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NAUJAS.

KAUNAS. —Spalių 19 d. 
širdies liga mirė dainininkė

vaikščioti i valdiškas mo
kyklas.

SEATTtE. Wash. — A- Dabar šio Streiką^ 
erikos Darbo Federacijos aiškios.' Aidoblistai 
•ezidentas William G-reen v*si ištai f

•XI - i- J n 1 J -a-v darbininkus veda pi ireiske, kad Colorado Fuet ...

m,sy:!tT"y. ^Inebuvo streiko. kur 
’ “f1,®kasl» vo aMobfetei ar bo
reik4 ir dabar kalta už w 

•urmussusireaumusaulob- nCTeikgtų

: siems nuo potvynio įmestas 
duoda pašelpą. VmidttoprB 
darė žalos už $1,000,000.

Komisi jonierius Miliams 
apskaito, kad valstijos ke
lius potvynio vietose sunai
kino ir žalos padarė už apie 
$250^000.' '

Naujoje ' Anglijoje labai 
mažai žmonių turėjo ap
draudę nuo potvynio ir todėl 
patys žmonės viską turi pa
nešti. ■

jime su dir/ M.- Šikšniu, nn- 
nisteris pareiškė, nesą vil
ties, kad U&vfy mokytojų 
seminarija greitu laiku būtu 
atidaryta ir siūlė seminari
jos mokinius išskirstyti po 
lenkiškas valdiškas mokyto- 
jų seminarijas. Uždarytų 
liaudies.mokyklų ministeris

tuojami . ir patalpų* 
taip vadinamus “pe# 
mus. 1 - ti

Dėdės Šamo kariu 
ir Raudonasis K ryži* 
stato nukentėjusieji# 
nėms maistų ir drabu

Valdžia susirūpini* 
tvvnių aukomis. JaU 
nešta keletu bilių, kai 
kokiu noTs1 būdu apsi 
jus nuo potvynių. v

M
žmonių mažos upelės pa
krantėj kentė šaltį ir alkį, 
nes viską ką turėjo vanduo 
nusinešė ir sunaikino. •

Tas pats dedasi ir Bolton, 
Stowe, BellQw Falls, Ver- 
mont Šimtai žmonių; jeigu 
nesulauks pagelbos mirs nuo 
bado ir šalčio. • •
| Becket,x Mass. miestelis 
pradeda ątsistatyti. Dabar 
yra valstijbs policijos kon
trolėje. —.

Loveli, Mass. dėl potvynio 
dvi dirbtuvės buvo sustoju
sios dirbę, bet dabar yėl pra
dėjo. Miestas paskyrė $10,-:' 
000 pąšęlpos nųkentėjusiems 
nuo^potVymo.^

MONTPEUER, Vt. -| Vietos, ? kur 
Žiemos šaltis dar skaudžiau žmonės nukenb 
prispaudė gyventojus ir pa- vynio yra kapu 
didino jų kančias. trolėje. . f f

fWATEĖĖURY, V t. — Žmonės, hiėri
Dėl sniego ir šalčio suvėlavo ri eiti ir dirbt
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ANDROKLIO LIŪTAS

P.

Nepaprasti palengvini: 
symo automobiliu Įduot 
tę.

ryta einant dar- 
nelaimū: ar tai' 
ar automobilius 
tau sveikatą, o

Musu pertaisyti karai 
ti dėl vertės.

IŠTREMTŲJŲ TRAGEDIJA
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turime daug įvairiais var
dais draugijų, kuriose gali
ma apsidrausti savo sveika
tą ir gyvybę. Viena iš ge
riausių tokių apdraudos 
draugijų yra Lietuvių R. K. 
Susivienymas Amerikoje.

Siisivienvmas yra t aip 
sutvarkytas, kad čionai mes 
galime^psidrausti savo, sa
vo žmonos ir vaikučių, kaip 
gyvybę, taip ir sveikatą, ir 
tai pigiau, negu bile Insii- 
raMce kompanijoj.

Susivienyme mes galime 
savo gyvybę apdrausti nuo 
$150.00 iki $3,000.00, gi svei
katą nuo $3.00 iki $18jOO sa
vaitines .pašalpos. Čia mes 
galime apdrausti savo vaiku-' 
čius nuo vieno meto amžiaus.

Susivienymo skyrių yra vi
sose didesnėse lietuvių kolo-

SAVUOJU REIKALU
Gyvenimas mus mokina, 

kad žmogus sveikas būdamas 
privalo pasirūpinti rytoju-

• » »

mi. Niekas nėra tikras, kas 
jo rytojaus dieną laukia. Čia 
žmogus sveikas tvirtas, štai 
ji nelaimė patiko arba ne
mielas! rdinga mirtis savo 

. dalgi pamojo ir žmogaus nė
ra.

Sveikos būdama žmogus 
nevisada nori suprasti, kad 
toji jo sveikata tai yra tik
tai laikinoji Dievo dovana ir 
ją (sveikatą)! abai greit ga
lima prarasti. Rytą atsikė
lęs žmogus nežinai, ar būsi 
laimingas sulaukti vakaro ari? rgal tave da 
bau patiks 
gatvekaris.

-savo ratais
gal ir gyvybę, išspaus, arba’ 
20-tojo amžiaus banditas tau 
Gyvybę atims.

Žmogus turi būti visados 
pasirengęs ant visa ko. todėl 
ir reikalinga, kad nuo tų vi
su nelaimiu bent materialiai* • * ..

apsidrausti.
Darbo žmogus turėdamas 

žmoną, vaikus, turi atminti, 
kad tos. jam taip brangios 
šeimos likimas, turi rūpėti 
ne vien, kuomet jis sveikas 
yra. bet dar labiaus, kuo
met jį nelaimė patiks. Juk 

dilime j e esant, kaip tik šei
mos reikalais jau pervėlu 
susirūpinti, tie reikalai reik 
aprūpinti, kuomet sveikas ir 
gyvas esi.

