimo valgių ap
siėmė šios: A. JermalariČfn- 
tė, F. Jermalavirinte, D. 
Naruševičiūte, A. Kubiliutė, 
M. Sinkevičiūte, V. Treina- 
vičiiite, V. Trei na virinte.

Atėjus lapkričio 24 dienai 
viskas buvo rūpestingai pri
rengta ir sutvarkyta.

metų. - Pabaigęs kalbą per
statė toastmasteriu advokatą 
Juozą Vervečką; kuris gra
žiais juokeliais sugebėjo pa
traukti susirinkusių domę.

Sveikinimų ir linkėjimų 
buvo gana daug ir juos visus- 
sudėjus į krūvą visi' pareiškė 
gerb. kun. J. Švagždžiui il
giausių metų, sveikatos ir 
ištvermės dirbti Bažnyčiai, 
Tėvynei ir visuomenes labui.

šveTkinimų išreiškė šie: 
gerb. So. Bostono klebonas 
kun. K. Urbonavičius, kun. 
F. Strakauskas, Norwood’o 
kleb. kun. V. K. Taškūnas, 
Antanas F. Kneižvs nuo L. 
D. S., Antanas Judeika, Vai
čiūnas nuo sandariečių, 
Burke ir adv. J. Vervečką 
nuo visų susirinkusių para
pijiečių.

Apart kalbų ir sveikinimų 
buvo dainų. Sudainavo kele
tą dainelių vietos parapijos 
koras vedamas gabaus ir įžy
maus muziko Burke.

Reikia stebėtis, kad p. 
Burke į taip trumpą laiką 
suspėjo korą. sutvarkyti ir iš
mokyti ne tik bažnyčioje gie
doti, bet ir salėje dainuoti. 
Balsai suderinti ir gerai išla
vinti. Dainavo be didelio 
riksmo, bet sutartinai ir 
švelniai. Buvo labai malonu 
klausytis.

Be to, solo dainavo p-lė F. 
Jormalavičiutr ir p-niaMš 
Mazgalienė. Balsai gražūs 
ir žavejantis. P-nia Mazga
lienė jau nuo seniai yra pasi-1

LAWRENCE, MASS.,
Šv. Pranciškaus R. K. para

pijos choras po vardu šv. Ceci
lijos surengė koncertą, kuris į- 
vvko 21 d. lapkr. po vadovys
te varg. p. Jono Banio.

Prieš programą kun. Juras 
pratarė kelis žodžius į susirin
kusius. F*o tam sekė progra
mas, kurs susidėjo iš dainų, 
pianu paskambino mergelė Bal- 
čiuniutė ir J. Umpa. Skambi
nimas publikai labai patiko. 
Choras teipgi šiuo tarpu sudai
navo pusėtinai.

Didį įspūdi darė tai p-lė M. 
Grybaitė, kuri tikrai artistiš
kai dainavo, nes publiką suža
vėjo savo išlavintu balsu. Pu
blika nesigailėjo jai aplodis
mentų. Vargonininkas J. Ba
nys taipgi sudainavo puikiai. 
Žodžiu sakant, programas bu
vo atliktas pusėtinai. Tas Įvy
ko airių Švč. Marijos pobažny- 
tinėj salėj.

NEWARK, N. J.

Eederacijos 8-tasis skyrius 
savo laikytame susirinkime nu
tarė rengtis- prie paminėjimo 
Vasario šešioliktosios. Pasi
ryžta uoliai prie to rengtis. Ne
trukus tame reikale bus su
šauktas visuonmniškas Newar- 
kiečių susirinkimas.

Reporteris

Massnchusetts priverstinas AUTOMOBILIŲ nlsnkomybės užtikrinimo ak
tas jeinn j gnlę nuo sausio 1 <1., 1927, Ir certlfikstal to užtikrinimo turės Imti 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobili prieS te <Hene, toje 
dienoje arba po ta diena. Nei vienus automobilio anvlninkns negalės gauti 
"platės" Im* certiflkato {rodant, kad Jis turi Atsakomyl>ės Apdraudos (Insurance) 
pollcy, kuri užtikrintų atlyginime Iki $5,000 sužeidus nrba tižmnSus bite vienų 
osmen|. $10,000 dauginu negu vieno Žmogaus biie nelaimėje; arba b) Atsnkų-
.. t » '........................... . m ■ ■ "

