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EINA NUO 1915 METŲ.
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RYMAS. — Italijos dik
tatorius Mussolini išleido į- 
sakymą. kad po lapkričio 6

LENKŲ SUSIVIENIJIMAS 
TEISME

LIETUVOS ATEITININKŲ 
NAMAS JAU PASTA

TYTAS
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KAUNAS*. — Spalių 3 d., d. bus uždrausta visokios ce- 
ant naujų ateitininkų rūmų 
(Laisvės Alėja No. d) iškel- j kitokios 
ta vainikas.
r

ankščiai^ias Laisves Alėjoj 
namas.
ščių ir turi naujausius Įtai
symus.

Dabar, nors ir po didelio dieni.- 
vargo, mūsų studentai galės 
šiek tiek atsikvėpti.
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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 
DARBININKAI VIENYKITĖS!
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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
 c

KAINA 5 CENTAI

Mažina šventes 
Italijoj

remonijos. manifestacijos ir 
lūšies iškilmes.

Tai liene bus ĮTaipgi bus uždrausta mitin
gai ir susirinkimai laikvti 

Jis yra šešių auk-.paprastomis dienomis. Net 
ir svarbiosios fašistų šven
tės vra iškeliamos

BOLŠEVIKAI VAGIA 
PONUS

VILKTUS;. — Gyvenan
tiems prie sienos dažnai ten
ka patirti visokių atsitiki
mų, kurių tarpe pasitaiko ir 
žmonių vogimų. Pav.. nese
nai lenkų rusų pasienyje 
dingęs be žinios Lukovicų 
dvaro savininkas ! Tvszkie- 
ivicz’ius. kuri, kaip vėliau 
paniškoj esą pavogė bolše
vikai. ‘ ' 1

GAISRAS BAŽNYČIOJE 
Kunigas išgelbėjo 

švenčiausj
VVORCESTER, Mass. — 

Dangun Įžengimo bažnyčioj 
už didžiojo altoriaus kilo 
gaisras. Pakol pribuvo ug
niagesiai sudegė altorius ir 
prirūko naujai išmaliavotas 

• bažnyčios vidus. Žalos pa
darė už $15.000. Kun. Me- 
Carthy pašventė gyvybę, 
kad išgelbėjus švenčiausią 
Sakramentą. Laimingai spė
jo išnešti iš liepsnojančio al
toriaus. Vienuolynas buvo 
irgi pavojuje. Seserys buvo 
išsikrausčiusios. Bet ugnia
gesiams pasisekė apsaugoti 
vienuolyną ir ugnį užgesino.

i sekma-

Mussolini sako, 
naujas parėdymas 
daugiau darbingumo ir už
tikrins piliečiams ramybę ir 
poilsį. Toliau Mussolini di
džiuojasi su savo fašizmu ir 
sako, kad fašizmas apsau
gojo Italiją nuo visokių 
skandalų.

Gera jam didžiuoti
met už savo pečių jaučia jė
gą. Fašizmas taip greit pa
sens. kaip paseno ir nusidė
vėjo Rusijoj bolševizmas.

kad šis
Įves šaly

s. kuo-

NAUJAS BOLŠEVIKŲ AT
STOVAS PRANCIJAI

TOKIO, Japonija. — Vie
toj išvyto iš Praneijos bol
ševiku valdžios atstovo Ra- 
kovsky. Sovietai paskyrė 
Valerian Dovgolevsky. So
vietu ambasadorių Japoni
jai Praneijon atstovu. Dov- 
golevsky yra žydas, kaip ir 
visi kiti Sovietu komisarai. 
Prancija naujai paskirtą at
stovą priėmė.

NUŽUDĖ 32 MEKSIKOS 
MAIŠTININKU

MENTCO CTTV. — Pra
neša. kad kovoje su Federa- 
le kariuomene, nužudyta 
gen. Mcndez ir gen. Gomez 
kartu-su kitais 30 maištinin
kų.

Smarkusis mūšis ėjo prie 
Zacualpam. Meksikos valsti
joj. Valdžia sako, kad tos 
dienos mūšy sunaikino maiš
tininkų jėgas. Taip, vienus 
sunaikino, atsiras kitos, gal 
dar stipresnės jėgos. Žmo
nės negali kęsti despoto Cal
leso valdžios persekiojimiėv 
Aišku, kad Calleso valdžia 
nori išžudyti visus “prie
šus.” kurio ginasi nuo bar- 
barizitib:

—. r . - .

UŽDARĖ ANGLIŲ 
. KASYKLAS *

VHIiKES BARRF. Pa.^» 
Pcfrrrtylvmna * Coal kortrfpH-’J. 

c .
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čia parodo, kaip Meksikos despoto Calleso valdžia šaudo sugautus maištininkus. Bū
rys “strielčių” įsakius šauti, paleidžia iš karto keliolika šūvių, šis vaizdas yra nuimtas 
sušaudant gen. Alfredo Rueda Quijano. <■
-- . ■ ■ •=■■■■■ -■■■- ■ -Įsj,. i---------- . . --------------------------------------

Vokietijos darbininkai stojo 
su pelnagrobiais

i ' ,_____
» •

Sustreikavo 140,000 darbi
ninkų

Pramatomas. Generalis
Streikas

I
KAPOJA ALGAS NEUNI- 

JISTAMS

PITTSBURGH, Pa. — 
Pittsburgh Terminai Coal 
kompanija sulaužius uniją ir 
išvaikius unijistus darbinin
kus savo kasyklas operuoja 
neunijistais darbininkais.

Su neunijistais darbinin
kais daro kaip jiems patin- dešimts audėjų 

__ ' . »—■ — - ' J

ka. Dabar pasiryžo nuka
poti ir taip mizemas neuni- 
jistu algas.

Augliu pilėjai gaus vietoj 
’70c., 65 centus už toną ir ka
sėjai vietoj $1.01, gaus 94 
centus už toną.

Kada darbininkai supras 
reikalingumą vienybes uni
jose ir uniją naudingumą?

NEUŽMOKĖJO UŽ VESTU
VIŲ ŽIEDĄ; GAVO MĖ- 

J- NESI KALĖJIMAN

AVALTHAM. Mass.—Tū
las Roeeo Vrock nusipirko 
ant kredito vestuvėms žie
dus įmokėdamas $5.00. Ap
sivedė ir sau ramiai gyveno. 
Apie balansą visai pamiršo, 
štai šiuo metu jis gavo iš 
teismo Įsakymą ateiti ir pa
siaiškinti delko pasisavino 
svetimą daiktą už jį neatsi- 
lyginus. Teisėjas kaltininką 
už pamil simą pasiuntė Į pa
taisos namus mėnesini.
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ATSARGOS LAKŪNAS
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VĖL STREIKAS MAINOSE

BERLYNAS. — Centra- 
linėj Vokietijoj aštuoni tūk
stančiai angliakasių išėjo į 
streiką. Berlvnas neturi nė 
anglies, nė elektros, šešias- 

Jnete darbus 
Alunchene-GTailbach.

Kasyklų baronai šaukiasi 
kariuomenę, kad apsaugoti 
kasyklas ir kad padėti su
laužyti streiką.

Darbininkai tariasi apie 
paskelbimą generalio strei
ko. Tuoj pabrango duona 
20 nuošimčių ir kiti produk
tai. Darbininkai reikalauja 
pakelti algas.

valdžia 
kainas

kuris

Mainieriai ligšiol maždaug 
uždirbo iki $8.00 savaitėj. 
Jie reikalauja $8.64.

Kasyklų baronai sutinka 
pakelti algas, bet tuo pačiu 
jie reikalauja, kad 
jiems leistų pakelti 
už anglis.

Darbo ministeris,
tarpininkauja darbininkams 
su darbdaviais. . kad,
darbininkai įSmo jrem- 
kalauja, liet pramonininkai 
turbūt negalės kainų kelti.

Patyrinėjus, pasirodė, kad 
auglių pardavėjai perdaug 
plėšia nuo žmonių ir taip už 
anglis.

Streikų klausimas bus vie
nas iš svarbiausių klausimų 
Vokietijos Reichstage. Dar
bininkams vra vilties laimė
ti.

CHICAGO. III. — Lenkai 
turėjo savo susivienijimo 
seimą. Kairieji su dešinei- 
siais susipešė ir seimas skilo. 
Susidarė dvi valdybi ir vi
sas ginčas pateko i teismą. 
Kairieji laimėjo tiek, kad 
teisėjas jiems leido paduoti 
peticiją prieš konservaty
vus.

Susivienijimas turi 250,- 
000.narių ir turtas siekia 
$15.000,000. Taipgi leidžia 
savaitini ir dienini laikraš
čiu. Knygos ir visi rekordai 
liko dešiniųjų rankose, bet 
dabar yra. priežiūroje gink
luotų sargų.

Tokia i‘laimė” laukia ir 
mūsų laisvamanišką susivie
nijimą. Bolševikai , kas met 
stiprėja ir sandariečiams 
gresia pavojus.

VĖL SĄMOKSLAS PRIEŠ 
PILSUDSKĮ

GENEVA, Šveicarija. — 
Lietuva Įnešė Tautų. Lygoti 
skundą prieš lenkus, kur aiš- > - 
kiaušiai nušviečia Varšuvos- ' 
politiką link Lietuvos. Skun
doje pažymi, kad lenkai pla
nuoja pagrobti Lietuvą* 
taip kaip yra pagrobusi Vil
nių. Lietuva prašo, kad 
Tautai Lyga įsikištų ir len
kus sudraustų. Nesenai Tau
tų Lyga yra gavus nuo Lie
tuvos valdžios skundą dėl 
uždarymo Vilniaus krašte 
lietuviškų mokyklų ir areš
tavimą veikėjų. Taigi dabar 
Tautų Lygti turi dvi Lietu
vos bylas prieš Varšuvos po
nus. Lietuva savo skundose 
pažymi, kad su Lenkija esą 
karo stovis ir kad su ja at
sisako daryti diplomatinius 
ryšius dėlei skundose pažy
mėtų lenkų intrigų, ir užgro
bimą sostinės Vilniaus.

.—--------- j
SUARDĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIĄ
PITSTONN, Pa.—Nežino

mi piktadariai dinamitų: su-
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DENVER. Colorado. - 
šiaurinėje Lignitinės ang
lies kasyklose aidoblistai pa
skelbė streiką ir ištraukė 
tarp 2000 ir 5000 darbinin
kų.

Kadangi aridoblistai yra 
karštagalviai, tai pirmose 
dienosi' sukėlė skandalą ir 
policija areštavo keletą pi- 
kietierių.

Darbininkai reikalauja 
• $8.50 į dieną, vietoj $7.50. 
kuriuos iškovojo United 
Mine AVorkers unija.

Aidoblistams ne tiek rūpi 
laimėti streikas^ kiek su
griauti United Mine Wor- 
kerių uniją.

"VValsenburge ir Aguilar 
aidoblistams įsakyta išsineš
ti. Gali būti, kad ir kitose I 

* I

vietose tą padarys.
J
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irij<A”neapribirtam Įnikti Herbrt »3chiff 'laimių at-
. darė kasvkldk ŽD.(XM>i^rb;si minties taurę už saugų orlaiviu 

ninku neteko darbo.

Skaitlingi Suvalkų Krašto 
Lietuvių Suėmimai

NAUJAS SSRS PREKYBOS 
ATSTOVAS

KAUNAS. — Rugsėjo 27 
d. atvyko Kaunan naujai pa
skirtas Lietuvai SSRS pre
kybos atstovas (Torgpre- 
das) p. Galaninas. Tapačią 
dieną. SSRS atstovo p. Aro- 
sevo lydimas p. Galaninas 
padarė vizitą užsienių reika
lu » ministerijos 
p. Balučiui.

valdytojui

Rugpiūčio mėn. 22 ir 23'sėjo 24 d. nuvaryta iš Puns- 
dienomis atvyko iš Seinų ko “posterunką 
Punskan (Suvalkų apskr.) kus. 
kareivių būrys. Atvykę ka
reiviai ir susirinkusi iš kelių tas Suvalkuosna, 
valsčių policija stvėrėsi su
iminėti lietuvius gyventojus.

Suimti:
1) Kazys Mielkus, 2) Juo

zas Vaznelis. 3) Juozas Ke- 
reišis, 4) Juozas Kraužlvs, 
5) Petras Valinčius ir 6) 
Antanas Kuosa — Vaitakie
mio sodžiaus. Suvalkų aps? 
krities: 7)i' Dominykas Kuo
sa — Agurkių sodž. (to pa
lties apskr.). 8) Jurgis Sa
vickas — Valiučių sodž., 9) 
Jonas Peičius — 
sodž..
-r- Graužiu sodž.,
ras UZdzila ir 12) Kastas'zas Kereišis ir Jurgis Sa- 
Sakavičius—Kri'ivėmi sodž. 
ir 13) Jurgis Grimalauskas
— Alksnėnų sodž.