Darbo žmogui, kaip tik 
dauginus turi rūpėti šeimos 
likimas, ues jisai jai duoną 
pelno tiktai savo rankomis, 
vadinasi, jo paties, jo žmo
nos ir jį) vaikučiu visa lai
mė. geriau sakant, visa atei
tis priklauso nuo jų globėjo 
— tėvo ranku. Jei tos tėvo / *
rankos dėl kokios nors prie
žasties sustos veikusios, jų 
visų likimas apverktinas.

Kad apsaugojus savo šei
myną nuo netikėtos nelai
mės. žmonės apsidraudžia 
savo sveikata ir gvvvbe.

Mes. Amerikos lietuviai.
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nijose, viso yra 300 skyrių 
— kuopų. t • k .

Susivienymas jau turi ar
ti 20,000 narių ir vierią mi
lijoną dolerių kapitalo, toms 
pomirtinėms arba pašalpoms 
mokėti. Taigi jei Tamsta 
dar nesi šios garbingos orga
nizacijos nariu, tai pasi- 
stengk tuojaus juo patapti.

L. R. K. Susivienvmo Vai- 
» 

dyba, norėdama palengvinti 
žmonėms prisirašyihą Susi- 
vienyman paskelbė narių va
jų nuo š. nt spalių 1 d. iki 
1928 m. balandžio 30 dienos. 
Kas prisirašys šiame laiko
tarpy, tam jokių Įstojimo 
mokesčių mokėti nereik.

Todėl naudokimės proga, 
sutaupykime keletą dolerių 
ir tuo'JJnciu padarykime sa
vo Šeie^ynos apsaugojimą 
nuo nelaimės — ąpsijraus- 
kime. '

K. J. Krušinskas, 
Fed. Sekretorius

T-

Netoli nuo Onuškio mies-tik okupantai, XX-jo am
telia prie pat demarkacijos žiaus barbarai... Lenkai, 

‘.papratę laužyti visus žmo- 
...................... niškumo, teisingumo ir Die

vo Įsakymus. Jie daro iš 
Vilniaus krašto Mažąją Azi
ją ir Makedoniją — tokios 
mintys nenoromis peršasi i 
galvą, žiūrint i šiuos ken
čiančiuosius tremtinius. -

Henry Herrick Bond iš Mass- 
achusetts»ad vokatas, paskirtas 
iždo sekretoriaus padėjėju vie
toj rezignavusio Chas. Dewey. 
Dewey paskirtas ' prižiūrėti 
Lenkijai duotą paskolą. Be 
jo, Lenkija negalės nė pasiju
dinti.

Užulėjos kaimo pirkiose mū- į 
su pasienio policijos žinioje j 
yra 12-ka ištremtųjų iš len
kų okupuotųjų Jįietųvos 
kraštų žmonių. Tie žmonės 
kaip koki pasmerktieji, lau
kia išsprendžiant savo liki
mo. Okupantų administra
cija juos ištrėmė iš jų nuo 
senai gyventų vietų. Mūsų 
administracija nemato jokio 
pagrindo juos pas save pri
imti, nes jie nieku nėra su
rišti su neokupuotąja Lietu
va : jų visas turtas, giminės, 
artimieji, visi pragyvenimo 
šaltiniai paliko jų nuolatinio 
gyvenimo vietose ir je patys 
veržasi savo mintimis ir vi
sa sela atgal į savo gyvena
mąsias vietas. Stačiai nesi
nori tikėti, kad šiais XX-jo 
amžiaus laikais galima būtų 
paimti žmogų iš jo nuolat 
gyventos vietos ir nei iš šio, 
nei iš to, išvaryti Į svetimus 
kraštus! Tie žmonės nesi
jaučia jokios kaltybės; jie 
nežino kas čia pasidarė, kad 
staiga be jokio teismo, be į- 
rodymo jokios kaltės jie bu
vo suimti ir išmesti per de- 
markliniją. Jie risi sako: 
“jei mes kuo nusikaltam. tai 
lai teisia mus teismas — mes

%

sutinkame pakelti visokias, 
teismo uždėtas bausmes, nes 
męs gerai žinome, kad mūsų 
nusik^dtunų jokių nėra ir jei 
dar yrax pasauly teisingu
mas, tai jis turi parodyti ir 
nustatyti, kad mes nekalti 
esame...

Reikia matyti tu žmonių 
nusiminimą, jų rūpesnį kas 
su jais bus, jų ašaras, gilios 
kančios jausmą ju akyse ir 
veiduose, kad galima būti) 
suprasti, jog čia vyksta bai
si tragedija. Paimti nieku 
nekaltus žmones tik dėl to, 
kad kas turėdamas kokį 
pyktį juos paskundė, arba 
kad jie kuo nors nepatiko 
vietos šniceliams, kurie nori 
parodyti prieš ankštesnių 
administraciją savo uolumą 
arba laukia iš to algos pa
aukštinimo ir išvežus išmes
ti juos svetur be teismo, be 
lėšų, be pragyvenimo šalti
niu. tai gali taip padaryti

Kaip jie būro ištremti?