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

HOPKINS Edvard L.,
362 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0501- • •

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

JENKINS Vincent A.,
One Štate Street, Boston, Mass. Telephone Main 7282

KONTRIMAS B.

išniokojo $1,437.' 
mis $13,269.85, ai 
našlėms ir naslaitpams $2,053.- 
59 io- j

Vietinei parapijai aukojo $1,- 
550, kaimyninėms parapijoms 
$250, Lietuvos šauliams $1850.- 
25. Labdarybės DĖjai $1,035.- 
35, Tautos Fondui $75,, Lietu
vos Laisvės Paskoįps bonij $1,- 
750. Daug kitokią labdaringų 
darbą dr-.ja yra atlikus, kuriu 
!čia neįtraukia^ne.S; ū

Dabar dr-.ja,na^J] išturi’ 50Q, 
-turto $40,000 su viršthn. : ,

Reporteris

EASTON, PA.
Šiuomi laiku darbai šilkinė

se audiminėse prastai ėmė eiti. 
Pristigo užsakymų. Kaikurios 
visai užsidarė, o kitos trupu
tį teina.

Darbai fandrėse eina pusėti
nai.

Lietuvių šv. Mykolo parapija 
rengiasi prie bazaro. Bus lap
kričio 25-67 ir gruodžio 1, 2 ir 
3 dd.

---j

'-----"r- ,
AMSTERDAM, N. Y.

Nekurį laiką Ariisterdam’e 
veikimai buv64y%i^Ja#shūdę, 
bet pastaruoju laiSu net nf per
daug to veikimo atsiranda.

Nedėlioj lapkričio 14-tą po- 
bažnytinėj salėj Šv. Cecilijos 
Choras buvo surengęs labai 
gražų koncertą parapijos nau
dai. Įvyko po vadovyste mu
ziko V. Niekaus. Choras susi
deda iš 40 dainininkų. Išpildė 
daug gražių dainųį lengvesnių 
ir sunkesnių. Ypatingai išėjo 
gerai “Gamta Graži” .— Pet
rausko. kuri dalinasi net i aš
tuonis balsus. Taip puikiai su
dainavo, kad rodos žmogaus 
sielą žavėti žavėjo. Priminė ši 
dainelė kiekvienant klausytojui 
Lietuvos grožybę ir josios pa
vasario gamtos malonumą.

Baigiant koncertą klebonas 
J. Židanavičius padėkavojo 
choro vedėjui V. Niekui ir cho
ristams už taip pulkų koncertą, 
taipgi publikai už Atsilankymą. 
Garbė chorui ir jo vedėjui už 
tokius gražius atsižymėjimus.

Bet nežinia kame dalykas, 
kad publikos mažai teatsilan- 
kė t

Ten buvęs

: Y0UNGST0WN, OHIO
? Vyskupas atsiėmė kun. Alins- 
ką, su kuriuo lietuviai gyveno 
per ilgus metus nesantaikoj. 
Dabar gavę naują kunigą užgy
vensime gerai. Lapkričio 28 d. 
prasidėjo misijos kurias laiko ' tėvas:Alfonsas. •; į :

> i P. P. B.
■ i ■ .... .. rs

LAWRENCE, MASS.
Literahnis skyrius

N. P. mertrirų Dr-jo>- lin-rati- 
ms įkyrius susirinko pys L. I). 
S. narį J. Skusevičių. Prasidė
jo debatai temoj “Moderniška 
-Mergelė ir Atsilikusi.” Prakal
bą pasakė Dr-jos pirmininke O. 
D. Sidoravičiutė. Pavaišino 
skaniais užkandžiais auęštes- 
nio mokslo studentė p-lė Bronė 
Skmeviciutė.

Pereitą savaitę viršminėti de
batai buvo pas p. E. Lenzl>er- 
kienę, Piln. Blaivininkų narę. 
Laimėjo “modemiškų merge
lių” puse. Sėdžios buvo Vale
rija Lenzberkiutč su pirm. Ce
ciliją Arnioniute. Kalbėjo gerb. 
kun. E. M. Juras, LDS. dvasios 
vadas. Ragino visas rašinėti 
Į LDS. organą “Darbininką” 
arba “Vytį.” Šiame susirinki
mėlyje pavaišino visas Onutė. 
Valerija. Stasyte I/mzljerkbi
tės. Solo padainavo varg. J, 
Banys, akonip. A. Piniutei.