Po pirmo tardymo 4 su
imtųjų būtent: 1) Ant. Kuo
sa, 2) P. Uzdzila., 3) K. 
Sakavičius ir 4) J. Grimą- 
Jauskas tą pačią dięną buvo 
paleisti.Visi gi likusieji rug-

ii ei j a padarė sensacingi) 
kratų klube, kuri lanko Lvo
vo universiteto dešinieji stu
dentai. Susekta paskutiniu 
laiku siuntinėtų laiškų apie 
dingusį gen. Zagorskį auto
riai. Be to. rasta slapta 
spaustuvė, laiškų ir vokų, 
adresuotų aukštiems kari
ninkams, dvasininkams, eko
nominių [.organizacijų vedė
jams ir kt. Konstatuota, kad 
iš šios spaustuvės buvo iš
siuntinėti laiškai apie Za
gorskį. Daug žmonių suim
ta. Visi suimtieji priklauso 
dešiniųjų organizacijai “Di- 
dižoji Lenkijos stovykla.” 
Suimtųjų tarpe yra ir uk
rainietis Holuboric. kurs į- 
veltas i ruoštąjį atentatą 
prieš Pilsudskį.

c?

Raistiniu
10) Jurgis Jurkūnas

11) Prt-

” į • Suval-
K. Mielkus, nuo visų 

izoliuotas ir vienas nuvarv- 
Suėmimo

dieną Punskan buvo pakvie
sti 3 Vaitakiemio s«dž~—.gy
ventojai: J. Šupšinskas (bu
vęs šaltyčius), S. Lukoševi
čius (šalt, pagalbininkas) ir 
Adukauskas. ' kurie buvo 
klausinėjami apie 1921 m. 
balandžio mėn. įvykusi Vai
takiemio sodžiuje, susirėmi
mą tarp Lietuvos, šaulių-ir 
lenkų žandarų. Matyti nori
ma iškelti suimtiesiems ko
kią nors bylą.

• « • *

Reikia pridurti, kad suim
tųjų—Juozas Vaznelis. Juo- 

’ T.” ’v • • T * O

VYRAS 32 METŲ SAKO 
TURI 10 PAČIŲ i

CHICAGO. III. — Šiame 
mieste moteris policistč areš
tavo biga mirtą, Alfred Hcr- 
bcTl. 32 metu amžiaus. Sa
ko. kad jį areštavus rasta 
jog jis suviliojo 10 merginu 
ir su visomis “legaliai” bu
vo vedęs. Bigamisto tėvas 
žinojęs šešias pačias, bet po
licija susekė 10.

tieji nežino už ką reikia ken
tėti.

Visi suimtieji kreipėsi i 
Baik..V. L. Komitetą prašy
dami užtarimo, kad tardant 
nebūtų kankinami. J

Paskutinę valandą sužino
jom, kad Laikinojo Vilniaus e * * . * *

viekas š. m. vasario mėnesį 
buvo pakeisti iš Garbino ka
lėjimo. einant Lietuvos ir 
Lenkijos Raudonųjų Kryžių 
sutartimi. Paleisti vra am- 
nestuoti su grąžinimu visų Lietuvių Komiteto pirminin- 
teisių. ir liūsta jiems laisvai kas jau pasiuntė tuo re i kū
gy ven t i Lenkijos ribose, kai- In telegramą Varšuvon. 
ix» piliečiams. Dabar»suim-

bažnyčią. Taipgi nuo trenk
smo ir klebonijos langai- su
skilo.

i

JIS PAKVIETĖ 
RUSIJĄ

čia yra William A. Ryan, 
Bostono miesto rotušės šlavi- ‘ 
kas, kuris pakvietė Sovietų 
Rusiją dalyvauti būsiančiose 
300 metų Bostono sukaktuvėse, 
be miesto valdžios žinios. Ru
sija gavus tokį pakvietimą 
džiaugsmingai priėmė ir pri
siuntė miešto majorui atsaky
mą pasižadėdami dalyvauti. 
Miesto valdžia gavus bolševi
kų pasižadėjimą dalyvauti ne
žinojo kaip ir kas galėjo juos 
pakviesti. Vėliau sužinojo, kad 
tai šlavikas pakvietė, norėda
mas, kad jo mieste būtią re
prezentantai iš visų kraštu. 
Mipyto valdžia rusams atsake^ 
kad tokio pakvietimo nesiun
tė ir kad jų pasižadėjimas kol 
kas nepriimtinas.

■
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i leidojirtą^ > - ”• >
“Vilniaus Aidas”
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urnos iš
galvijų kapai,” “baidyklių 

vieta.” šliupas matydamas, 
kad mažai turi sėbrų, apari 
vieno Kruopių dvaro savi
ninko Lėkio, kui-s yra pra
garsėjęs Kruopiuose ir net 
visoj apylinkėj, kaip didis 
bedievis pradėjo daryti ko
kias ten apeigas: Įmūryda
mi kokius tai savo doku
mentus,” žmonės baisiausiai 
pasipiktino šaukdami, ką gi 
mano mūsų valdžia jeigu 
taip leidžia riešai visokiems

SAMAG0NK0S VAISIAI
> DAUGAILIAI (Utenos 

ąpskr.). Antodrpjaus vienk. 
ūkininkas J. J. grįžo smar- 
kip prisigėręs “samagon- 
fcos” ir... susiginčijęs su 
tęvu pikčių degdamas užde
gė pirkią, tvarią ir svirną, 
o pats rankoje turėdamas 
brauningą neleido nieko da
ryti, kol viskas sudegė ir 
pats atsidūrė sunkiausioje 
padėtyje Po viso kaž kur 
pil. J. J. prasišalino. Kai
išsipagiriojo pamatė aiškiai padariniams plepėti. Ir taip 
kas jo padaryta. Keikėsi ir 
skundėsi vargšas, kad jį 
“nugirdę” namine su akme
niu. Kiek susitvarkęs, pa
siėmęs žmoną nuvažiavo Už
paliuose i policiją, iškur jau 
vargšo ir nebepaleido; grįžo 
susivaldyti “samagonkos ’ ’ 
fabrikantai.

i ■■ ■ ’ ii
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MRIOKKNYGOS
patarir n ai užsilaikymo draugystėje ir

------- 20®.

I I
čia yra taip vadinama Albert Merritt Billings ligoninė, kun ką tik užbaigta ir dabar 

naudojama "kaipo universiteto klinika. Toji ligoninė stovi Chicagoje, University vadina
moj daly. ; -' ' • ' Tf

MANDAGUMAS—_ __________
visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A? Staniukynas.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel________■_______ ________________ 30b.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti
aprašymas Šv. Pranciškau.® vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__ 8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka_________ 75c.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir'visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
V. Kulikauskas__________________________________ ____________15c.
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KERŠTAS
KALVARIJA. Rugsėjo 

8- d. Kalvarijos apylinkėj 
(P/2 klm. nuo miestelio) i- 
vyko didelis gaisras. Gais
ras Įvyko 11 v. vakare. Su
degė 4 trobesiai, iš kurių bu
vo'vienas gyvenamas namas, 
tvariai, svirnas ir kluonas. 
Kluone buvo suvežti visi ja
vai. Nuostolių padaryta arti 
80,000 litų. Gaisras Įvyko 
dėl keršto. Jaunas ūkinin
kas, grįžęs iŠ kariuomenės, 
žadėjo vesti vieną merginą, 
kuri laukusi jo ketverius me
tus. Bet jis pažado netesėjęs 
ir, pasistatydinęs naujus 
trobesius, jai atsakęs. Mer
gina ilgą laiką pykusi ir sa
kiusi jį nužudysianti. Bet 
iš tikrųjų padegė. Padegė 
visus trobesius kariu. Esąnt 
vėjui trobesiai dingo lieps
noj. Būtų ir jaunikis sude
gęs. svirne gulėdamas, bet, 
brolis, tuo laiku grįžęs iš va
karėlio, spėjo jį iš miego pri
kelti. Ir jis liko taip Liūd
nas,’ kaip išėjo iš svirno.

Merginą rytojaus dieną 
poŲcija areštavo ir atgabeno 
i Mariampolę. Ji prisipaži
no žadėjusi jį nužudyti.

ATLEIDO "BENĄ VALDI
NINKĄ

KELMĖ. Aštuonerius me
tus ištarnavusią vietos Tai
kos Teisėjo Įstaigoje rašti
ninkę p. Ievą Pikturnienę 
dabartinis Teisėjas staiga 
paliuosavo. Visi kelmiškei 
paliuosuotąją žino kaip 
darbščią ir sąžiningą darbi
ninkę, todėl tas pali uogavi
mas sukūlė didžiausio pasi
piktinimo. Paliuosavimo mo
tyvai esą paprasti: p. Pik- 
turniene esanti moterų kata
likų ir tautininkų organiza
cijų narys, kas labai nepa
tiko p Teisėjui, kuris ją ver
tė rašytis i •‘Kultūros’’ bū
rius. priešingai grasindamas 
paliuosavimu. ką žinoma jo 
nepaklausius ir padarė. Iš 
to matytis.* kad mūsų p. Tei
sėjui svarbu apsistatyti sa
vo žpionemis, kad tuo būdu 
baletų pridengti vietos šun-

STATISTINĖS ŽINIOS APIE 
BEDARBIUS

Pasiryžimu prieinama gyve
nimo tikslo, prie kurio visi 
žmonės varomi gyvenimo 
skausmų ir vargų, jo linksmy
bės šešėlių.

VILNIUS NETEKS ELEK
TROS ŠVIESOS

Vilniaus miesto magistrą 
tas, neištesėdamas Įvesti Vii 
niaus priemiesčiuose elek 
iros; nutarė gatves nušvies
ti žibalo lempomis.

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila_______________________________________________,„1.50

TEN GERAI KUR MŪS- NĖRA—p^^ojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė luff J. Tumas______________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti - 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._________________ 40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45e,
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės^per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________________1.0G

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis..75a 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.

Parašė P. Žadeikis._____________________________________ —75®.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipinų. 

Vertė Kun. P. L. ___ ___________ :_______________________ ,____15c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengė S. Kaimietis_____________ ____________________ ,________15c.
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 

a p y s a k a____ __________________________ ____________________ 15c.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas--------------------------------------------------50c.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio________________________ 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVTNYNAS____________________________ .25®.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui____________ 50®.
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas._____ 15c.
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas

Rusijoje___________________________________________ 15c.
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis___________________________50c.
LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_____________________________ 50®.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas_________________________________________ 50®.
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis_______  50®.

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina_________________________________ 30c.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas-----------------10®.
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis....15c.

KUOMET TU LAUKUOSE ŽUVAUJI IR. SU 
RUKAI PASKUTINĘ OLD GOLD

IR SUŽINO; .KAD SAVININKAS ANT KRYZ- 

KELIO KRAUTUVES NĖRA GlRDEJęS APIE 
0.6S..

IR PA/.ELĮ PLUNKSNADULKIŲ JIS PAR—
DUODA TAU KUTENIMUI GERKLĖS IR ___
KOSĖJIMUI KAIPO NERVUOS fTi’.. Fj 

~~ / I , 1 J
TAM JAUNIKIUI 77%% 1 > I ' —

-į- M P
71 y

IR GALUTINAI TU PASIUNTI SAVO ŽMONAI IR PO DVIEJU DIENU VEŽIKAS PALIEKA 
BAKS/^OLD GOLOS TAVO NAMELY

OH-H BOY ! AR TAI NE PUIKUS IR GAR 
R-R-BIN6AS JAUSMAS ?