Ištremtieji yra iš Įvairių 
vietų — iš Vilniaus, iš Su
valkų, iš Seinų, iš Valkinin
ko, iš Punsko, iš Marcinko
nių. Visi- jie suimti tą nak
tį arba ant rytojaus, kai vi
same okupuotame Lietuvos 
plote buvo padaryta garsu
sis lietuvių ir *jų mokyklų 
“pogromas’’ (spalių 4—5). 
Kiti iš jų buvo ištraukti iš 
lovų ir nedavus net žmoniš
kai apsivilkti ir net pasakv-; Kaimelis 
ti savo artimiesiems kaip su
tvarkyti jų ūkiškuosius ir 
kitus rekalus, buvo nuvary
ti i kalėjimą ir ten uždaryti. 
Per tą laiką nebuvo net tar
domi. Tik vedant vienam ki- 
tam buvo valdininkų mestas 
žodis: “A. jūs norit Lietu
vos. tai gausit Lietuvą!’’ 
Kad tai būtų lietuviai, tai 
nieko, bet didžiuma jų ne
laiko savęs net lietuviais. 
Tie žmonės tikrai nežino už 
ką krito ant jų galvų tokia 
baisi bausmė,i nes jie jokios, 
kaltės nesijauXį<bjjm^ut tik 
tai. kad kiekvienas jų turė
jęs asmeniškų priešininkų. 
Tokių agitacijų, jokių pro
pagandų ar kokių kitokių 
priešingi) veiksmų nedarę. 
Kiti iš jų visai nemoka lie
tuviškai ir jokių santykių su 
neokupuotąja' Lietuvą nie
kuomet neturėjo ir neturi. 
Matyt, jie visai atsitiktinai 
per keno liežuvį ir skundą 
virto tomis aukomis, ant ku
rių galvi) krito lenkų oku
pantų kerštas ir noras pasi
tyčioti iš okupuotosios sri
ties gvyentojii. kuriuos nuo
stabiu būdu jie laiko savo 
žmonėmis!

Pralaikę kalėjime Vilniu- 
je, Gardine, Suvalkuose 7-8 
dienų, suimtiesiems liepė vėl 
rengtis, nežinia kur, ir su
vežė iš visur į Rudziškių 
stotį. Čia sudarė iš jų savo
tišką ešaloną. Lenki) pasie
nio policijos sargybiniai pa-

ėmė ešaloną savo žinion ir’ 
išvarė keliu į demarklinijos 
pusę. / -

Tarpe žemės ir dangaus ,

Atvaręs su plikais durtu
vais'ant linijos, lenkų sar
gybiniai patys sustojo, o 
tremtiniams liepė gilyn ei
ti, per liniją. Mūsų pasie
nio sargybiniams yra duotas 
įsakymas nieko per liniją ne
praleisti iiįpastėbėjus ką ei
nant. sulaikyti. Mūsų sar
gybiniai, pamatę tokią ne
paprastą partiją žmonių, 
tuojau atvyko Į tą vietą, kur 
juos pervarė per liniją, vi
sus sulaikė ir neleido Į mū
sų pusę reikalaudama grįžti 
atgal per liniją. Bet iš ant
ros pusės stovėjo lenki) sar
gyba ir plikais durtuvais 
taip pat neleido nelaimingų
jų į savo pusę.- Tremtiniai 
tokiu būdu atsidūrė tarp kū
jo ir priekalo, pakibo tarp 
dangaus ir žemės, nes ant 
žemės vietos jiems jau nebe
liko. Tarp lenkų ir mūsų sar
gybos Įvyko savotiška repli
ka:

— Kam jūs čia atvarėt 
šiuos žmones — klausė mū
siškiai.

— Toks buvo-A’vriausvbės
• / *

paliepimas! — buvo lenkų 
atsakas.

— Leiskite šiuos žmones 
pas save! — patarinėja len
ki] sargyba.

— Mes turime paliepimą 
nieko neleisti! — atsakyda
vo mūsiškiai.

Tuo tarpu užėjo lietus ir 
nelaimingieji tremtiniai šla.- 
po atvirame lauke. Tada ką 
daryti ? Jeigu lenkai taip ga
li elgtis su “savais” pilie
čiais, tai lietuvis negali taip 
elgtis net su svetimaisiais. 
Mūši) sargyba leido prisi
glausti tremtiniams čia pat 
esančio Užulėjos kaimo pir
kiose. Šitame kaime jie sėdi 

Į i r Taukia kas su jais bus. 
mažas, suvargęs, 

jame nieko negalima gauti 
pasipirkti. Tremtiniai be lė
šų kenčia skurdą. Kuo grei- 
čiausiai reikia, kreiptis var
dan civilizacijos i visą pa
saulį kad tuojau padaryti] 
Lenkijoje žygių, kad tokie 
dalykai nepasikartotų, nes 
jie prie gero neprives.

“Lietuva”

This Car 
has been carefully 
cheeked and recon- 
ditioned vvhere 

necessafy
Z

į • ■ I Vv ■

L i i J

V Motor 
yRadiator 
vRear Axle
V Transmission 
v Starting
V Lighting 
v Ignition 
VBattery 
vTires_____
v^Upholstery 
vTop - 
vFenders 
v-Finish

Subudavol 
Vartota?

Pirmiausia, mes galim 
būtinai yra reikalinga 
bandymu. Mūsų mech 
ti — ir dirba su spec 
padirba užduoti Į trum 
prie to mes dedame c 
taisymo.

GENERAL
110 Cummington

BOSTON: Commonvvealth Chev. Co., 
949 Commonvvealth Avė. x 
(ROSLINDALE: M t Hope Motor 
Sales, 409 Hyde Park Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co. 
(LENINGTON: Svedlund Chev. Co., 
35 Bedford St.)

EVERETT: Melanson Bros., Ine., 63 
Chelsea St.
(REVERE: Melanson Bros., Ine., 
282 Broadvvay)
(CHELSEA : McBride Chevrolet Co., 

7 9 Cross St.)
(IV.INTHROP: Oeean Spray Garage) 

IlONBURY: G rovė Hali Chevrolet Co., 
458 Blue H iii Avė.

NORIVOOD: Town Sq. Chevrolet Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
AVELLESLEY: Stoek & McAdam, 

Ine’.
MALDEN: Frame Motors, Ine., 509 

Main St., at Converse Sa.
MELUOSE: Field Motor Sales.