T. Linksmutė

STRAIPSNIS 201
Apstus Miegas Apdraudžia 

Sveikatą Jūsų Kūdikio
Reguliari.ški laikotarpiai neju- 

domo miego būtinai reikalingi au
gančiam kūdikiui. Be ganėtino pa- 
silsio gero penėjimo ir priežiūros 
vaisiai dingsta. Kūdikiui pato
giausia miegoti vienam. Kambarį 
reikia gerai išvėdinti. Matrasas tu
ri būti lygus ir iš bovelnos, plaukų 
arba vailoko. Paduškos nereikia, 
bet jei norima, tai goliina patiesti 
švarių, sulenktą skarą po galva. 
Miego iššaukimui kambarį reikia 
pritamsinti. Reikia vengti kūdikio 
supimą ir kitus nuraminimo būdus. 
Atmink, kod! miegojimas yra Įgim
tas paprotis ir turi ateiti gonttiš- 
kai. Vengk visų goduolių dėl mie. 
gojimo, nes jos visos labai pavojin
gos raąkose neprityrusio asmens.

Tinkamas maistas ir penėjimas 
daug turi su miegu. Nedapenėtas 
kūdikis bus alkio išbudinamas. 
Pcrpenėtas bus neramus nuo suiri
mo viduriuose. Sveikų kūdikių 
niekad nereikia budinti, kaip tik
tai dėl penėjimo. Vienok dėl per
mainymo sušlapintų drapanų tą 
taisyklę, galima peržengti. Kūdi
kiai tuoj pramoksta prabusti pe
nėjimo laikui, ir nėra stebėtina, 
kad kūdikis po trijų mėnesių i. 
pranta miegoti ištisai visą naktį, 
prabusdamas tik dėl penėjimo pa
vakary. šitame amžy kūdikis turi 
pramigti bent du sykiu po dvi va- 
landi per dieną, ryte ir po pietų. 
Kūdikiui augant, vieno snustelėji
mo užtenka, bet patartina popieti
nį užmigimą tęsti iki penkto ar šeš
to meto.

Jei po to, kaip padarei visus pa- 
sisaugojimus. kūdikis vis nerimau
ja, pasitark su gydytoju, nes gali 
būti yra kokia besivystanti liga, 
kuri neduoda ramiai ilsėtis.

Sena Problema Motinoms
Neilapcnėjimas yra didžiausias 

priešas bręstančiai merginai. Kiek
viena motina turi tą pavojų sutik
ti. Nesenai įžymus anglų kirurgas 
pareiškė, kad minios bręstančių 
mergaičių yra n<xlapenėtos. 0 blo
giausia to dalis yra, kad liga tuoj 
po to seka. Džiova ypatingai grę- 
sia bręstančioms mergaitėms.

Mokslo eksperimentai tarpe mo
kyklos vaikų nesenai įrodė, kad 
Eagle Pienas ypatingai veikia gy
dant nedapenčjimą. Vaikai auklė
ti su Eagle Pienu du syk greičiau 
augo, negu paprastai. Po teisybei, 
vidutiniškai jie daugiau augo, ne
gu paprastu pienu išauklėtieji Jų 
mokytojai raportuoja, kad jie no. 
tik geriau išrodė, bet buvo svei
kesni ir greičiau mokinosi.

Skaityk šituos straipsnius aty- 
diiai kas savaitė ir pasidėk atsi
etai.

Parsiduoda visi moteriški ir 
vyriški drabužiai nužeminta" 
kaina. Visos prekės naujos ir 
šviežios. Ateikite persitikrinti 
ir nusipirkti kas tik reikalingi; 
Ypač Kalėdą Šventėms pasi
rinkti dovanu ir prezentų. Nei- i 
kitę pas žvdus ir kitus svetim- v. ‘ . * ?<■taurius, o vien tik pas savo tani 
tos žmones, nes tnomi parem- 
site juos ją naujoje biznio ša
koje.

čia galite gauti nusipirkti į 
“Darbininką’ ’ir kitus laikra
ščius. <

JONAS SEKYS CO. ’
177 Park St., Hartford, Cdnn.