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys__25e.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 Centai, su apdarais-------------------------------------------------- *1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ’  25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _________________ 15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_________ 5 00
ŠIŲ NAKCELY______________ 30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ 7_________________________ 20®.
VAI Aš PAKIRSCLYU__________________________________________ 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ_________________________________________________30c.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ „______________________________________ 10e.
LIGHO (latviška) ______________________________________________ 10®.

baigė savo "pfl- 
žniončs pwriėj(T- 
ir skirstytis šauk- 
I čia atidaromi

Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas

utysi vežimu ir kosulio neturėsi
Fr^kty P, LptlUtN (M, Irt. 1»

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas—25e 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas---------------------------------------- -------------------- 25®.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas___________ _________ _________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ________________ 46®.
ESUMĄS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas______________________ ________  10®.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas_ 30c.
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.__________ 10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas___________________________ ______________10c.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c. 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas________________________ 65®
VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką darai: 2) Jono lai

mė ; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N________ 15c.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Iitirsime paskui; 2) Antanukas

našlaitis; 3) Mėginimas.- Surinko S. K.. D. ir N. " _________15®.
MALDAKNYGĖS

PULKIM ANT KELIŲ-/*p-ko” spauda. Odos apdarais *2.50 ir *350 
Siųsdami užsakymus aiW pinigus, visuomet adresuokite taip:

DARBININKAS
South Boston, Mate.

V,
366 WeSt.Broadway
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Pusmetinis suvažiavimas 
Lietuvos Vyčių Naujos An
glijos Apskričio įvyks Spa
lių (October) 30 d., nedėlioję 
pirmą valandų po pietų, Šv. 
Kazimiero mokykloj, Wa- 
verly S t., Worcęster, Mass. 
Visos kuopos malonėkit iš
rinkti kodaugiausia delega
tų, nes bus pakelta svarbių 
klausimų. Nepamirškit, bus 
ir “šunim burum.”

K. J. Viesulą,

L. Vyčių N. A. A. Pirm.

pų, _ ten Apskritys turėtų 
imti iniciatyvų ir parkalbas 
surengti. Taigi nelaukdamos 
ypatingiyraginimų, stokite į 
darbų, varykite plačia agita
cijų, kad p. PikčiHngienės 
prakalbos visur pasisekti!.

Įspėjame 

“Lietuvių Darbininkių Su- 
sivienijimė Amerikoj, ku
riam- priklauso šimtelis, ko
munistų sukvailintų moterų, 
pildomoji taryba yra nuta
rus atspaudinti “priešfašis- 
tinių” lapelių, kuriuose, sa
koma, pažymės p. Pikčilin- 
gienės atsilankymo tikslų.

nustoti kalbėjus apie lietuvių Mflrimų

APIE SrETUVTVAavcos. veik 
' tm mennas puikus veiksme vapmAi

Jeigu net kitų -.pažiūrų 
Įmonės taip gražiai apie mūs 
viešnių atsiliepia, tai ką jau 
bekalbėti apie mus pačius. 
Turime tik ja didžiuotis, jos 
misijų visomis galėmis pa- 
remti.

Cicero

Pirmutinės atstovės pra- 
kalbos Chieagos apieiinkėj 
— Cicero j įvyko spalio 2 d. 
Šautomis žiniomis cicerie- 
Čiai aukų sudėjo 400 doL Va- 
lfa Cicero! Pilnai išlaikėte 
savo garbę.

Toks Cicero pasižymėji
mas rodo graži} sąjungiečių 
pasidarbavimą, o gerb. kle
bono kun. Vaičiūno didelį 
prielankumų. Taigi Cicero 
davė pavyzdį visoms koloni-

Clevelandas

Neprasčiau Cicero pasiro- 
>' dė ir Clevelandas, kur pra

kalbos p. Pikčilingienės įvy
ko Savaite anksčiau.. Duos- 

’ ate elevelandiečiai, išklausę
• rote atstovės pranešimų, 

Ueturvos moterų kultūros 
veikalams sudėjo aukų virš 
400 dol. Taigi tik dvi šau- 
bžob kolonijos Karmėlavos 
Mergaičių Ūkio mokyklai 
baigti sudėjo virs 800 dol. 
Esama pilnos vilties, kad ki
tos kolonijos nenorės Cleve-

— landai ir Cicerui užsileisti.
SMoį/gana.<i-MilwauJ:ef,
Pirm važiuojant į Cleve- 

viešnia buvo ap- 
; aflabkiteShehoygane irMil- 

wankėj. Nedidelė Sheboy- 
x gMiokokmija, kiek teko gir-
• dėti, aukų sudėjo 70 dol.Su- 

Kg teofanijos, tai nemaža au
ka, Garbė Sheboygunui!

A • _ • ' /.

^ištiktųjų pagavo visgĮgM 
ną uŽsiganėdinimą juose.

OLD GOLD yra gerea$K| 
cigaretas. Naują išdirby^^H 

išleidžia net 30,000,000 
dieną, Ydant sužinojusiai 

malonumą pasipirk sau p«sl 
kelį Šiandien ir pats sau pgg||l 
sitikrink. Nėra ne "kosulių^

Sulig naujai išrasto būdėl|! 
Lorillard išleido cigaretųp 
kuris visiems malonus. Nupį;| 
pat lyto iki vakaro galimą^ 
juos rūkyti ir be jokio :gę^J 
klės nuovargio.

Dėlto kad OLD-GOĄ^ 
yrą geresni turėtumėte juosįi| 
rūkvti nuolatos. • .

1 Skaityk OLD GOLD ci?| 

garėtų skelbimų šiame 
mery. Rasi jame daug juo?’-įi 
ko ir malonumo dėl savo 
mynos ir draugi}. Jie tetpįj 
nuolatos.

■ ar

:: TRUMPI :: 
SKAITYMELIAI 

' NAUJA KNYGA \ 

Jaje telpa tagin kai^ 
100 trapų pasakaičių 

i 150 pusi. 45 centai J
DARBININKAS J 

3<įi Br—dwy, Best—27, Bta ■
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VAIČIŲ INTĘl 
CIU REIKALU

Romos Klausimas

Tai ne Jokūbo judrūs ainiai, 
Kurie Aigipto faraonams 
Pastatė amžių piramidas. - .

Tai ne Ellados palikuonys, 
Tėvų sukurtą Akropoli 
Užleido Vakarų despotams.

Tai mes — lietuviai, šimtą metai 
Sučiaupta burna iškentėję 
Maskolių kruviną nagaiką.

Tai mes — lietuviai, amžiais statę 
Dvarų tinklus ateiviams lenkams 
Ir baudžiavą jiems ėję.n

-
K?/ • '

Ar tu pažįsti tokį kraštą, 
Kuris tamsybę taip pamėgtų, 
Kad apšvietimo nepakenčia ?

PRENUMERATOS KAINA:X f l................... >4.50
Užsieny metama-...;..................... $5.50
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SVARBUS DALYKAS 
R. • , >.| » - y ’ —

r. • *
-Yra dar tokių žmonių, ku

rie mano, kad laikraščiai ra
šo vien apie’ svarbius įvy- 

5 kius. Jie klysta. Laikraščiai 
*' •• • rašo apie nepaprastus daly- 

.kus. Tankiausia įvykiai yra 
x visai nesvarbūs, labai tan
kiai visai be vertės. Tepa
rodo pavyzdžiai. Kas yra 
didesnės vertės: ar kad šuva 
įkanda žmogui į blauzdą, ar 
kad žmogus įkanda, šuniui į 

‘ kuisę? Aišku, katras atsiti-

BU-’

Neturėti tėvynės yra di
džiausia žmogui nelaimė. — 
Euripides.

* *

Auklėjimas tai pavyzdys ir 
meilė, o ne kas kita.—Frobel.

Jei nori gerai apsivesti, imk 
lygią.—Sąmajaųskas.

Tai ines — lietuviai, pavėlavę 
Sukurti Mindaugo valstybę 
Ir įgyvendint krikščionystę.

t ' A ''■■t'gj

Publiahed e vary TUESDAY and FRIDAY 
’ * ----- — Syl— • -'

B'-
h-

ir tautystę iš mokyklos,” nes Brooklyn, N. Y.r. . d
”,

V »
I - V - 9 r

. . - M. Gustaitis

MUSŲ NUODĖMĖS

kimas yra svarbesnis, bet 
laikraštis visai to nepastebi, 
nes šunys tankiai kandžioja 
žmones. Tas ne naujiena. 
Užtat jei žmogus įkąstų šu- 

.niui į koją, tas būtų nepa
prastas atsitikimas,2 tas bū
tų naujiena, nors jokios v- 
patingos svarbos tame,nėra. 
Taigi laikraščiai stengiasi 
pažymėti savo skiltyse ne 
SVARBIUS, bet NEPA
PRASTUS atsitikimus.

Laikraščių skaitytojai pa-
— - •

Eg prastai kalba apie menknie- 
ŽŲ:■■ x kius, apie juos ginčijasi, 

^svarbius gi gyvenimo įvy- 
k •. > •__ > _ • j y* _ _  ___ _ y j__ — m - *& >. '■

*

K?.: - ‘
&

JAPONIJOS LĖLIŲ AMBA
SADORIUS ATVAŽIUOJA
Viršininkė 51 lėlės atstovaujanti 51 

į Japonijos imperijos provinciją ir ko- 
f Joniją, puiki lėlė čia parodoma “pa- 
| sipuošiis" grįžti Amerikon.

-r > *

|d
fili
I EAINT JOSEFH’S LTTHUANIAN Ę. C. ASSOCIATION 07 LABOS 
U *9ntered as seconą-dass matter Sept 12,1915 at the post offlce at Boatoo, Maaa 
E. . - onder tba Act of ¥arcb 9,18W* ' . .'
•>- jor maUlog at special rate of postage provlded for ln Secttoa 1108

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12,1918"
8UBSCRIPTION KATES: — — —

Pometie yearly............ .......................>4.50 Amerikoje metams
Foreign yearly ....................................>5.50 _ _ , . ,
Pomestic once per week yearly..$2.50 Vieną kart savaitėje metams ....$2,50 
Foreign once per week yearly... .>3.00 Užsieny vieną kart savaitėj met >3.00

“DARBININKASŲ
066 West Broadway ' ■ South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

• •

šaukė “prašalinkime tikybą

dėjų ir tas idėjas perdisku- 
suoti.

Nesykį jau buvo tuo klau
simu užsiminta. Buvo šis 
klausimas iškeltas ir L. D. 
S. Seime, bet, kiek žinome, 
niekas dar nėra pradėjęs 
šios idėjos vykdinti gyveni
mam Todėl pradžiai siūlo
me L. D. S. kuopoms lapkri
čio mėnesy savo paprastuo
se, ar specialiai tam tikslui 
sušauktuose susirinkimuose 
perdiskusuoti šį klausimą: 
kur darbininkas turi dau
giau laisvės: prie bolševiz
mo, ar prie fašizmo ?

Prieš Veidmai- 
, nius

Ruth Elder, pirmoji Amerikos moteris lakūnė ir George Haldeman jos pagelbininkas 
lipa orlaivin leistis kelionėn per Atlantiką. Kaip jau buvo pranešta, jiedu turėjo nusi
leisti ant jūrių, sale laivo, trūkus aliejaus linijai. Juodu p aėmė Holandijos laivas, o or- 
laiivs, ekspliodavus, supleškėj o ant jūrių.

kius leidžia per pirštus. Taip 
neturėtų būti, bet taip yra. 
Pa v. bolševikai laužo galvas 
apie Trockį ir jo ginčus, su 

■ Stalinu. Tas menkniekis ir 
rytoj bus užmirštas. Pa
klausk tečiaus bile mūsų bol- 
ševikėlio, dėlko Stalinas ir 
Trockis nesutinka — DŪL 
KOKIŲ PRINCIPŲ — ir 
atsakymo negausi, nes skai
tytojui neatėjo i galvą pa
galvoti, ko dėlei ginčijasi, 
jis tik pastebėjo, kas ginči
jasi.

Kuopų susirinkimuose ir
gi tankiausia diskusuoja 
niekniekius ir asmenišku
mus. Tas nėra sveika. Duok
lių pasimokė j imas yra rei
kalingas, bet asmeniškumai 
ir kitokie neidealiniai pri- 
dėčkai niekam naudos neat
neša. Kad susirinkimas bū
tų naudingas tikroj to žo
džio prasmėje reikia į jį 
įnešti ne tik centų, bet ir i-

Visiems yra gerai žinoma, 
kad didelė didžiuma tų, ku
rie politikoje yra ‘‘sausi,” 
privatiniame gyvenime yra 
“šlapi.” Jie užgina kitiems 
gerti alkoholinius gėrimus, 
bet patys geria. Yra tai aiš
ki veidmainystė.

Senai jau yra pastebėta, 
kad politikieriai bematant 
iššluotų ir Volstedo įstaty
mą ir net pačią prohibicija 
iš konstitucijos, jei kas ga
lėti) juos priversti taip pat 
gerti, kaip kad jie balsuoja. 
Malonu ištikrųjų yra paste
bėti, kad pradeda organi
zuotis žmonių grupė. kuri 
griežtai pareiškia, jog jos 
nariai balsuos prieš tuos a- 
bėjų partijų prohibicijonis- 
tus, kurie patys geria. Ge
rai daro, nes veidmainiai y- 
ra visur ir visada smerktini.

tat oficijalįų santikių tarp 
šv. tėvo ir Italijos valdžios 
nėra. Šv. tėvas niekur ne
išeina iš Vatikano ir skaito 
savę kaliniu.