AUTHORIZED CHEVROLET DEAL

DORCHESTER: Columbia Chevr 
Company, 519 Columbia Hoad ( 

hams Comer)
(MEDFORD: Atton & Jonės Ine. 
Riverside Avė.)
(STONEHAM: Stoneliam Sales 
Service Co.)
(MELUOSE: Field Motor Sftlcs)

DEDHAM: Dedhsm Square Chevr 
Company, IVashington St.

BEDFORD: Mid<Ilessex Garage.
VVALTHAM: E. O. Maxwell. 5S A<1 

S t.
CAMBRIDGE: Cambridge Motor 

277 Mass. Avė.
Cambridge Motor Co., 1929 M 
Avė.. Porter Sq.

SOMERVILI.E: Cambridge Motor 
412 Highlaind Avė.. Davis Sq.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev.
’ 664 Broadtvay . *
LYNN : H. E. Pembrook

Romoje, pačiam didžiąją- pasislėpus nuo kaitrios s 
me cirke, kai buvo dar im-lės, aš Įlindau i vieną i 
peratorius Kaligula, buvo dynę, kur po “Šiek laik< 
daugybė didelių ir mažų žvė
rių. kurių tarpe ir vienas 
liūtas neišpasakyto didumo. 
Daug būdavo krikščionių 
pasmerkti) žvėrims, kurių 
tarpe ir vienas vergas vardu 
Audroki i s.

Liūtas iš tolo jį pamatęs, 
apimtas nusistebėjimo, su
stojo, paskui iš lėto prisi
artino ir norėdamas išreikšti 
savo draugiškumą, kaip šuo 
pradėjo vizginti uodega ir 
laižyti rankas. Androklis 
palengva atsigavo, pakėlęs 
akis pamatė pažįstamą liūtą 
ir su juo pradėjo žaisti.

Minia labai nustebo. Ta
da imperatorius pasišaukė 
Androklį ir paklausė, delko 
tas plėšrusis žvėris, viską 
smarkiai draskąs, jam nieko 
nedaro. v

Androklis jam atsakė: 
Kaip mano ponas buvo Af- 
rfbos provincijoj prokonsu-

PADIRBTI PAGAL 
UŽSAKYMO

Per 160 metu suvirs,
Lorillard kompanija išdirbi
nėjo cigaretus, cigarus ir ta
baką ir visas šis mokslas iš
leido naują ir malonu ciga- 
retą, OLD GOLD. Lorillard 
sudėjo i ši naują cigaretą ta
baką kuris pilnas malonumo. 
Todėl gali juos rūkyti ryte, 
dieną ir yakare.

Jeigu esi ankstyvas laiky
tojas, užsidegk savo pirmą 
OLD GO LD cigaretą skaity
damas rytini laikrašti ir 
gausi 100% malonumo. Ga
li juos rūkyti visą dieną be 
jokios gerklės iritacijos arba 
liežuvio kandžiojimo.

Pasipirk Šiandien pakeli 
OLD GOLD ir persitikrink 
sau. Nerasi ne kosulio išrū
kydamas vežimą.

Skailvk OLD GOLD ciga- 
retu skelbimą šiame numery. 
Rasi jame daug juoko ir ma
lonumo d«l savo draugii ir ij»ų aš dėl jo žiaurumo, bu- 
šeimynos. Jie telpa nuolatos, vah priverstas bėgti ir kad

ėjo ir liūtas, kuri dabar i 
tai,- smarkiai sužeistas 
viena koja šlubas: iš j 
džių nusigandau, bet pas 
pasidrąsinau, nes žvėris 
tinosi prie manęs lyg pa: 
bos prašydamas.' Aš jau 
kojos ištraukiau didelę r: 
ti, išmazgojau žaizdą, ap 
išlojau ir visą laiką prižii 
jau.

Taip išgyvenova t re 
metus, man nusibodo ir 
slapčia jį apleidau. • Grc 
paskuisugavo mane tavo 
reiviai. kurie atsiuntė j 
ma. Čia nuteisė manę rr 
atiduodant liūtui. Tas 
tas kuri matai, yra tas p 
kurį iš rišos širdies<aš 
džinu, dabar jis mane p 
nęs atsilygino.”

Išklausęs imperatorių: 
istoriją susijaudino ir pc 
dovanojo Androklini -’b 
mę. bet ir liūtą jam atid;

* 
*XC-



10 METŲ BOLŠEVIZMO

venimas eina savo

akstinų įtekmę.

(Bus daugiau)

karštuolius, cho- 
lėtus ir

Todėl auklėtojai — ypač tėvai, no

Ne tas žmogus ilgai gyveno, 
kuris skaito sau daugiausia 
metu, bet tas, kurs daugiau
sia gyvenimą jautė. — Jonas 
Russo.

Jis dažninus gyvena jausmais ir greitai įpuola 
į nuliūdimą-nusiminimą.

Labai retai kuris-nors šių temperamentų yra 
atrandamas'tyroje savo formoje, t y., be pri- 
maišymo kitų 
paprastai atrandame miši 
vienas labjaus 
na temperamento rūšis turi savo gerąsias ir blo- 

Tad jų vystymas gludi tame, kad 
auginti ir padidinti šias gerąsias jo 

neutralizuoti blogąsias.

Princas William iš švedij ps, bevažinėdamas po Juųgt. 
Valstijas su paskaitomis aplankė ir Indijonų koloniją Seattie, 
Wash. ir ten gavo vardą “Long Eagle.” Čia ji matome in- 
dijoniškai apsirėdžiusį ir rūkantį taikos pypkę.

turi vienok žymų pastovumą. Dažnai patėmija- 
me senuose žmonėse tą patį temperamentą, kokį 
jie turėjo savo jaunystėje, Faktinai, labai ne
daugelis žmonių praranda pilnai tą įgimtąjį sa
vo palinkimą. Didelės pastangos, tiesa, kaip 
šventųjų gyvenimai, gali šiek-fiek permainyti 
žmogaus temperamentą, bet" originalieji jo ženk
lai — pėdsakos visados jame, pasilieka.