(Gr. 3, 10, 17. 24) •

savaimi pasi 
darąs!

Hinth

N

361 We^ 
MIKALONIS Julius,

425

Gardus karamelinio 
pudingas be jokio rei
kalo saikuoti arba 
maišyti. Tik paimk 
neatidarytą Borden’o 
kondensuoto pieno 
(pasaldyto) keną ir 
virink per tris valaifc. 
das vandens puode. 
Ataušink ir duok su
pjaustytą į riekutes.
Jums labai patiks 
gausiai kvepiantis 
karastolkiki skonių. 
Šeimynai 3is patiks ir, 
jo pageidaus dažniau, u *•

JŪSŲ GROSERNINKA 
TV BĮ ŠVIEŽIO STUOJ^

STMfDAMl
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PARSIDUODA
2 trijų šeimynų muro namai, toiletat, 
guzas ir skalbynės; metinės pajamos 
$1.144. Kaių^ $7.000. M. J. FORO. 292 
CjSt.fSb. Boston. Mass. (?7*

South Boston, Mass. Broadway and F Street
........................ .m I , " ,|| • iii' i i

TAI LINKSMYBIŲ IR DŽIŪGAVIMŲ SAVAITĖ I
TeL S. B. 2805—B,

.I1TUVIS

OPTOHETRISTAS,'

Išegzamlntioju akla, priskirta aki- j Į 
ntus. kreivas akis atitiesinu ir | , 
amblljonlgkooe Cakloee) akyse ąar l 
grąžinu šviesą tinkamu laiku.. j
J. L. Pašakanlis, O. D. ' !

447 Broadvay, So. Boston. | * 
®©©@©©s©©©®@©©®®®©®®©®©©©©
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riš VYČIŲ SUSIRINKIMO
į'• -lapkričio 28 d. įvyko L. 

ryęių 17-tos kuopos mėnesi
us susirinkimas. Kadangi 

* t laiku kitoj salėj bu- 
parapijos fėrai, tai šis su- 
" Vimas nebuvo taip skait- 

ngas kaip kiti. Prot. rašti- 
ei M.Jankauskiutei raš- 

tininkei M. Jankauskiutei 
ininkaujant fėruose, jos 

Vieton buvo pakviesta M. 
Lukoševičiutė. Išduota įvai- 

Ts raportai. J. Zulonas iš- 
lyė raportą iš šokių. Pasi- 

zodė kad lieka gražaus pelno. 
B,.A. Mikalauskas raportavo iš 
pAmateur Niglit komisijos 
^darbuotės. Nepasisekę visti 
B-nariu į komisijos susirinki- 
f mą sušaukti. J. Červokas pa- 

skaitė iš jo paties ruošiamo 
^ dialogo dėl Aniateur Niglit. 
|| Visi juoiui susiįdomavo. Pa- 

aiškėjus, kad fėruose jauni- 
į mas ne taip darbuojasi, kaip 

būtu pageidaujama, tai pa
kviesta daugiau liuosnorių 
apsiimti. Apsiėmė Ona Ver- 
sįackiutė. Tikimasi, kad šį 
nedėldieni. paskutinėj fėrų 
dienoj, tokiu liuosnorių fė
ruose atsiras koles dešimts.

Aptarus kotus reikalus, su
sirinkimas baigta į pusę va
landos laiko.

>

C

i

r.

b
Buvęs

SIUVIMO RATELIS 
DARBUOJASI

Lapkričio 29 d. vakare jau
nos mergaitės susispietusios i 
siuvimo rateli susirinko pas 
pp. Ribulius siuvinėti. Jos 

. pasirengusios daug gražių 
£ daikteliu pagaminti. Nuo 

: dabar jos kas savaitę rinksis, 
^kYis.iiaujoj£‘.yįetoje. Taip 

rftant bus skrajojantis‘šiu- 
vimo ratelis. Vėliau apie tą 

y rateli parašysime daugiau.

5 •

I

K
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Trečiadieny buvo Sodalici- 
jos pamaldos. Susirinko gra
žus būrelis .jauną mergaičių. 
Pamokslėli pasakė gerb. kun. 
F. Strakauskas.

l

; nr.' ' Į 
MISIJOS

Ateinantį pirmadienį, gr. ■ 
6 d., prasidės misijos mote
rims, šv. Petro lietuvių baž1 
nyčioje. Misijos tęsis dvi 
savaiti, moterims ir vyrams, 
kurias duos Tėvai Marijonai. 
Tikimės, kad moterys ir vy
rai pasinaudos proga 
skaitlingai lankysis.