Įdomu pastebėti, kad pas
taruoju laiku kaskart tan
kiau šį klausimą kelia ir Va
tikano ir fašistų valdžios o- 
ficijozai. Ar bus kas iš toj 
tuotarpu negalima pasakyti. 
Sunku dabar spėti net apie 
tai, ar Mussolini nori ištik
rųjų sutaikinti Kvirinalą su 
Vatikanu, ar ' tiktai daro 
manevrus- spaudoje, kad į- 
gavus katalikų simpatijas. 
Šiaip, ar taip tos laikrašti
nės derybos vis tik turi ne
mažai reikšmės, nes parodo, 
kad seni jausmai jau atvėso 
ir nebekliudo valdžiai maty
ti, kad ir pačiai valdžiai at
neš naudos santikių tarp 
Vatikano ir Kvirinalo su- 
normavimas.

žinoti, nes jie stovi už ku
lisų ir mums teparodo Volde
marą ir Ko. ant scenos.

Ir kas geriau turėti už ku
lisų? partijos lyderius? ar 
armijos junta?

Dienraščio ‘Rytas’ 
Skundas

“Darbininko” skaitytojai 
jau skaitė, kad “Rytą” nu
baudė 5,000 litų, o vėliau 
bausmę sumažino ligi 3„000 
litų už pakeitimą parašų po 
straipsniu, kuris cenzūros 
buvo leistas spausdinti.

Kiek anksčiau “Rytas” 
dėl nepakenčiamos cenzūros 
šiaip nusiskundė:

“Veltui visos pastangos 
redaktorių ir kitų atsakin
gų asmenų išplėsti laikraš
čio tiražą, laikraštį padaly
ti įdomų. Ligšiol pas mus 
yra du oficiozu “Lietuvis” 
ir “Lietuva,” bet nėra nė 
vieno kito laikraščio, kuris 
galėtų kiek laisviau vienu ar 
kitu klausimu pakalbėti. 
Mūsų dienraščiai virsta tik 
skelbimų biuleteniais.”

Užkulisine Val
džia

Italijos valdžia atėmė nuo 
Pijaus IX jo mažytę valsty
bę ir tepaliko šv. tėvui tik 
vieną palovių. Vatikaną. 
Nei Pijus IX, nei jo Įpėdi
niai, žinoma, negalėjo su 
tuo sutikti ir protestavo 
prieš grobikų valdžią. Už-

- - &«***»■
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Voldemaro organai tankiai 
prikaišioja buvusioms demo
kratinėms valdžioms, kad ne 
jos valdžiusios kraštą, bet 
partijų vadai iš už kulisų. 
Tegul ir taip. Demokratinės 
valdžios rėmėsi partijų lyde
riais ir partijų lyderiai jas 
rėmė, bet vis tik galutina 
sankcija priklausė pilie
čiams.

Kuo remiasi Voldemaro 
valdžia? Faktas yra, kad 
keli tautininkai valdo Lietu
vą jau netoli metus. Prieš 
juos eina ką ne visos poli
tinės partijos. Ta tautinin
kų sau jale nebūtų galėjusi 
valdyti kraštą nei per kelias 
dienas, juo labiau įvesti to
kią drakonišką cenzūrą, pa
naikinti žodžio ir susirinki
mų laisvę, jei jų neremtų 
koki galinga jėga. Armija 
padarė 17 gruodžio pervers
mą ir pastatė dabartinius 
Lietuvos valdovus. Tas reiš
kia, kad Voldemaras ir Ko. 
remiasi armija, kad armija 
jį remia. Toks pasakymas 
tečiau nedaug ką tereiškia. 
Nereikia pamiršti, kad ar
mijoje viešpatauja ne demo- 
kratingumas, bet disciplina. 
Armija privalo klausyti sa
vo vadų. Taigi Voldemaro 
valdžią renTiją armijos vadai. 
Ji priklauso nuo jų “los- 
kos.” Jie tai ir yra tikra 
užkulisinė Lietuvos valdžia. 
Kas jie tokie? Glovackis? 
Plechavičius ?, ar kas kitas ? 
ar jų ’daug yra? Negalima

\ /

Ar tu pažįsti tokią tautą, 
Kurios gyvenimo taisyklė :— 
Visur visuomet pasivėlint ?

• ’ z*

Ar tu pažįsti tokią šalį, 
' Kuri vergauti taip įpratus, -
Kad nebejaučia savo jungo?

Tąi mes, kuriems mokykla — loxus, 
Kuriems vienybė — tuščias žodis, 
Kuriems tėvynėje per ankšta. x

Tad bėgam ten, kur akys neša, 
Ir patys tarp savęs kovojam, 
Ir skaldom sudraskytą kraštą.

Dėl to, pakeitę ponų valdžią, 
Pamynę Mikalojų naštą, 
Prieš aukso veršį lenkiam galvą...

. • - • Į
- i Arųl&ai,r I^etųya, iv^pg^i, f ’ 

Ar ilgą i svetimiems dievaičiams 
Garbės ir laisvės auką šilsi?

(“Rytas”)

WIM ------
■ * ( * • - 1 1 ♦ X <

Nustojus Lietuvai nepri
klausomybės ir neturint Lie- , 
tuvoje jokios • aukštesniosios 
mokyklos, turtingesnis Lie
tuvos sluogsnįs — bajorai ir 
tai tiktai gęrai turtingi te
galėjo savo vaikus siųsti už
sienin mokvties, bet dides
nei Lietuvos nelaimei, tos 
užsienio mokyklos pasirodė 
Lietuvai pražūtingos, nes 
Lietuvos didikų vaikai besi
mokindami užsienio mokvk- • * 
lose susipažino su tų šalių 
mergaitėmis, jas vedė sau už 
žmonas ir pamažu Lietuvos 
didikų — kunigaikščių tar
pe, lietuvių kalba, jos pa
pročiai likosi išstumti ir pa
keisti svetimtautės moteries 
kalba ir papročiais. Kuni
gaikščius sekė smulkesnieji 
bajorai, šiuos gi miestelėnai 
ir taip šimtmečiams praslin
kus, įneš netekome kuone 
visų kadatai garbingi) Lie
tuvos laisvės ginėjų Gedimi
nų, Radvilų, Sapiechų ir 
tūkstančių kitų. Garsių sa
vo istorine praeitimi Lietu
vos kunigaikščių ainiai vie
toje dirbus Lietuvos labui su 
Lietuvos liaudimi, jie viską 
kas lietuviška paniekino ir 
išgamomis tapę, išsijuosę 
dirba Lietuvos priešų tarpe 
lietuvių pražūčiai.

Naujai atgimusios Lietu
vos garbingųjų nepriklauso^ 
mybės ginėjų tarpe, randa
me Harrisų, Johnsonų ir net 
Bulahovų ir tam panašių 
svetimtaučių pavardžių, bet 
nerandame kunigaikščių Ra
dvilų, Sapiechų, grafų Tiš
kevičių ir kitų Lietuvos didi
kų, n ors jų rasime Lenki
joj, Prancijoj, Vokietijoj, 
tik ne Lietuvos ginėjų tar
pe ir kodėl, kame priežas
tis, kad tie garbingųjų Lie
tuvos šeimynų ainiai panie
kino viską, kas lietuvišką, 
išėmus Lietuvos kunigaik
ščių ir grafų titulus? Atsa
kymas trumpas. Tą padarė 
svetimtaučių mokyklos ir 
svetimtautė moteris per ap- 
sivedimus (intermarriage). 
Kas dėjosi šimtmečiai tam 
atgal Lietuvos bajorų tarpe, 
tas pats dėjos ir naujų Lie
tuvos inteligentų, tarpe kilu
sių iš kaimiečių. Tik pažiū
rėkime.

Labai daug gero savo raš
tais prisidėjęs prie Lietuvių 
atgimimo prieš 25 metus mi
ręs a. a. Dr. Pietaris, buvo 
vedęs rusę, ar vokietę. Jo 
šeima jau ne lietuviška. Kas 
nežino a. a. Inžinieriaus P. 
Vileišio.' Kam nežinomi jo 
raštai ir jo nuopelnas lei
džiant pirmąjį lietuvių dien
raštį “Vilniaus Žinios?” 
Bet ant nelaimės ir jo šei
myna lietuviškumu pasigir
ti negali. Štai vos kelios 
savaitės tam atgal skaitėme 
Lietuvos laikraščiuose, kad 
Lietuvos Susisiekimo Minis
terija turėję iš tamystos at
leisti ponią Capinskienę. bu
vusio Švietimo Ministerio 
žmoną, nes ji per 5-6 metus 
peišmoko lietuviškai (nes 
nenorėjo išmokti F. S.) Ar- 

i gi įstabu, kad tas pats p. Ča- 
Į pins kis minint Šiaulių gim- 
' nazijos 75 metų sukaktuves

jisai jau to visko atsižadė
jęs. O kaip daug mes rasi
me panašių Čapinskių Lie-1 
tuvos inteligentų-tarpe, tik
tai nevisi jie turi ganėtinai 
civilės drąsos viešai tai pa
reikšti. Nors sakoma, kad 
lietuviai esą stiprūs kaip ą- 
žuolai. bet kaip tik juos pa
sigauna kokia nors svetini- 
taute kokietka. taip greit jis 
pavirsta i tikrą lepšę ir vi
sas jų narsumas pranyksta 
po svetimtautės pantapliu ir 
iš to tvirto vyro šeimvnos 
galvos palieka svetimtautės 
pastumdėlis. Ir kodėl taip 
yra? Priežasčių tam toli ieš
koti nereikia. Atsakvmas v 
buvo stoka lietuvaičių inte- • 
ligenčių.

Labai malonus 'reiškinys, 
kad naujai atgimstančioj, 
Lietuvoj atsirado, nors nedi
delis, bet aktingas būrelis 
lietuvaičių inteligenčių, ku
rios suprato, kad noriųt iš
auginti lietuviškas inteligen
tiškas šeimynas, visų pirmą 
reikalinga išauklėti ganėti
nai lietuvaičių inteligenčių, 
kurios mokėtų ir sugebėtų 
lietuviška inteligentišką šei- 
mvna sudarvti. Tam tikslui 
Lietuvos Katalikių Moteli) 
Draugija ir įkūrė Karmela- z 
voj mergaitėms tam tikrą ū-y 
kio ir namų ruošos mokyk
lą kur jaunos lietuvaitės 
gautų išsilavinti, tam tikri) 
inteligentiškai šeimininkei 
reikalingi) privalumų. Ant 
nelaimės tą mokyklą aplan
kė ugnelė ir taip naudingą^ 
lietuvaičių lavinimas tapo 
žymiai sutrukdvtas. Kad tą 
ugnies padarytą nuostolį 
greičiau prašalinus, Lietu
vos Katalikių Moterį) Drau
gija kviečiant Amerikos L. 
R. K. Moterų Sąjungai ir 
prisiuntė Amerikon savo at
stovę gerb. p. Prancišką • 
Pikčilingienę.

Amerikos lietuviai. Mes 
dėjome aukas ir rėmėmo 
Lietuvą jos kovoje už nepri
klausomybę,, atminkime, 
kad Lietuvoje dar šimtai 
randasi panašių Čapinskių 
ir Čapinskienių, kuriems 
Lietuva tiek tereikalinga, 
kiek tas jiems duoda litų ir 
Lietuvos ištautėjimui pavo
jus nei kiek nemažesnis 
kaip praeity, todėl visi rem
kime p. P. Pikčilingienės - 
garbingą misiją. Lankvki- 
mės i p. Pikčilingienės pra
kalbas, aukokime Lietuvos 
mergaičių švietimo reika
lams. Padėkime išauklėti 
kuodidesnį lietuvaičių inte
ligenčių skaitlių, kad ateity, 
lietuvis inteligentas nereika
lautų skųsties inteligenčiųV 
stoka ir ieškoti sau žmonos 
svetimtaučių merginų inteli
genčių taiųie ir nereiktų 
jiems šaukti su Dr. Pietariit 

L “iškilo kaip sakalas, liet nu
tūpė kaip vabalas.”

Todėl visi o visi Į jionios 
Pikčilingienės prakalbas ir 
paremkime jos naudingąjį 
darbą. Aukokime lietuvai- , 
čių švietimo reikalams. Pa
dėkime auklėti lietuvaičių 
inteligenčių eiles.