Yra keturi būdai, kaip žmonės paprastai at
siliepia 
lū

mas su jais. Raudonasis 
Markso socializmas vis la
biau blykšta ir darosi nebai
sus. Štai kad ir Norvegijos 
rinkimai. Ten social-demo- 
kratai laimėjo daugiau ats
tovų negu-kuri kita partija, 
bet kapitalistinė spauda tam 
“baisiam” įvykiui paminėti 
terado vos tamsų, nežymų 
kampelį/ vos kelias eilutes. 
Kodėl taip?

Jau seniau esame minėję, 
kad tose šalyse. kur socialis
tai yra turėję valdžią, jie so
cializmo nei nebandė įgyven
dinti dėl tos labai prastos 
priežasties, kad jie pamatė, 
jog Markso .teorijos gražiai 
atrodo knygoje, bet gyveni
me jos atrodytų kaip bulius 
stiklų krautuvėje. Užtat so
cialistai nei nebando vėsti tą 
Markso “buliu” i valstybės 
ūkį. - ' * ‘ '

_ Pasaulio socialistai prade
da kaskart geriau suprasti, 
kad negalima ūmai pakeis
ti kapitalizmą socializmu. 
Toks pav. žymus Anglijos 
socialistas — koperatorius, 
Sidney Webb, kalba apie the 
inevitaJnlity of gradualness 
įgyvendinant* socializmą, t. 
y. kad socializmas tegali pri
gyti tik laipsniškai ir kad 
tas kelias yra neišvengiamas.

Gyvenimas tečiau parodo, 
kad jokia ekonominė aprio- 
ristine teorija negali būti

IŠBLYŠKĘS SOCIALIZMAS

jognėra Dievo: Nereikia pa
miršti to neužginčijamo fak
to, kad bolševikai tiktai TI
KI, kad Dievo nėra ir tą sa
vo tikėjimą bando užmesti 
tikintiems krikščionims, ir 
tai lygiai tokiu pat būdu, 
kaip kad Neronas bandė už
mesti savo pagonišką tikeji- 
ihą pirmųjų amžių krikščio
nimi — kardu ir prievarta. 
Kankinių kraujas liejasi 
Rusijoje kaip kad anuomet 
liejosi Romos imperijoje. 
Neronas norėjo pateisin
ti krikščionių persekiojimą 
tuo, būk iš jų pusės esą pa
vojaus - Imperijai. Lygiai 
taip pat sako bošlevikai žu
dydami katalikų ir pravos
lavų dvasiškius, nes, girdi, 
jie pavojingi Sovdėpijai.

Bet gal skaudžiausis Ru
sijai bolševikų “darbas” bus 
tai šeimos išdraskymas. Bol
ševikams davus laisvę vieną 
dieną vesti, kitą, dieną skir
tis, jei ar vyrui ar moterei 
ant rytojaus (gal išsipagi
riojus) užeina ūpas, galima 
įsivaizduoti, kaip tokių “mo
terysčių” vaikai gali būti 
auginami ir auklėjami — 
kaip gegučių vaikai. Faktai 
parodo, kad tankiai ištikrų- 
jų taip ir yra. Rusijoje yra 
Šimtai tūkstančių vaikų, ku
riuos vadina bezprizornije. 
Jie gyvena kaip šunyčiai, 

-Jcuri&jneturi nei namų, nei 
savininko. Jie ir maitinasi 
jkaip šunyčiai — sąšlavynuo
se, arba vagia. Tiesą pasa
kius, nevagia, nes nėra tai 
vagystė, jei žmogus ima sve
timą daiktą savo gyvasties 
išgelbėjimui. Tu nelaimingų
jų jaunų valkatų amžius sie
kia maž daug nuo. 6 iki 17- 
kos metų. Taigi jaunesnieji

- yra tiktai bolše^ztao supu- kruvina fantazija.

“DARBININKAS”
866 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

Tie pirmieji dešimts metų 
B- 'buvo tai kruvino teroro me- 
į1' tai, tokio teroro, kurio ga
lai letij. bolševikams ^pavydėti 
I Neronas, Jonas žiaurusis ir 
£' net Čingiz-Chanas su Tamer- 
/ lanu. Ir dar teroro galo nev 

simato. Bolševikų, Maliuta 
4/ - Skuratov, Dzieržinskis, mi- 
B rė, bet jo pagelbininkai če- 

kištai dar tebesidarbuoja ir 
turbūt dar negreitai liausis .‘.r-- •

Žmogus nuo žmogaus skiriasi savo tempera
mentu. Kas turi progos dažnai su jais susidur
ti, tas lengvai patėmija skirtingą jų reakciją 
po vienodų orutinių stimulų 
Jis gali irgi pątėmyti, kad šios reakcijos, toly
giose aplinkybėse, tuose pačiuose žmonėse esti 
pastovios — vienokeriopios; galima sakyti — jos 
esti tipingos. Todėl šias tipingąsias reakcijas 
įprasta dėti jų klasifikavimo pamatan. Toks jų 
klasifikavimas buvo daromas jau žiloje senovė
je ir i 
pastangų priežastis yra savaimi aiški, nes, jei 
mums pasisektų žmones tokiu būdu, t. y., sulig 
tų reakcijų suklasifikuoti, mesktuomet įgyht^ 
mėme brangų mums žinojimą — mokėjimą prie 
jų prieiti. Kiekvienas auklėtojas, mokytojas ir 
žmonių vadas tųomi rimtai susįdojnėjęs.