_______________  »

LEGAL STAMP 
KONTESTAS

Neužmirškite, kad dabar
tiniu laiku yra. legal stamp 
koutestas. Mainant savo 
knygutes ant tavoro arba 
“cash” prašome paminėti 
Šv. Petro lietuviu parapiją, 
tai yra atiduok savo balsą 
už ją. Biznierius

Vaiku sekmadienine “Sun- 
day School” gražiai tvarko
ma. Daug darbo ir pasišven
timo teikia gerb. kun. P. V. 
Strakauskas. . Mokytoja

Paskutiniose forą dienose 
pasirodė didesnis sujudimas. 
Dvi Iigšiol lenktyniuojančios 
draugijos — Moterų Sąjun
gos 13 k p. ir Apaštalystės 
Maldos Draugija nutarė vie
na kitai nepasiduoti. Sąjun- 
gietės sako. “Mes padarysi
me $1,000 parapijai.” O 
Apaštalystės Dr-jos narė sa
ko, “Mes padarysime du tūk
stančiu doleriu. Pažiūrėsi
me, kuri išpildys savo žodi.

I
IK
L rfe1
L, Būtą gerai, kad abi atsiektą 

užsibriežtą sumą.

••
-

PASKUTINĖ PROGA PASI
NAUDOTI FĖRUOSE IR 

PAREMTI PARAPIJĄ
Ateik į pobažnytinę svetai

nę ant Penktos gatvės šį sek
madieni, gruodžio 5 d. ir pa
remk parapijos forus. Padėk 
sutriuškinti likusias parapi
jos skolas. Naujus 1927 me
tus pradėkime be skolų. Ger
biamas klebonas kun. K. Ur
bonavičius iš žemės pinigų 
no iškas, jeigu parapijiečiai 
patys nepasirūpins tą pada
ryti. Tokio sunkaus darbo 
niekas nė nereikalauja, o tik 
ragina visus ateiti skaitlin
gai Į fėrus ir praleisti keletą 
centų arba doleriu sulig išga
lės.

Paskutiniojo dienoje, kaip 
paprastai išleidžiami laimė
jimais geriausi daiktai. Tai- 

I gi gera proga pasinaudoti.
Fėrininkas 

f ----------------------- y

KASŽIN KAIP SEKSIS
Kasžin kaip Kaziui Kiš

kiui šia nedalia foruose sek- 
• * • * tsis? Praeitą nedalią jam 

perdaug sekėsi. Beveik taxi- 
cab reikėjo šaukti laimėtiems 
daiktams parvežti. Be to dar 
vieną laimėtą keiką ant vie
tos suvalgė. Tik ne jis vie
nas, bot visi. Savo saldžiuo
ju laimikiu su visais dalijosi.

Ai

Rep.

EKSKURSIJA PRIE 
ALTORIAUS

Šiomis dienomis p-lė Joana 
Jesiūnaitė apsivedė su Petru 
Jociu. Abu yra darbštūs ir 
geri katalikai ir LDS. nariai. 
Gerb. klebonas kun. K. Ur
bonavičius surišo amžinuoju! 

šių lapkričio 27 d. š. m. šv. 
ptro lietuviu bažnyčioje. 
Linkime jaunavedžiam ge

ro ir laimingo gyveninio.
.1 Ten buvęs

tBININ

U LIETU VISKAS KRIAUŠIUS
Kas nešioja mano siūtus, yra už- 

i ganėdintas. Aš atsakau už darbą. 
I Kainos nuo $22.50 iki $80. Valau, 
0rosiju, iš senu padarau kaip nau
jus. P. P. BRAŽINSKAS. 726 Oak 
St., Youngstown, Ohio. (L.30,G.3)

PARSIDUODA LOTAI,
Parsiduoda du lotai, tinkami 

dviem dideliem namam City Poin- 
te, arti bulvaro. Netoli gatvekarių. 
Kaina prieinama. Kreipkitės tele* 
fonu Colunibia 6839. (L.3O,G3,7)