Fcd. Sekretorijafaš 
180 Hale Avė..
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Labai. Tamsios motipąį

Tai tamstai, šeimininke. (T

minas.

Tarybos nariai negali savo balso perduoti kitiems.

Dr. Peter Reinhold, buvęs fi
nansų ministeriu Berline, ir va
das Vokietijos demokratu, par
tijos, gavo pasiūlymą iš val
džios būti ambasadorių Jungi. 
Valstijose. —--------- — •

11 mg

■ Leit.< 
jos avit 
stodami

Federacijos pirmininkas atidaro Kongresą m 
Mandatą nuo atstovų priėmimas ir ženklelių

—---
maiar

IX. Kongreso Atstovai - . įj
■^isos organizacijos priklausančios i Federaciją ir UŽ 

simokėjusios Kongreso nustatytas duokles siunčia savoąt 
stovus į Kongresą sekančiu būdu: • < 1

1. Centralės organizaci j os turinčios nemažiau 1,000 na 
2 atstovu, nemažus

' Lietuva!
negalime, tavęs užmiršti! ne
galime tavęs nemylėti! Pri
sikėlei iš amžių letargo iš 
amžių vergijos... išgirdome 
tavo balsą: vaikeliai, gelbė
kit! Ataidėjo per jures-ma- 
rias tavo * balsas... aiškus, 
bet kartu suterštas partinio, 
ašmeninio,dolerinio egoizmo, 
bet egoizmo mes nepastebė
jome ir patys egoizmo nepa
rodėme. Dirbome ir auka
vome kiek galėdami Patvs 
merdėdami kreipėme ir tebe- 
kreipiame gęstančias akis i 
Lietuvą, močiutę, i bočių 
žemelę, nes ji tėvynė mūsų. 
Lietuva, tėvvne -mūsų, tu•». . — —- * • -

kikščioniu demokratu, liau- k .
dininku, soči ai-demokratų ir 
-juodųjų fašistų žemė, bet 
taip pat ir mūsų žemė! nes 
lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būti... 
ir lietuviais turime ir žūt!

‘‘Vardan tos Lietuvos 
“vienybė težydi!” Vardan 
tos Lietuvos ir tos vienybės 
skynė mūsų dolerius ben
drovės ir “pįliečiai” ir do
leriai žlu^^-J^el?* to su dČT 
leriais. Vienybės kaip ne
buvo, taip ir nėra. Nėra 
vienybės Lietuvoje; nėra jos 
pas mus, nėra jos tarp mū
sų ir Lietuvos ir ne mūsų 
čia kaltė. .Kuomet Lietuva

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
KONSTITUCIJA

pusių, iš vakarų nuo Tau
ragės iiypietų nuo Alytaus. 
Kartu turėję sukilti kiti 
miestai. Pasak laikraščio, 
minėtas informatorius su di
deliu pasigailėjimu .atsilieį- 
pęs apie sukilimo vadus, ku
rie išsigandę ir suplūdę visi 
Tauragėn, kur arti vokiečių 
sienos jautęsi saugiai.

Iš Rygos laikraštis turįs 
žinių, kuriomis tam tikrą 
pagalbą sukilėliams turėję 
suteikti ir latvių socialdemo
kratai, paskutiniuoju laiku 
esą didelėj vokiečių Įtakoj 
Laikraštis tvirtina,kad a- 
pie sukilimo terminą buvęs 
painformuotas taip pat vie
nas vokiečių pasiuntinybės 
valdininkas Kaune. Pabėgęs 
Plečkaitis esąs Karaliaučiuj.

(“Lietuva”)

3. Rinkimas prezidiumo: Vedėju Pagelbininko,
raštininkų. Įnešimų ir rezoliucijų komisijos, Atsišaul 
ir skundų komisijos, Mandatų- Komisijos, Knygų pe: 
rėjimo komisijos, Spaudos ir pasveikinimų komis 
Tvarkdario. . ’ ■

4. Nauja Kongreso Valdyba užima vietas.
- a) Sveikinimai.

b) protokolo skaitymas.
c) skaitymas įnešimų. • ‘ • J
d) rezoliucijų priėmimas.
e) išklausymaą prašyięfc »skundu. . . z : 

. f) komisijų rajom U ' ' V

rių 1 atstovą, nemažiau 5,000 narių 
10,000 — 3 atstovus.

2. Parapijos tris atstovus.
3. Federacijos apskritys 3 atstovus. . ;
4. Federacijos skyrius 2 atstovus. - ,

' 5. Tautos Fondo skyrius 1 atstovą.
6. Centralinių organizacijų kuopos po 1 atstovą^r-
7. Katalikiški} laikraščių Redakcijos po 1 atstovą.
8. Draugijos po vieną atstovą nuo draugijos ir tie 

nuo pilnų 100 narių.
9. Atstovas turi turėti rašytą įgaliojimą užliucb 

draugijos valdybos parašais ir savo Dvasios Vado paras’
A”. Kongreso Tvarka į . "■ *

Visi Federacijos metiniai suvažiavimai — Kongre 
pradedama iškilmingomis šv. Mišiomis. Po bažnytinių] 
maldų pradedama Kongreso sesijos. Antrą Kongreso d 
ną laikoma gedulingos pamaldos už mirusius Fedetaei, 
narius-remėjus. y? į

1

Visatinis Kongresas iš tų kandidatų išrenka 9 asmenis 
į Valdybą. Jie patys savo tarpe pasidalina priedermes.

__ v

Centro S.ekretovius bent trimis mėnesiais prieš Kongre
są paragina skyrius nominuoti kandidatus. Nominuotų 
kandidatų sąrašas turi būt prisiųstas Centro Raštinėn ne- 
vėliaus-30 dienų prieš Kongresą, kad paskelbus spaudoje.

5. Federacijos Centro sekretorius gauna algos iš Fe
deracijos iždo, sulig valdybos nutarimo., Kiti valdybos na
rai tarnauja dovanai, gaudami tik atlyginimą už keliones, 
bet seimas gali paskirti algą fr pirmininkui.

6. Šeši centai narių mokesčių pilnai eina į Centro iždą,
padengti jo lėšoms. Geistina, kad skyriai ir apskričiai rū
pintųsi to iždo gerove. . *' \

VIII. Federacijos Taryba
• ' _____ _____ ____ X-

1. Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Taryba (su
trumpintas vardas “Federacijos Taryba”) yra aukščiau
sia Am. L. Ė. K. organizacija, vienijanti visus Am. L. R. 
Katalikus naudingam darbui Katalikų Bažnyčios ir Lie
tuvių labui. Federacijos Tarybai priklauso teisė vesti 
visus Federacijos reikalus ir leisti įsakymus.

• ♦ t

2. Federacijos Taryba susideda iš:
a) Federacijos Kongrese išrinktos Valdybos 9 narių ir
b) atstovi! nuo centralinių katalikiškų organizacijų.
3. Centralinės organizaci jos, prigulinčios prie Fędera- 

cijos, ir užsimokėjusios savo metines duokles po 6 centus 
nuo nario, turinčios narių iki 2000, renka po vieną atsto
vą. gi turinčios nemažiau, kaip 2000 — gali rinkti po 
du atstovu.

4. Amerikos Liet. R. K. Federacijos. Taryba daro savu
suvažiavimas bent du sykiu į metus arba ir dažniau pagal 
reikalo. - .*

5. Katalikų Centralinės organizacijos tvarkosi ir vei
kia savarankiškai ir nepriklausomai.

6. Tarybos narių kelionės padengiamos iš siunčiančių 
juos organizacijų. f . m

7. Tarybos suvažiavimas skaitosi teisėtas, kada jisai
šaukiamas.Federacijos prezidento ir kada į jį pribūna dau
guma Tarybos narių. . , ‘ 1 ’

8. Tarybos. nariai negali savo balso perduoti kitiems.

Sniriiima ruošė liaudininkai ir socialdemokratai.Sunok 
pinkai buvo susitarę su Berlynu. Klaipėda—kompensacija 

'' paramą. Latvių soc.-dem. pagalba. Apie sukilimą žinojęs Ki 
no vokiečių pasiuntinybės valdininkas.

“Kurjėr Poranny” IX. 22. 
įdėjo sensacingų pranešimų 
apie' Tauragės. įvykius, jo 
pareiškimu, ‘ gautų patiki
mų šaltinių. Pasak laikraš
čio, tiems “šaltiniams” sen
sacingų reveliačijų suteikęs 
vienas lietuvių socialdemo- 

' kratas, aktingai dalyvavęs 
Tauragės sukilime. Kartu 
laikraštis gavęs informacijų 
ir iš kitų šaltinių. Sukili- 

■ mas, einant tomis informaci-;
jomis, įvykęs tokiomis aplin
kybėmis.

Jis buvęs ruošiamas jau 
senai radikalios lietuvių o- 
pozicijos, būtent socialdemo
kratų ir Haudininkų. Netu
rėdami reikiamų jėgų ir lė
šų, sukilėliai sujudinę vo
kiečių sferas Berlyne, kur 
jiems pavykę įtikinti vokie- 

-čių diplomatiją, kad pre
mjero Voldemaro vvriausv-•f

bė kiek jam pavyksią sėk
mingai pravesti referendu
mas, “radikališkai pakeis 
savo nusistatymą Lenkijos 

^atžvilgiu iš vienos, o Vokie
tijos iš kitos pusės, ir kad 
jau šiandien Smetonos ir 
Voldemaro vyriausybė neva 
aiškiai reiškia polonofilįškas 
tendencijas (!).” Derybos 
tuo klausimu lietuvių su 
Berlynu buvo vedamos dar 
liepos mėn. Žinomas kapi
tonas Majus, spėjama, bu
vęs vokiečių žvalgybos tar
nyboj, bent buvo žinoma, 
kad nuolat gaudavęs kažko
kius pinigus iš Karaliau
čiaus, į kur tdip pat dažnai 
važinėjęs po išstojimo iš lie
tuvių kariuomenės. Kažkoks 
Šaldonas (Sultonas?) neva 
turėjęs atvežti 500 vokiečių 
revolverių Mauzerio siste
mas. Taip pat iš Vokieti jos 
gauta rankinių granatų. Vi
siškas pasiruošimas sukili
mui buvęs baigtas rugpiūčio 
pabaigoj, tačiau laukta rug
sėjo pabaigos.

Pasak ‘ ‘ Kur j er Poranny ’' 
tarp sąmokslininkų ir Įta- 

• kinam Berlvno sferų buvusi 
sudaryta sutartis, kuria už 
parama “kairioji vyriausy
bė” pažadėjusi toli einančiu 
nusileidimu Vokietijos at
žvilgiu. Tie nusileidimai 
turėję paliesti užsienio poli
tiką, o ypatingti Klapėdos 
klausimą. .Klaipėda per su
kilimą turėjusi būt užimta 
vokiečių kariuomenės, kui’i 
į ten būtų įžengusį neva vo
kiečių gyventojams apsaugo
ti. Tuo būdu sąmokslinin
kai būtų nusiėmę atsakomy
bę už Klaipėdos atidavimą 
Vokietijai.

Visas reikalas buvęs laiko
mas didžiausioj paslapty. 
Svarbius dokumentus tuo 
reikalu neva turėjęs baronas 
Tornau, kuris Telšiuos su
imtas. Tarp sąmokslininkų 
ir komunistinio judėjimo 
vadui Lietuvoje prie jokių 
derybų nepriėję, bet “komu- 
nizuojančios masės” turėju
sios btū Įtrauktos pačių kai
riųjų partijų vadų.
/ Iš karto sukilimas norėta 
padaryti Šiauliuos arba Tel
šiuos, vėliau tačiau sudary
ta planas taip, kad Kaunas 
turėjęs būt pultas iš dviejų

Tėvynė mūsų! Šaukėsi mūsų pagelbos,' mes 
bėgome jai į talką, atidarė
me kišenę ir parodėme šir
dį. Dabar mes nebereikalin
gi. Lietuva prakiuto. Dau
giausia mūšų centų pagelba 
jos rinktiniai vaikai prisi
rankiojo vokiškai-prancūziš- 
kų “aukštų” idėjų — išdi
džiai un iversitetiški!, bet ne 
visuomet praktiškų — ir jau 
nebenori žiūrėti į “ameri- 
kontus,” mirštančius “ame- 
rikontus.” . Motinai jau mes 
nebereikalingi.