Temperanąentas, aplamai sakius, yra lųaž- 
daug pastovus žmogaus palinkimas prie tam tik-

vęs vaisus. Daug jų yra už
sikrėtę bjauriausiomis ligo- 
Jų ištvirkimas yra neapsa
komas. Tie šimtai tūkstan
čių nelaimingų vaikų yra 
bolševizmo “rojaus” vaisiai. 
Bolševikai turi milijonus 
dolerių propagandai skelbti 
savo “rojų” kitose pasaulio 
šalyse, bet neranda kapeikos 
prašalinti tą pasibaisėtiną ir 
apverktiną vaikų pragarą iš 
savo tariamojo rojaus! Iš
tikiu jų “iš jų vaisių pažin
site juos.”

Laisvė! Laisvė! Kur ta 
laisvė ? Nebuvo jos prie ca
ro — dar mažiau prie bolše^ 
vikų. Jei jos neturi tokie 
šulai, kaip Trockis, tai ką 
jau ir bekalbėti apie eilinius 
bolševikėlius. Nebolševikams 
teliko laisvė mirti, arba ge
riausiu atveju eiti kalėji
mam Caro Sibiras pasikei
tė bolševikų šautuvu.• - »

Darbininkų, proletarijąto 
laimė; Tas obalsis laimėjo 
bolševikams revoliuciją. Bet 
kur toji laimė? Pasaulio 
proletarai veržiasi į tas šalis, 
kiir jų gyvenimas šiek tiek 
pakenčiamesnis, kur gauna 
duonos kąsnį ir .pastogę. Kas 
šiandien veržiasi į Rusijos 
“proletarų rojų?” Taip! y- 
ra tai opiumo apsvaiginto 
proletaro “rojus.” Komisa
rai sako proletarui: štai ka
pitalistinių imperialistų 
baubas tau gręsia, o ten bol- 
ševistinis rojus... rytoj. Bi
jok ir svajok ir laikykis. Ir 
apsvaigintas proletaras Tai
kosi, bet kaip ilgai tikės ko
misarams ir laikysis?

Prabėgo 10 metų, bet Ru
sijos santikiai su pasauliu 
eina ne geryn, bet blogyn. 
Negalėdamos uždąryti Rusi
ją apsvaigėlių sanatorijoje, 
pasaulio valstybės apsupo ją 
sanitariniu kordonu ir lau
kia, kol ji atsipeikės iš savo 
raudono svaigulio. Sovietų 
politikai negali pasigirti sa
vo diplomatiniais laimėji
mais pirmojo savo viešpata
vimo dešimtmečio laikotar
py. Propaganda kitose val
stybėse darbininkų tarpe, 
pradedant Anglija ir bai
giant Kinija, nuėjo niekais.

Bolševikų vadai, atsižvel- 
, gę į prabėgusius 10 metų sa- 
. vo šeimininkavimo, neturi 

kuo pasigirti Kad jie ir pa
tys tai supranta, galima ma
tyt iš jų drakoniškos cenzū
ros, nes tik tokiems valdo
vams cenzūra yTa reikalin
ga, kur. jų dartai patys už 
savę gerai nekalba.

Pirmasis bolševikų ekspe
rimento dešimtmetis buvo ro ūpo, suodinto orutinių akstinų įtekme. Tem

peramentas nors nėra absoliučiai nesimainąs, jis

JŲ VYSTYMAS

gąsias puses, 
išdirbti 
ypatybes ir sumažinti
Jei,gyvenime sutinkame paprastai gero, kilnaus 
charakterio-būdo žmones, bet su dideliu palin
kimu prie kokios nors ydos, mes turime tad ži
noti, kad gerosios jo temperamento pusės buvo 
atidžiai dabojamos ir ukdomos. blogosios-gi pa- 
įnirštos ir apleistos. Temperamentas tai viena 
didžiausių Apveizdos žmogui suteiktų dovanų. 
Be temperamento žmogus negali nuveikti nieko 
prakilnaus—verto minėjimo. Atsakančiai isūk- 
dvtas ir sunaudotas, jis yba galingu įrankiu (la
ndi gerai: apleistas ir nukreiptas prie blogo es
ti visumet priežastimi nupuolimo, nelaimės ir de
gradacijos 
tintieji išauginti savo vaikus laimingais asme
niškai ir naudingais visuomenės nariais, turi tą 
įjotai suprasti ir nepagailėti triūso savo auklėti
nių — vaikų sąmoningam temperamento vysty
mui..

duoda bet kurios svarbos bu
vusioms Rusijos ir Italijos 
demokratinėms vyriausy
bėms? Italija po pasauli
nio karo buvo tokioj pat pa
dėty, kaip Prancūzija direk
torijos metu, kai Napoleonas 
grižo jš Aigipto. Direktori
ja^ vadinosi revoliucinga ir 
demokratinga, bet tikreny
bėj ji buvo bejėgė, doktrina- 
rinė ir’ nesugebanti valdyti. 
Napoleonas pavarė direkto
riją, paskyrė ministeriais 
pačius geriausius žmones, 
kokius jis galėjo surasti, į- 
vedė-krašte teisėtumą, stabi- 
ližavo finansus, sutvarkė su
sisiekimo priemones ir visas 
įstaigas. Mussolini tą patį 
padarė Italijoj, nors ir ne
turėjo tokios kariškos*galios 
kaip Napoleonas. Mes turi
me tai pripažinti, taip pat 
socialistų bandymų nesėk
mingumą. Šauksmas apie 
neva laisvės nužudymą netu
ri prasmės.