Pirmadieny, Antradieny ir
Trečiadieny

Gruodžio 6-tą, 7-tą, 8-tą

YOU’D BE SURPRIZED 
i—su RAY GRimTH

T00 MUGU YOUTH
——su------

RICHARD HOLT

Hl-MAYER CARTDON
THAT Glffl. OKLOH AM A

PARSIDUODA BUŠERNĖ
Apyvartos daroma $950 į savai

tę. Gali pirkti ir nemokantis, tu
ri progą išmokti. Nepraleisk pro
gą. nes ne visada tokią gausi. Ad
resas: 365 S<*cond St., So. Boston, 
Mass. • (L.30,G3)

“Visų didžių darbų užuo
mazga — pasitikėjimas savi
mi ; būk drąsus, o laimė, tau 
nusišypsos.” (Kotzebue).

' ' Pirmadieny, Progų Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalą 
Bandymo Vakaras

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. Po Piet, \6:30ir 8:45 Vakare.

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

daug svarbių reikalų kuriuos 
reikės apsvarstyti. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite 
nauju narių prirašyti prie 
mūsą draugijos.

Fin. Rast. J.Vinkevičfu-s

NUSTEBINO
Praeitos subatos vakare, į- 

vykusieji L. Vyčių 17-tos 
kuopos atletų šokiai daugelį 
nustebino. Nustebino gražu
mu ir skaitlinguniu jaunimo. 
Vaikinų kaip jurginų—mer
geliu kaip lelijų buvo prisi
pildžiusi parapijine salė. Vi
si gražūs — linksmus, pilni 
gyvybės. Užsilaikymas buvo 
pavyzdingiausias. Buvo sve
čių iš apylinkės: Cambridge, 
Montello, AVorcesterio, Nor- 
woodo, Stoughtono ir kitų 
miestų. Iš Montello’s bene 
daugiausia. Buvo atsilankęs 
su Feliksu Žaliecfcu ir lietu
viui drūtuohs-ristikas Karo
lis Sarpalius iš Chicagos.Mū- 
sų atletų vadas Dr. Gali- 
nauskas (Galvariskis) links- 

si i k i n ė j osi. Pa rodė,
viename sporte

būti aktvvus — tai šo-

REKOLEKCIJOS

CAMBRIDGE, Mass. — 
Lapkričio 28 d. prasidėjo Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. lietuvių bažnyčioje re
kolekcijos ir tęsis iki gruo
džio 5 (L š. m. Rekolekcijas 
veda gerb. Tėvai Marijonai 
kun. Dr. J. Vaitkevičius ir 
kun. M. Urbonavičius. Gruo
džio 3 d. kartu prasidės 40 
valandų atlaidai. Baigsis 
gruodžio 5 d. Gerb. klebonas 
kun. F. Juškaitis ragina vi
sus katalikus pasinaudoti 
proga ir skaitlingai lankytis 
Į bažnyčią.

i Geri). Tėvai Marijonai yra 
geri pamokslininkai ir kiek- 
vienam(ai) naudinga jų pa
mokslus išklausyti, kad atsi
naujinus ir sustiprinus savo 
tikėjimą.

mai
kad jis dar 
gali 
kiu.

Visi išsinešė gražiausio Įs
pūdžio iš šio vakaro. Garbė 
L. Vyčiu 17-tos kuopos spor
tininkams! Šokikas

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYM0UR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Gy<lo aštrias ir kroniška.y užsi- 
sonėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violcti- 
niais spinduliais, ktvartz žibu
riu ,thernio thervpa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Rav pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakaro

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

PARSIDUQP4 FOENIČIŲ 
BIZNIS, 

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

1 (L.19,26,-G.3)

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Draugystės D. L. K. Keis

tučio atsibus mėnesinis susi
rinkimas nedėlioj, 5 dieną 
Gruodžio (Deeember) 1926 
m. po No. 694 Washington 
St., Boston, Mass. Prasidės 
2-rą valandą po pietą. Ant 
šio susirinkimo kiekvienas 
[narys privalo ateiti, nes bus 
balsavimai, arba išrinkimas 
naujos valdybos ateinan
tiems metams. Taipgi bus

'. r. ta

—-SU--------
RUTH MIK '
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Tik žodeli į Kuningas 
Moteris ir Merginas