Ar reikalingi esame vai
kams? Mūsų motina flir
tuoja su visokiais izmais, 
pradedant bolševizmu ir bai
giant fašizmu. Vaikai Irgi 
neatsilieka: juos vilioją a- 
merikanizmas.

Traginga mūsų padėtis: 
nepaiso mūsų nė motina, nė 
vaikai! Ir vieni ir kiti sa
ko mums (tankiau tylėjimu 
negu žodžiais) : duok dolerių 
ir tylėk, tu neišmanėli! tu 
grinoriau! - • , .

Ar jiems tuo’ pačiu atsi
mokėsime? Ne! Padėsime, 
klekinėdami ir mūsų nfoti- 
nai ir mūsų vaikams. Kiek 
tik galėdami gelbėsime juos 
nuo “suamerikonėjimo,” su- 
rusėjimo ir /suitalijonėjimo, 
— taip vaikus, kaip ir mo
tina. Juodvarnis

,.Ą tamsta m; 
(Pabučiuoja motiną); - ; 7 i r J.

^.Nešįųir^es^pamęrkti,.  ̂
na į grįšią;)

' . • -i”’'Ve
JONAS (paėmęs gėlę, kuriąjam 

prisegė). — Kokį grašį rožė, Ęoks 
jos kvapas! ’ ‘ ! .5

ROŽE. — Taip, bet kiekviena foŠ 
dyglių. Be dyglių nėra rožių, bet a 
džiaugsmo. (Giliai užsimąsto.) "

JONAS. — Ko taip užsisvajojai^ 
kiuos čia tamstai linksma. . --

' U f* ’ į iV*

‘ ROŽĖ
svetimai yra kaip tikroji motina. (Pąi

JONAS. — ’Ar- eisim į kaimą jau 
ieškot?

ROŽE.-
JONAS

ROŽĖ. -
žiu kaip tamstos motina. '

JONAS.;— Žinai, padainuok tą apie 
dėlę.

ROŽĖ. — Ar man pritarsi?
JONAS. — Ne, turi viena dainuok '

•n.
ROŽĖ. — Paskui tamsta turėsi daini 

(Dainuoja.) '
• - . V t?’

Daina Nr. 12

Jau nebėra kada, vakaras.
. .fe

— Tai padainuok kokią ’dąii 

Dainelę ? Aš nemoku tokių i

Nueisiu, nueisiu, x
Į savo darželį nueisiu. (2 kart) 
Priskinsiu, priskinsiu, 
Gražiausių gėlelių-priskinsiu.
Nupinsiu, nupinsiu,
Rūtų vainikėlį nupinsiu.
Vainiku, vainiku,
Aš savo galvelę dabinsiu.
0 rožę, o rožę.
Aš savo berneliui prisegsiu.

(Tęsinys)

VII. Federacijos Cen1 ras
1. Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos Cen

tras ir jo raštinė yra mieste Brooklyn, N. Y.
2. Centralėje Federacijos valdyboje yra dvasios va

das, pirmininkas, du vice pirmininku, sekretorius, iždi
ninkas, 3 iždo globėjai.

3. Centralės valdybos priedermės yra:
a) pildyti Federacijos Kingresų ir jos Tarybos nu

tarimus. -
b) išduoti Kongresui it-skyriams savo veikimo apy

skaitas.' z

• c) daboti Federacijos labo, rūpintis jos augimu ir tar
pimu,

d) atstovauti Lietuvių Katalikų visuomenę ii* jos rei
kalus viešuose dalykuose ir susidūrimuose su priešingais 
arba pašaliniais gaivalais ir apsireiškimais.

e) vadovauti Lietuviams Katalikams tautos ir šiaip 
viešuose reikaluose. • J

f) nurodinėti visuomenei, koki reikalai yra verti pa
remti, koki ne, persergint visuomenę nuo n^eistinų apsi
reiškimų,

g) ištikus svarbiam dalykui, paliečiančiam lietuvių Ka 
talikų reikalus. Federacijos Centro valdyba sustato projek
tą. kaip tą reikalą aprūpinti. >

4. Visi,Centro valdybos nariai yra renkami šiokiu bū
du: . ' _ . ’ z

a) 'kiekvienas skyrius per savo Apskritį arba tiesiog į 
Centro raštinę prisiunčia pranešimą, koki tame Skyriuje- 
yra žmones galinti būti Centro Valdybos nariais (Galima 
pristatyti 18 asmenų).

b) prie pranešimo turi būti pridėtas kiekvieno perša
mojo kandidato gyvenimo aprašymas su aiškiai pažymėtais 
to asmens nuopelnais tėvynei ir Bažnyčiai ir pristatyti tik
tai tokius, kurie pilnai pritaria Federacijos veikimui. 1

* t ' - '•

, -s ■* . * * .

- MAGJię. — Ant šventoriaus sutikau, sa
ko pasveikink Paulauskus ir paprašyk, kad 
pas mus Stvažiųotij.

ONA. ~ Senai aš ją bemačiau. Ar svei
ka atrodo.- '

. U - ■*'* * . ^ * » -

^MAGDĖJ. — Taip, sveiką. Ale, ^irdele tu 
mano, koki ji pliuškė, pąsipuošuš, tarytum 
būtų mergina. A kaip mainosi laikai... 
Bet aš skubėsiu namo. Sudiev, širdele. (Iš
eina). •» -:

ONA. — Sudiev, sudiev, Magdut... (Pau- 
-za.) Tos mūsų “moterėlės,” tai geros žinių 
skleidėjos. Jos viską sužino, viską pamato, 
viską su gerais “pridėčkais” pasako. (Iš 
darželio ateina Jonas su Rože. Rožė atsine
ša gražiai žydinčių rožių.)

JONAS. — Žiūrėk, mama, kokios gra
žios rožės!

ONA. — IŠtikrųjų. Aš būčiau bijojus 
jas ir skinti.

ROŽĖ. — 
duoda rožes.)

ONA (paimdama.). — O, kaip gardžiai 
kvepia. Aš mokėjau dainą apie rožes.

JONAS. — Padainuok, mamyt.
ROŽĖ. — Taip, padainuok, tąmtsa to

kių gražių moki dainelių.

ONA. — Netikėtai, priversit dainuot. 
(Dainuoja.)

Daina Nr. 11
“NUEISIU, NUEISIU”

Muzika—St. Šimkaus

“DUL-DUL-DUDELĖ”
Muzika A Vanagaičio ;

.. a- ■ - -

1. Žinau aš dainą vieną dainuoju ją kasdiei 
Kąs vakarą, kas rytą tą pačią o vis kitą. 
Dul, dul, dul, dul dūdelė graži mano merge

2. Myliu aš tą dainelę kiek neša širdies galė. 
Myliu iš viso vieko nors ji neduoda nieko 
Dul, dul, dul, dul dūdelė graži mano męrgę

(Ska 
(Baigiant dainą ateina kaimo jaunim 

Kartu Rauįas ir Paulina.) į
JONAS. — Štai, mes tik norėjom ea- 

su ieškot..
PAULINA. — Užgirdę tokią gražią d 

nelę, turėjom ateit.
■-

(Bus daugiau)
■ - ’ . .......................

1
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B.P.Šilkauskas,
LDS. 5 kp. pirm.

Spaliu 13,14 ir 15 d. York, Pa. miestely įvyks paminėji
mas šimto penkiasdešimts metų sukaktuvės nuo buvusio 
Kontenentinio kongreso, kuris buvo nuo rugsėjo 30y 1777, iki 
birželio 28, 1778. Per devynius mėnesius York buvo šios ša
lies sostinė. Šis vaizdas parodo Archibaldo McClean’o re
zidencijų, kur buvo valdžios iždinė.

X-' . . -Šios kolonijos lietuvaitės tu
ri būti nujaučia blogus metus, 
kad ženijasi su bile kuo ir su 
italais. Rodosi, kad čia yra iir 
lietuvių vaikinų ir daug gra

ibesnių už kitataučius, tai lo
dei ne su savais? Apsiženiję 
su savo tautos nė blogi] metų 
nejausite, o su kitataučiais ir 
gerais metais bus bloga.

t ' B. P. šilkauskas

T

ii yra dei pataisymo bažny- 
oš, kurioje 4nes suėję galime 

Dievą garbinti savo prigimto
je kalboje. Taipgi jaunoji gent- 
kartė toje vietoje Jį garbins.

Parapijos Bazaras

Jau pradėta daryti prisiren
gimai prie bazaro, kuris pra
sidės lapkričio 3 ir tęsis ligi 
19 d. šį metą manoma padary
ti bazarą įvairesnį. Draugijos 
yra kviečiamos prisidėti su 
darbu ir aukomis. Kadangi šį 
metą yra reikalinga finansinė 
parama, tai kiekvienas parapi
jos narys(rė) turėtų pasidar
buoti kodaugiausia ir prisidė
ti* ar tai su darbų ar su auko
mis. Kiekvieną trečiadienio 
vakar yra laikomi susirinki
mai. į kuriuos yra kviečiami 
gausiai atsilankyti.

•v. »
__ silpnas, 

bus pasiskirstę j partijėles. Ne
bėrai Šv. Rožančiaus moterų 
draugija turėjo pųikją vaka
rienę parapijos naudai. Pelno s__* ■
nemažai padarė.

Darbininkai Nesnaudžia

Šios kolonijos žymesnieji 
darbininkai, susispietę prie L. 
D. S. 75 kp. veikia nejnažiau 
už kitus. Žiemos laiku rengia 
salėse pramogas, o vasarą tu
rėjo išvažiavimą ant tyro oro. 
Didžiausia bėda, kad mes ne
turime korespondentų, kurie-a- 
pie šios kolonijos Rietuvių gy
venimą organe “Darbininke” 
aprašynėtų.

Darbai

Kaip kitur, taip ir pas mus 
su darbais sunku- Anglių ka
syklose'dirbama, bet neperdau- 
giausia. Minkštų anglių ka» 
syklosobuvo streikas, bet kom
panija po kiek’ laiko atidarė 
kasyklas ir pasiūlė darbinin
kams seną užmokestį. Vėliau 
įtaisė elektrikines lempas dėl 
“šiuterių.” Priėmė dalį dar
bininkų. o kitų nenorėjo pri
imti. Darbininkai pasiprieši
no ir išėjo į streiką. Po to, 
kompanija kasyklas visai už
darė. Kitas šaftas dirbo per 
vasarą no tris dienas, o dabar 
dirba kasdien. Ulinois mainie- 
riams susitaikius ir kito šafto 
darbininkai pradėjo valyti ka
syklas ir gal kada nors pradės 
(Jirhti. Daug darbininkų di
džiausiame varge gyvena. 
Prasiskolino visiems ir laukia’

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
M. S., Worcester, Mass. — 

Moterų Są-gos 5 kp. praneši
mas suvėluotas. Netilps.

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

Mūsų 3 varyklių garlaiviais: 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Ballin, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
rhuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 

- laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o Į 
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ekstra)
Išplaukia kiekvieną savaitę 

Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas:
Hamburg-American Line 

United American Lines, Ine. 
General Agents

131 Statė St., Boston, Mass.

»■■■■■ ■■ I ■— ■■— .—■■■■!■ . M Į |fc

NEW HAVEN.CONN.
Nauja Svetainė

Šios kolonijos lietuviai nuo 
senai troško įsigyti svetainę, 
kur galėtų rengti pramogas. 
Troškimas išsipildė— svetainę 
jau turime. Dabar draugijos 
sujudo rengti pramogas, kad 
praplėtus savo veikimą.

Parapijos Reikalai

Bažnyčios taisymas eina
rai ir manoma užbaigti darbą 
prieš Padėkonės dieną. Dažnai 
girdėti žmones kalbant, kad 
reikia daug darbo ir vargo ir 
finansų pridėti pne pataisymo 
bažnyčios ir kalba kad nebuvo 

j reikalo pirkti šią naują vietą. 
jKaip klaidingai supranta. Juk

Dėl naujos tiesos nieks į ')e vargo nieko gero neątsiek- 
taip nepavojinga kaip įsise-j?ime- Kam gailėtis darbo ar- 
nėjusi klaida^. Goethe. |ba pagal išgalės finansų, juk

, **■
- . *

kada galės pradėti skolas mo 
keti.

X

Nezaliežninkai Suban- 
krutijo

Vietos nezaliežninkai šuban- 
krutijo, jų “pryčeris” Žvalio
ms pabėgo. Dabar parsitrau
kė Krikščiūną, bet tas juosJš- 
keikė ir sėdi sau namuose kai 
koks diktatorius. Pasikvietė 
GeniotĮ. bet jo Krikščiūnas ne
įsileidžia ir tarp nezaliežninkų 
eina meksikiška kova. Vėliau 
pravijo ir GeniotĮ. Netekę mul
kintojų, vieni pradeda prasi
blaivyti, o kiti garbintų kad ir 
žydeli.