Aš neapkenčiu brutališku- 
mo, žudymų, keršto, repre
sijų, su kuriais surišta kiek
vienos valdžios kova prieš 
anarchiją. Fašistai nėra vie
ninteliai, kurie tokių prie
monių griebėsi. Visiškai ne- 
teisingas yra tvirtinimas, 
būsią Mateotti nužudytas su
lig įsakymu iš viršaus, nes 
jis buvo nužudytas tuo metu, 
kai fašizmas jau buvo nųga-

Nesvarbu, kuriuo būdu ta 
ar kita valstybės tvarka į- 
vesta, taip pat priemonės, 
kuriomis vyriausybė paėmė 
valdžią. Svarbūs jos darbai. 
Mussolini įvedė Italijoj to
kius socialinius įstatymus, 
kokių anglų darbininkų par
tija nedrįsta įvesti, jei ji 
grįžtų prie valstybės vairo.”

Šios socialisto išvados apie 
Mussolini ir jo įvesta tvarką 
sukėlė triukšmo socialistų 
tarpe, kurie ligšiol Shaw la
bai garbino. “ZL-ra”

l>uktr?Arkas gera' bus? «.ę- 
sanjt pranašu, pasakyti ne
galima, bet laukti galima, 
jei Rusijos revoliucijos pasė
kos bus bent kifek panašios 
prancūzų revoliucijos pasė
koms^ Prancūzai savo re
voliucijos laikais “durnavo- 
jo” nei kiek ne blogiau už 
rusus. Visa Europa tuomet 
bijojo f'rameūzų fanatikų ly
giai kaip kad dabar bijo ru
sų pamišėlių. Praėjo gero
kai laiko, Respublikos keitė
si maūaRgmjomis, monarchi
jos respublikomis, buvo Na
poleonai. Respublika pasi
liko ir prancūzai atsipeikė
jo, bet absoliutizmas jau ne
begrįžo.

Ar kas nors panašaus at
sitiks su bolševizmu, tuščia 
būtų dabar spėlioti Bolše
vizmas pasmerkė kapitaliz
mą griežtai, bet ir pats švel
nėja ir, gaila pasakyti, ka
pitaliste ja. Kaip kad žydai 
išėję iš Egipto vis žiūrėjo 
atgal’, į Egiptą, taip republi- 
konai prancūzai žiūrėjo į ab
soliutizmą, tik iš jo padarė 
imperializmą. Lygiai taip 
pat rusai žiūri atgal į kapi
talizmu. Kas iš to išsivys-

*■ • •

tys ? - Ateitis pasakys.
Bolševikų nuopelnas yra 

■ tame, kad jie griežtai ir ga
lutinai pasmerkė kapitaliz
mą. Anksčiau ar vėliau Ru
sija persirgs bolševistinį 
svaigulį. Darbininkai pra
dės blaviai žiūrėti į gyveni
mo realybes ir vartotojų ko
operacijos pasiliuosuos iš po 
komunistinės letenos. Tuo
met tai prasidės naujas pe
riodas, tuomet įvyks kapita
lizmo su bolševizmu šerme
nys ir vartotojas su gamin- 
toju-darbininku vėl grįš į tą. 
rojų, iš kurio juos buvo iš- 
vylioję visokie kapitalisti
niai - socialistiniai - bolševis- 
tiniai — egoistiniai velniai.

Minint bolševizmo dešimts 
metų sukaktuves, reikia pa
sakyti, kad per tą Įaikotar- 
pį jie temokėjo lošti Attillos 
rolę. Be trąšos tečiau nie
kas neauga.

Jau pirmasis bolševizmo
dešimtmetis įrodė, kad ko- pilnai įgyvendinta. Tos te- 
munistinės teorijos yra ne- orijos sukelia daug ginčų ir 
įvykdomos. triukšmo, pagimdo- garsiai

Todėl, kasdieniniame gyvenime, 
n į "keleto tipų, kurių 

oiškiaus apsireiškia. Kiekvie-

' -trr
Paskutiniuoju laiku ang

lų laikrašty “Daily News”
■ ' - • ' r

buyo vedama įdomi polemi- 
ka tarp garsaus anglų rašy
tojo ir socialisto Shavv ir 
antrojo internacionalo -sek
retoriaus Fridricho Adlero. 
Polemika kilo dei Shaw ra
šinio apie Mussolini ir jo į- 
vestojo režimo • Italijoj. 
Shaw ilgoką laiką išbuvo I- 
talijoj, ją gerai išstudijavo 
ir, sugrįžęs į Angliją, laik
rašty “Daily News” įdėjo 
sensacingą Mussolini veiki
mo įvertinimą.

“Mussolini įsteigė dikta
tūrą didelėj ir modemingoj 
valstybėj, pats iš to negavęs 
jokios naudos.Vaikiška tvir
tinti, kad Mussolini tai pa
vykę atsiekti per riciną, ku
rios jo šalininkai vara pylė į 
burną socialistams ir komu
nistams. Nes kodėl komunis
tams nepavyko įsteigti pro
letariato diktatūros Sovietų 
Rusijoj? Jiems ricinos ne
stigo, o jie nesidrovėjo savo 
priešų žudyti ir mėtyti bom
bas. Adleris sako, kad Ru
sijoj ir Italijoj esą reikalin
ga atnaujinti demokratinė 
tvarka. Bet ar jis tikrai

z Kun. A. Daugis

TEMPERAMENTAI

bolševikų nuveiktas “dar- ■/
bas” per pirmą jų viešpata- 

|| vimo dešimtmetį. //
Antras jų “darbas” —tai 

Į|| užmetimas Rusijai savo ti- 
gp kybinio Nėronizmo. Kaip 

anais laikais Neronas tikėjo, 
K kad Kristus nėra Dievas,

gas. -
Cholerikas arba pikčiurna yra visumet tvir

tas savo nusistatymuose, pastovus pasiryžimuo
se ir labai lengvai sujudinamas.