Jei tamsta ieškai gerai pritaikomų madingų batų su 
pilnu užtikrinimu smagumo visuomet, tai viskas ką 
mes prašom, ateikite ir pabandykite

DRJ.1ARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekrctnų ir chroniš
ku vyrų ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass. 
Room 7—Tel. Richmond 0668

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

ANT PARDAVIMO
SO. BOSTON’E, 90 W. 1 

prieš lietuvių bažnyčią, 
vienos šeimynos 7 kai:; 
mas., šiltas ir šaltas va:.;, 
pečius, skalbynės, elei.t: ;- 
šviesa. Viskas geroj . 
bar tuščia. Prekė $2,1- 
išlvgos. įnešimas tik $250.00. 
lansas vienas mortgadžius. 
raktų arba kitų reikalų kreipkitės 
prie Mr. KEENAN, 396 W. Broad- 
way. Tel. S. B. 0165. > (Gr.3,7)

MEDAME 
BO’COEUR 

BATAI

I

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandos:

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

12-tos dieną uždarytas

1 LIETUVIS DENTISTAS

I

GE0R6E H. SHIELDS
A DVD K A T A S

811-812 Old South Building 
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M.

MMO VIETA
Avė., Brookline 
e Regent 6568

F. KNEIŽYS
X kuris lanką Suffolk Teisių mokyk- 
alų ir užsiimi! Real Estate pardavi- 
v nėjimu, būna mano ofise kasdien 
X nuo, 3 iki 5 valandos po pietų išsky- 
<A rus šventadienius. Lietuviai, kad ir Ji 
V mažai sukalbantieji angliškai gali 
X kreiptis {vairiais reikalais pas ma- £ 
&nę. A. F. Kneižio adresas vra toks: 
\30S E. Ninth St., Tel. S. B. 1696.
X V

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
' 414 W. Broadway

Tek S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7180

I *

Tel. S. B. 4775-M

DR, J. L. CLOUGHERTY
PODIATRIST 

Koją Specialistas 
Visokios kojų negalės moksliškai 

gydomos 
Apžiūrėjimas nemokamas. Ofisas 

atdaras vakarais
414 BROADtVAY. SO. BOSTON 

Room 4

•

I
I
♦
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Visos vienos kainos $ 8 už porą
Minėti batai yra pritaikyti ir padirbti išimtinai dėl 
stambiu moterų, ypatinga geriausi rūšis tinkanti jų 
sudėčiai.

ŽINOT MADAME BO’COEUR 
TAI YR MYLĖT JĄ!

SULLIVAN & SULLIVAN
469 BR0ADWAY

(Prie Dorchester Street)
Į KITUS MIESTUS UŽSAKYMAI PRISIUNČIAMI 

PAŠTU

SO. BOSTON, MASS.

Pirkdama batus, primink “Darbininką"

f ’ MES BUDAVOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR 
KRAUTUVES

v
0

i

t

perkam, parduodam ir išmainom na- v 
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
bučernes, bekernes ir restorantus. In- 8 
šiūrinam (apdraudžiamo) namus nuo A 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu- 
ves ir automobilius. Parduodam ang- 
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam ,g 
kambarius. Užlaikome kainaminką, & 
arkitektą; padarome planus dėl bu- 
davotojų; užlaikome namų taisyto- 
jus, stogdengius, plumberius ir elek- < 
trikininkus. Skoliname pinigus ant v 
pirmų ir antm morgiČių. Teipgi su- 
teikiam legališkus patarimus per sa- X 
vo advokatą visokiuose reikaluose, \

[ kaip tai: pirkime ir pardavime visokio turto ir t. t. Reikale g 
% kreipkitės pas: C
| A. J. KUPSTIS ?
I 332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. J
| Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

|DR. ST. A. GALVARISKI
| (GALINAUSKAS)
|414 Broadway, So. Boston!
|| Telephone So. Boston 2300
s Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, ! 
S nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 I 
i iki 9 vakare, šventų dieną pagal su- | 
f sitarimą.

| TeL Brockton 5112

- DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Montello, Mass

(Kampas Broad Street)