Kada gi susiprasite ir grįši
te prie tikros Bažnyčios.

Buvęs parapijonas

Gražus Pamokslas

Sekmadieny, spalių 2 d. kun. 
Cibulskas, kuris yra mūsų pa
rapijos vikaras, pasakė gražų 
pamokslą lietuvių kalboje. Vi
si parapijonai stebėjos išgirdę 
toki gražų ir pamokinanti pa
mokslą. Kadangi Į mūsų baž
nyčią daug lankosi svetimtau
čių tai kun. Cibulskas sako pa
mokslu ir anglų kalboje, tai jie 
negali atsigerėti jo turiningais 
pamokslais. Laukiame dau
giau tokių naudingų pamoks
lų. ’ Pumpurėlis

Darbininkų Prakalbos

Spalių 23 d., 7 vai. vakare 
Įvyks LDS. 5 kuopos prakal
bos, parapijos senojoj svetai- 
nėj,,Congress Avė. Kalbės Dr. 
M. J. Aukštikalnis ir. adv. J. 
Braniškis.

Darbininkai! šios prakalbos 
kiekvienam atsilankiusiam bus 
naudingos, ries išgirsite daug 
ko naujo iš gerb. profesionalų. 
Tad kviečiame visus vietos ir 
apielinkės lietuvius gausiai su
sirinkti ir išklausyti naudingų 
prakalbų.

Nuoširdžiai kviečia Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 5 kuopa.

»
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Cigaretai kuriuos jus galite rūkyti su
tikru užsiganėdinimu

ge-

Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

Ekskursijos į Lietuvą
įiankymas i tėvynę rudei 
u pasiliks ilgai atminty.

ūpo ir šviesk] vilčių. Jam

f
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Specialė Kalėdinė Ekskursija 

S.S. LEVIATHAN 
išplauks iš New Yorko 

antradieny Gruodžio 6, vidurnakti 
Po asmeniška priežrara M r. J. Turck, 

iš l’nited Statės Lines. šita ekskursija— 
nuvežš jus j tėvynę kaip tik ant linksmų 
kalėdiniu švenčių.

Gaukite platesnių informacijų apie 
jas nuo just? vietos agento arba rašykite 
pas

Apsilankymas j tėvynę rudeni ar ant 
Kalėdų pasiliks ilgai atminty. Planus 
darykite dabar plaukti viena iš ruošiamų 
dvejų ekskursijų laivais L’nitcd Statės 
Lines.

S.S. LEVIATHAN
išplauks iš New Yorko 

Subatoje, Lapkričio 12.
Po prieHura Mr. J. Porkovits. atstovo 

Cnited Statės Lines. kuris pilnai prižiuręs 
jus visus.

United Statės lines
75 Statė Street, Boston, Mass. 45 Broadway, New York City

LIETUVOS
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privalo 
ta rėti Lietuvos mlesttj žen- 
klus. Yra indomu sn jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. Išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centų
“DARBININKAS”

366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

Į IR IŠ

LIETUVOS
- - Ter BMMEN’Ą -
Didžiausiu ir Greičiausiu 

Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu

Puikūs 3-čios klcsos kamba
riai—tik miegamieji

N O R T H G E R M A N

L L O Y D
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arba pas bile vietinį agentą

Jei visi cigaretai butu tokie geri kaip 
Camel jų negirdėtumėt nieko apie 
speciali prirerigimą, kad padarius 
cigaretus gerais dėl gerklės. Niekas 
negali užimti vietos rinktinio tabako

LIETUVIAI!!
BALTIKO AMERIKOS LINIJA 

tai pirmutinė laivinė bendrovė 

Kurios Laivai Pralaužė Kelių Iš 

Amerikos New Yorko 
TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 

siunčiant du laivu pernai o jau net 
penkis šįmet

KAINOS LAIVAKORČIŲ į 
KLAIPĖDA

Trečia klesa............. .......$107.00
Ten ir atgal tiktai____$181.00

Turistinė III klesa ------$117.00
Ten ir atgal tiktai ...$196.00

Valdžios taksai atskirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

“POLONIA” ..1 Lapkr.-Nov.
“LITUANIA”____ ~Lapk. 22
“POLONIA”'.____ Gruodžio 6
“ESTONTA”'. Gruod. 22

| KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December 
£ žiniom Kreipkitės į Vietos Agentų Ar j Bendrovę 
? BALTIC AMERICA LINE
| 8 Bridge Street New York, N. Y.



nariai sueikite, nes yra

PARAPIJOS

>,?7-£

pirks. Šis pagrasinimas gal 
sulaikys blogų knygų leidė
jus ir pardavėjus nuo tvirki
nimo jaunimo.

CAMBRUMHUJE YRA 355 
DIRBTUVĖS

Tvaike. 1926 metų Cam
bridge, Mass. buvo 355 išdir- 
bystės, kurių vertė siekė 
$109,655,200, taip skelbia 
valstijos darbo ir industrijos 
departmentas.

Viso produktų vertė Cam- 
bridgio dirbtuvėse buvo 
$176,027,871.

Tose dirbtuvėse dirbo 22,- 
7703 darbininkai ir jiems^ iš
mokėta algoms $28,769^050.

BOSTONO MAJORAS GAVO 
ĮPĖDINĮ

Bostono majorų ir jo žmo
nų Malcolm E. Nichols gar
nys apdovanojo sūnumi. Po
nia Nichols yra geroje svei
katoje. Dabar majoras turi 
keturius vaikus. Trys yra 
pirmosios žmonos, ir ketvir
tas dabartines žmonos. Po
nia Nichols yra sesuo pirmo
sios mirusios majoro žmo
nos. 'j

-Prank A. Gnodrem; Mass. 
valstijos automobilių regis
truotojas išsiuntinėjo laiš
kus policijos stotims, prašy
damas imtis griežtesnių prie
monių prieš automobilistus, 
kurie prie skersgatvių nesu
mažina bėgio. Taipgi nesu
mažina automobilių bėgio 
kur eina žmonės. Taigi sau
gokitės, nes policistas gali 
išlysti visai netikėtai ir į7 
duoti bilietų.

Rengia Roterq Sąjuagos 13-ta knopa 
įvyks Subatoje

Orchestra yra pasamdyta 
iš Lynn’o, vadovaujama P. 
Šidlausko. Taigi, lietuviai ir 
lietuvaitės, be skirtumo—se
nas ar jaunas,-visi galėsite 
linksmai praleisti vakarų.

Įžangai vyrams 50er, mote
rims šr merginoms 40e.

rėn'gVa
ŠV. JURGIO DRAUGIJA 

->■ Brighton, Masą.

ATIDARĖ GELEŽINKELIO 
STOTY MAUDYNES

South Statione,. naujuose 
ir moderniškuose patogumų 
kambariuose įtaisė maudy
nes- ii* kitokius patogumus. 
Žmogus iš surūkusių trauki
mų išėjęs dabar gali ant sto
ties apsišvarinti ir jpalikti 
suodžius ant vietos.

I . I ■ į v - - -

^’Ms-paslyde, ir išmušė tvorų. 
'Laimė, katfrautomobilio pas

kutiniai ratai užsikabino už 
žemutino tvoros stulpo, o 

• kad ne, tai būtų nudardė
jęs.'! Charles upę. Pakol pri- 
fcufopegelba, automobilis ir 
jis'kabojo 30 pėdų nuo van
dens ore. .» f f
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Galima
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366 Bn

DALY1 
tervs 
mos

Ši kom

Tel. S
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nuo 9 
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už-lar 
dčldie

Pirmadieny, Antradieny, 
Trečiadieny

Spalių 24-25-26
B1I.LY DOVE j 

THE STOLEN BRIDE

” vesdamas.
gali pailginti savo gyvenimą.

NOT for PUBLIUATION
su RAI.PIl E INCE

NAU

bzE

Visol

5

t- į

SEKMADIENY - 
ę Spalių 23

C H A T E ife ” 
su PAT O’MAT.T.EY 

taipgi JVNING TKAVNING 
ir jo sekmadienių linksmintojai

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

Ketvirtadieny, Penktadie- g 
ny, šeštadieny
Spalių 27-28-29
T.EIVIS STONE j

THE PRINCE OF HEAD- 
WAITERS

AIGIPTO PIRAMIDOS
Seniausia kultūringoji pa
mik) tauta—tai aigiptėnai. 

r jaug tūkstančių metų prieš 
ristų. kai mūsų irkitųJda- 

Jlirtinių Europos tautų pro- 
if via i buvo dar puslaukiniai, 
aigiptėnai jau turėjo aukštą 
jm-vu kultūrą, kurios nema
ni liekanų užsiliko iki mūsų 
dienų. Tš visų Aigipto lįe- 
Iktnų nuostabiausios yra pė- 

| ^m tĮtlos. •
fc ž «• ■ *

Piramydos, tai Aigipto 
w Movų, faraonų, kapai. Jos 

B&' k. •-■j* ■ *
s£>vi veik nepasikeitusios ir 

. iSandie. kaip stovėjo jau 
tūkstančius fortų. Ištiso jų 
-|tiškaitoma virš aštuones- 
rješiint. Jos visos stovi Ly- 
iiiįjos tyrų imkrašty, ant de
rliojo Nilo upės kranto, 
maždaug 30-ties kilometrų 
pilte. Jų didumas yra labai 
įtairus. Aukštumas siekia 
nuo 10 iki 150 metini/ Taip 
put ir medžiaga, iš kurios 
jft? padarytos, Įvairi. Kai 
kainos padarytos iš tašyto, 
kai kurios iš paprasto uolos 
skaidinio. o kitos vėl iš Ni
lo šlvno plvtu. Jos visos bu- 
vo pastatytos dar tūkstan
čius „metų prieš Kristų. Jų 
viduryje. erdviose patalpo
se, yra palaidoti tų laikų

S
*■>

T4 So? Boston 3520

1.0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
OJRNELL UNIVERSITY su A. B.
G WASHIN'GTON UNIV^ra LLB.
“D»r bin Into” Name 

(antros lubos)
386 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
K S Harvard St., Cambridge, Mass. 

Tel. University 1463—J.

Aigipto valdpril, 
kūnai. Tačiau jau šenai, ne- 
žiūiintri visas apsaugos pa
stangas, beveik iš visų pa
talpų arabai, ieškodami 
firangenybių, yra viską iš
plėšę. Tuo būdu žuvojjran- 
giausi istorijos tttrtai'', apie 
seniausi žmonijos kultūros 
laika. '

Piraravdos, matytiobuvo 
statomos iš pradžių laiptų 
pavidalo sienomis, siauryn 
į viršų. Nuo viršaus sienų 
laiptai vėl buvo priedangai 
apdedami akmenimis, taip 
kad sienų išorinė pusė pasi
dalydavo lygi. Laikui, bė
gant šie dengiamieji akmens 
sutrupėjo, ir piramydų pa
viršius vėl įgavo laiptuotą iš
vaizdą. Tatai palengvina už
lipti į jų viršų.

Didžiausia yra vadinamo
ji Cheopso piramyda, kurio
je palaidotas tų laikų Aigip
to šio vardo faraonas. Jos 
apačia užima ketvirtainį 
plotą, kurio kiekvienas kraš
tas turi 232 metrus ilgio; 
aukštumas dabar siekia 147 
metrų. Buvusi smaila pira- 
mvdos viršūnė dabar nu
griuvusi, ir taip pasidarė 
viršuje aikštelė, kurioje ga
li lengvai sutilpti šimtas 
žmonių.