1

XX3K3C9C3CKX369CSC9C$S!C3CjC3C3CSC9$9696X9^^ 
J TEL So. Boston 0506—W.VYS D 

t. rimm
|251 Broadway, So. Boston g 
> (•‘Keleivio” namey < i
j Ofiso Valakuos : nuo 9 iki 12, mn 3 
M i iSG 9A 9 It nw> 6:30 Iki 9 vakare. 3 
jSeredomia nuo 9 Iki 12 vaL dieną « 
SSubatomls nuo 9 iki 6 vak. Nedą S 
^įlomis ano 9 iki 12 (pagal sutartį?

s

Telefonas: South Boston 476S

DR. BALABAN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

15 METU SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

S99a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

H000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius

TTžmokėjom <1,000,000 už Hill’s Cas- 
enra Rroande Q?Miino dėlto, kiul tai ge
rintoms išrasta.* bintas- Kfdyt šalt j. 
hill’s sustabdo šaltį j 24 valandas. Jis 
sulaiko gripų į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šalt;, 
bot išmota lauk jo nuodus. Pnliuosuoja 
Vidurius — suvikrina visų kūnų. Jis snl 
tveria spėkų atgaivint jūsų gyvenimų.'

Salti* dalykas rimtas. Kasmet iš šal-: 
Žio priežasties miršta virš 150,000. Pra-j 
dėkite ir jūs knrtn su šalčiu. Ncloiaki 
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. 
Turėkite po runka Kuo greičiau jūs 
pradėsit, tuo greičiau šAlėiui bus gnlaa. 
Visos aptiekoa parduoda Hill’s. 
Tumi Gtak

CASCARU
lUndana DU»

Res. Tel. Parkway 1864-W.
f

Advokatas 
JUOZAS CUNYS 

Lietuvis
414 Broajfrvay, So. Boston

LIETUVIŠKA KRIAUŠIU 
išAPA

rapaveUuln

LAIKINAS DOVANŲ PASIŪLYMAS
Baldai (Furnituro’l yra visur pagarsėję kaipo geriausi ir 

rinktiniausi Kalėdinė dovana, kuri esti ant ilgo. Štai yra keli 
dovanų pasiūlymai:

Stalo Lempos—Rėmuose Paveikslai—Pietums Setai—Vai
kų Vežimėliai—Prieangio Staliukai—Kortoms Lošt Staliukai— 
Siuvami Stalai—Arbatiniai Vežimėliai—Knygoms Spintos— 
Karpetų Valytojai—Antklodės—Lopšeliai—Lėlėms Vežimukai.

IŠĖJUSIE IŠ MADOS SONORA PHONOGRAFAI UŽ 
________ NUPIGINTĄ KAINĄ

Dabar nupirkti daiktai bus užlaikomi iki pareikalavimo

THE JAMES ULIS FURNITURE GO.
405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

1

1

1

Ofiso Telefonas Unlversity 8831 -W 
Rezidencijos Tel. University 8831-1

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
448 ir 9S3 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

130 G St.,8o. Boston, Mass. 
Stovam motonj Ir vyrą drabužiu*. 
Atnnujlnnm 
Vyrams 
11.23. Mo

| niknė* $1 
dmbnžtaa 
mns. N 
bemnm} 
nite. 130 C

Ir ISvalom fnrkotns. 
ir pa taisyt siutas 
Išvalyt Ir pataisyt 

' Atvažiuojam paimt 
utvetum į nn- 

lt drabužių niekam 
Pabandė peraiUkrtn- 

Boston. (ft.16X.16

> ! • ■ H

P. J. Akunevičius

1 3x-Xi

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiu Geriausį Paskutini Patarnavimu

Knlnn prielnnmtauMn. U fvisų pilnų pngrnbų. palaidojimą, ait nllnu 
patarnavimu Ir visai* roikalkurni* daiktai* pu* mane galima apsieit 
su $80 Ir ungSCIan už didelius, o už valkus — nuo $20 ir augščlnu 

j Niekur kitur už tokią kalną taip puikiai nepalaldos, ka'g> aš palaidojo. 
‘ Kas tik turėjo su manim reikalą, risi yra dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 K 8tath Stnet, So. Boston, Kms. T* & B.M80

t

Vėl. Nonrood 1308

E. V. WARABOW & 60.
(WRUBLLAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS : IR BALSAMUOTOJAS
■
I > ' • A < • į

1179 WASHTNGTON 9TREBT
Norwood» Mi«