Akmens uolos skaidinio 
šios piramydos pastatymui 
suvartota 2^6 milijono ku- 
biškų metrų. Senovės pa
davimais, .piramydų statę 
100,000 darbininkų per 30 
metu, tačiau dėl karščio Ei- 
gipte tik 3 mėnesius metuo
se tegalima buvo dirbti. Tai
gų šios piramydos pastaty
mui buvę sunaudota 240 mi
lijonų darbo dienų!..

ii i ©i © © ©
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i GEORGE H. SHIELDS į 
ADVOKATAS | 

811-812 01d South Building |!
294 MFashinrton Street j> 

Boston, Mass. X 
Valandos/ 9 A. M. Iki 5:30 P. M. | 

GYVENIMO VIETA |

37 Gorham Avė., Brookline | 
Telephone Regent 6568 $

ANTANAS F. KNEIŽYS | 
’ turis lanko Suffolk Teisią mokyk-O

Ir užsiima Real Estate pardavt- * 
Dėjimu, būna mano ofise kasdien 3 
nuo 3 iki 5 valandos po pletij išsky- v 
rtts Šventadienius. Lietuviai, kad Ir J 

v l ažai sukalbantieji angliškai gali? 
£ kreiptis {vairiais reikalais pas ma- , 
Jlfc1. A. F. Kneižio adresas yra toks: 

E. Ninth St.. Tel. S. B. 1606. č

__ _ _____  _________________I >■ ■; y ■
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Jau artinasi šaltos žiemos 
vtaktys. Turėkit pečius pri
ruoštus dabar ir nelaukite 
kol visi pradės reikalauti

Turime iš visokių pasi
rinkti nuo $17.50 ir auk
očiau, su visais įtaisymais. 
Viskas kas tik reikalinga 
namams. Esame agentai 
Atwater Kent Radios.

/ — ■»

NEPAPRASTAS DALYKAS
šiomis dienomis pas mus pate

ko ant pardavimo dviejų šeimynų 
medinė stuba su penkių automo
bilių garadžium, City Point, ant 
E. 6th St, netoli L St. Keturi 
kambariai ant pirmo aukšto ir 
penki ant antro. Maudynės, šil
tas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui kuris 
turi vieną arba daugiau automo-- 
bilių arba užsiimantis automobi- 
liųtaisymu. Rendų atneša netoli 
$100 į mėnesį. Prekė $8,800 .Ma
tyk A. J. KUPSTĮ, Savininką.

GUDRIAM ŽMOGUI
proga papirkti gerą trijų šeimy
nų namą visai prieinama kaina, 
ant 210 Silver St., So. Boston. 
Yra gazas, elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs), viskas naujai įtai
syta. 'Pirmas morgedžius $2,500 
Co-op Bank. Į mėnesį randos 
atneša $57.45. Prekė $4,200. Sū- 
sineškit su savininku A. J. KUPS
TIS.

NAMAS SOUTH BOSTONE
Šešitj šeimynų, — dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendų atneša 
$780 į metus. Prekė $4,500. •

$4,500.00
Medinis šešiij šeimynų namas ant 
Silver Street, So. Boston. Yra ga
zas, atskiros paredalinės kiekvie
nai šeimynai. Randos atneša $75 
į mėnesį. Pirmas morgedžius 
.$3000. .
LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 

MALKAS!
Neužmirškite jogei rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

• f • , •

332 Broadw&y, So. Boston, Mau. 
Tel. S. B. 1662—1373

VEDUSIEJI ILGIAU GYVE- metų “jaunuolis 
NA UŽ NEVEDUSIUS

> Iširiiričiai datSi. jau 'senai maždaug septyniais mėne- 
tvirtindavo, bet senbernių ir siais Taip kalba mirties ir 
senmergių įtaka pasaulio gy
venime iki šiol buvo daug 
stipresnė už šią išminti. Da
bar statistikos skaitmenimis 
jau įrodyta, kad vedę apy- 
tikriai iki sesių ir net iki 
dešimties pietų ilgiau gyve
na kaip nevedę.

Štai keletas šio statistikos 
skaitmenų, iš kurių kiekvie
nas savo amžių gali apytik
riai apskaičiuoti. Pirma vy
rai.

Jei vyriškis 20, 25, 30 me
tų amžiaus dar nevedęs, tai 
gali tikėtis sulaukti maž
daug 63, 64, ar 65 metų; jei 
tais metais arba sekančiais 
metais vestų, tai galėtų dve
jais metais savo amžių pail
ginti, būtent iki 66, 67 ar 68 
metų. Juo anksčiau vyriš
kis apsiveją, juo daugiau 
galimumo ilgiau jam gy
venti. Net ir tie, kurie ve
da 40 ar 50 metų sulaukę, 
pataiso savo “gyvybės ba
lansą” dar vienais metais 
savo naudai. Kas penkias
dešimtaisiais metais veda, 
gali sulaukti dar septynias
dešimt antrų metų, o neve
dęs metais anksčiau, jis mir
tų. Net ir devyniasdešimties

DIDŽIAUSIAS IR ŽIAU
RIAUSIAS PASAULIO 

TEATRAS
Daug milijonų žmonių, se

nai praėjusiais šimtmečiais, 
yra sėdėję Romos Kolizieju
je ir žiūrėję, mūsų suprati- 

baisių vaidi-

! 
i

REIKALINGI DARBININKAI
dirbti anglių kasyklose.Nuo- 
1 atims darbas. Dvi kasyklos. 
Viena Freeport skyriui, ki
ta Pittsburg. Vyrai su šei
mynomis tegu kreipiasi, ku
rie turi patyrimą prie ka
pojimo ir sudėjimo. Geros 
sąlygos. Kasyklos randasi 
Renton, Allegheny County, 
Pa. Bellphone Unity 25 ar
ba Pittsburg Atlantie 0664?
UNION COLLIERIES CO., 

2214 OliverBldg., arbfcr—,

Romano Employment ± 
439—3rd Avė., Pitts

(2ras? aukštas 
(S.-21)

gyvybės statistika apie vy
riškius.

''Moterys, ištekėdamos ant
ra tiek savo gyvenimą pailgi- mu, laukinių, 
na, kaip vyrai. Jeigu, sa- nimų* kurie būdavo rodomi 
kyšime, mergina šiandien milžiniškoj jo'arenoj e. 
turi dvidešimts metų, tai iš
tekėjusi ji gali Sulaukti maž- pralieta,, plojant ir šūkau- 
daug šešiasdešimts penkių 
metų, o netekėjusi tesulau
kia penkiasdešimt astuonių 
metų. Skirtumas — septyni 
ilgi metai! Dvidešimt pen
kių metų ištekanti dukrelė 
gali sulaukti šešiasdešimt, še
šis metus, o netekėjusi turė
tų pasilenkintr tik penkias
dešimt devynižiš metais. Vėl 
septynių metų pailginimas— 
ir vis dėl ištekėjimo. Net 
35 ar 40 metų “panelė” iš
tekėdama gali dar pailginti 
trejais, keturiais metais sa
vo gyvenimą.

O senolė šešios dešimties, 
senstanti gražuolė, susituok-. 
dama su mylimu vaikinu 
dar gali tikėtis savo amžių 
pailginti vienais metais.

Ne be to, kad ir šios tai
syklės neturėtų išimčių. Y- 
ra juk žmonių, kurie ir ve
dę Anksčiau “kojasz užrie
čia,” negu jiems sulig šia 
statistika priderėtų gyventi. 
Mat bendros gyvenimo tai
syklės: sveikata, geras ūpas 
ir t. t. yra kiekvienam žmo
gui būtinos visvien, ar jis y- 
ra įsipainiojęs į moterystės 
pinkles, ar ne. Visgi vedu- 
siems bus malonu išgirsti, 
kad juo ilgesnis jų buvimas 
tose pinklėse, tuo ilgiau jie 
gali tikėtis išgyventi šioje 
juokų ir ašarų pakalnėj.

Daug žmonių kraujo ton

jant apsvaigusiai miniai; bet 
dar daugiau laukinių žvėrių 
ten išžudyta. Kai imperato
rius Titas Vaspazijonas 80 
metais prieš Kristų pabaigė 
Koliziejaus statymą, 100 
dienų nenutraukiamai tęsė
si vaidinimai, per kuriuos 
vien 5000 laukinių žvėrių 
nustojo gyvĄ’bės. Vėliau sio 
teatro scenoje daug pirmųjų 
krikščionių padėjo savo gy
vybę už persekiojamo Kris
taus mokslo išpažinimą.

Milžinišką, šio teatro di
dybę aiškiai rodo jau ir tai, 
kad po dviejų tūkstančių 
metų, kai jį ir audros, ir žai
bai, ir žemės drebėjimai 
griovė, kai ilgą laiką iš jo 
akmenų buvo statomi di
džiausi rūmai — jis dar ir 
šiandien tebestovi.

Teatras turėjo keturis di
džiulius aukštus ir sieke 50 
metrų aukštumo. Apskritai 
išorinė siena tęsėsi pusę ki
lometro. 80 Įėjimų patogiai 
praleisdavo 85.000 teatro 
lankytojų, kuriuos jis sutal
pindavo. “M. Rytojus”

Tas kuris dirba, turi vieną 
velnią gundintoją, o kas tingi- j 
niauja—turi jų tūkstantį. (I- 
talų patarlė).

# » ♦

Ir klaida būna naudinga, ’ 
kol mes jauni, jei tik mes jos ; 
nevelkame iki senatvės. _į 
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TIKRAS BUDAS BAIGT 
MUSKULŲ SKAUSMUS
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Nebūk mizerija su strėndiegliu ir 
skausmu <lel sustyrushj muskulų ir są
narių dėl sunkaus darbo, užsiėmimo į 
ar dėl kitos priežasties Vartok Jobu- , 
son's Red Cross Kidney I’lasterj prie 
skaudamų vietų, subrinkimai ir su
styrimai jus apleis — l>eveik urnai.

.Tohnson’s Red Cross Kidney I’Iaste- 
ris užbaisria skausmus tarsi magiškai, 
dėl to. kad gyduolės ant plasterio per
sisunkia pe‘- odą ir eina tiesiog f a]>- 
imtas vietas ir imtinai pradeda savo 
nuostabų veikimą ir teikia pagalbi) 
taip ilgai, kol plasteris laikomas prie 
kūno.

Tūkstančiai sunkiai dirbančių vyrų 
ir moterų surado paprasčiausią, leng
viausią. greičiausią ir tikriausią būdą 
gydymui skausmų ir sustyrusių mus
kulų. Nekęsk nei vienos minutės. Rauk 
Red Cross Kidney I’laster bile vais
tinėje. Nuo "momento, kuomet jus pra
dėsit vartot. jus nusistebėsite jo nuo
stabiu veikimu.

•RITA RITA RITA TAI!
Nejau J‘Ryto” neskaitai?! 
Mūsų “Rytą” ar skaitai?

M
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RAKANDU KRAUTUVĖ
Kampas C ir Gold SU.

< South Boston
Tnrlme visokią namams antros eilės 

trasai, komodos. kodCs ir t t Talp- 
atfinlSotnea'“ .........................
i^ingSns. į
JĄ-4 Gerai, 
amatu, v

Atdara.:

rakandą, tatlp tai: pečiai, lovos, ma

x TER ilJE

I hi 251
ii
■ (,'Otibo 
^x:8CJ 

i X Seredi 
I eSubat 
i VlIomlB

SI
nuo 
m

DI
60

C

I

Ne kas kitas, tik mūs “Rytas” į 
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Vis įdomiai prirašytas. 
Nes jis visa girdu žino 
Tr visur teisybę gina 
Korektingai. bet griežtai.GERA PROGA

Turime gerą progą lietuviui 
jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama į pirmes
ni patyrimu'bile tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi vpatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą dirbti

Jeigu gali šį reikalavimą išpil
dyti, mes parodysime kaip būti 
. / / ’ ‘. ? “j
skelbimą bus užlaikomi slaptybė
je. < Atsakymus siųskite taip: 
'‘Darbininko” ofisas. Box 20, So.

(t)

3 Nr., Lithuania. *
Prenumeratos kaina:

Pristatant j namus metams 
62 lit.. mėn. 6 lit.

t, \
Siunčiant paštu metams 50 

lit., mėn. 5 lit.
Užsieniuose metams 100 litų, 

mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Estijai ir Latvijai taikomas 
Lietuvos tarifas)

“Ryto”

I
Res.

J.
ekzastas kėdės ir sudedam, pasekmingu. Visi atsakymai į šį 

:ą padarome’kaip nau- - - — - - -
•e snslpažinę su štuom 
me viską gerai -ir J>1-

leo ik! 8 vai. Pėtny-
Mįtotns iti 9 vai. (S.21) JBoston, Mass.

I

J

Adresas: Kaunas.
Ožeškienės g-vė 3, Lithuania.

'414
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J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius 

Laikau automobilius dėl veseli- 
jų/*krikštynŲ ir šiaip pasivaži-

* nėjimo, pigiau nč kiti, 
į 162 Broadvtay, S. Boston, Mass.

Ofiso Tel. So. Boston 0304-W 
Res. Tel. S. B. 0304-R.

Tel. Norvcood 1503 PAT
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The daines Ellis Co.
405 West Broadvay 

South Boston
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E. V. WARABOW
(VRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
TR BALSAMUOTOJAS
1179 VVASniNGTON STREET

Norwood, Mass.
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