Flegmatikas tai žmogus lėtąs, šaltas, ne taip 
jau įuhintas, la<
liai’ištyeįmingas savu nuomonė*ii? pastovuspa
siryžimuose. , •

Mdftncbolikas-gi tai .žmogus labai jautrus, 
lengvai, pasiduodąs sri^onėms, bet • neveiklus.

Laikai mainosi ir sociąliz- skambančių obalsių, bet gy- 
prak- 

tiškumo keliu. Teorija išpu
čia vieną gyvenimo pusę, bet 
gyvenimas yra kur kas pai
nesnis ir turi daug pusių, 
“kampų” ir “kerčių” ir jos 
visos gyvenime veikia. Te
orijų tvėrėjai jas paprastai 
ignoruoja arba stengiasi jas 
įtempti ant savo kurpalio. 
Toki,yra ir Markso teorija. 
Jis tepripažįsta tiktai mate
rialinį determinizmą ir no
rėti! pamauti ant to mate
rialistinio kurpalio visą 
žmogaus gyvenimą, taip eko
nominį, kaip ir dvasinį.

Marksai, Leninai ii- kiti 
teoretikai prideda ne nuo to 
galo, kur reikia, ir užtat jų 
teorijos negali turėti pasise
kimo. Jie pirma pakrikšti
ja kūdikį, o tik paskui agi
tuoją už tai, kad kūdikis 
gimti}. Leninas pirma “pa
krikštijo” savo bolševistinį 
kūdikį, paskui jį Rusijoje 
pagimdė, bet netrukus pats 
pamate, kad tas jo kūdikis 
nieku būdu negali gyventi ir 
pats vėl grąžino Rusijoje ka
pitalizmą. Šiandien iš to Le
nino kūdikio 'tepaliko tik 
vardas, bolševizmas.

Socialistai pirmiau netu
rėjo progos daryti panašius 
į Lenino eksperimentus, da
bar, gyvenimo pamokinti, 
nebeturi noro ir išmintingai 
daro; • ■

Tos ekonominės sistemos, 
kurias pasaulis yra bandęs 
ir bando.ir bandys, pirma

nežymiai užgimsta, o tik pas
kui gauna vardą: feodaliz
mo, kapitalizmo^etc. Jose 
gludi tikra jėga, nes jose at
spindi visas komplikuotas 
tūlo laikotarpio gyvenimas. 
Toki, be triukšmo ir rėka
vimo ir šukavimo mūsų lai
kais gimstanti nauja ekono
minė sistema, vra koopera
cija. Nėra tai teorija, bet 
talka, viso pasaulio vartoto
jų talka, kaskart labiau są- 
monėjantis protestas. prieš 
įvairias luomų ir asmenų 
diktatūras ir prieš miglotas, 
bet tankiai kruvinas teoreti
kų svajones ir jų peršamuo
sius rojus.
‘Galingi yra luomai ir kla

sės, bet už visus juos galin
gesni yra vartotojai, nes nė
ra to^io žmogaus pasauly, 
kurs nebūtų vartotoju. Ta 
pasaulio galybė telkiasi ir 
jai priklauso ateitis.

reaguoja ant orutinių akstinp-stimu 
Toji reakcija būna lėta arba ūtni, stipri ar 

ba silpna. Štai.sulig šių reakcijos būdų, žmo 
nes ir yra.dalinami į keturius temperamentų ti 
pus — grupes: į sangvinikus 
lerikus — pikčiurnas, flegmatikus 
melancholikus — paniūras.

Karštuolis paprastai esti labai ūmus ir grel 
.tas savo decizijose; jis lengvai pasiduoda kitų 

esti daromas taip-gi musų laikuose. Tų įtekmei ir dažnai maino savo nuomonę-pažval-

k
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LIETO 7 OS 
PRIEŠ HE!

VILNIAUS
Kas dar svarbiau, tai kad 

persekiojimai, nukreipti 
prieš visa, kas lietuviška, ne
sibaigiu Spalių mėn. 6 d. 
“Slowo” spausdina “dar į- 
spėjimų.” Tas įspėjimas y- 
ra padarytas Vilniaus vaiva
dos Raczkievvicz, kurio pa
reiškimas žodis žodin yra 
toks: “Aš turiu nurodvti, 
kad Lenkijos vyriausybė, 
tuo tarpu, dar nėra išnaudo
jusi visas turimas priemo
nes. Represalinės priemo
nės buvo pritaikintos tik da
liai lietuvhi mokyklų, taip 
kaip ir suimta tik asmenys, 

nustoti. Pats skirtumas tarp
*• , ' < 

tų dviejų persekiojimų yra 
tik oficialiniuose Lenkijos 
vyriausybės aiškinimuos. 
Tuo tarpu kai gudų judėji
mas galėjo būti paskelbtas 
kaip komunistų ir diriguoja
mas iš Minsko, lietuvių per
sekiojimai negali būt tąjį, 
pat aiškinami. Ir Lenkijos 
vyriausybė nesurado nieko 
geresnio, kaip sugalvoti ne
va vykdomus masinius lenkų 
mokytojų suėmimus ir bado 
streikų, kad pateisintų re
presines priemones. Tiktai 
Lenkijos vyriausybė neatsi
žvelgė į du pagrindinius 
samprotavimus: 1) represa-

prieš kuriuos yra rimtų įro- Ii jos nėra pripažintos nei 
Reikia pabrėžti f ak- konstitucinės, nei adminis

tracinės teisės; 2) jos išim
tinai priklauso tarptautinei 
teisei, kuri jas skiria dviem 
aiškiom formom: a) repre
salijos karo metu ir b) re
presalijos taikos metu. Kas 
liečia karo represalijas, tai 
jos paprastai taip aiškina
mos-: “Kariaujantis, kuris 
laužo karo papročius, daro 
tai savo rizika ir atsakomy
be, Prieš jį gali tomis pa
čiomis priemonėmis veikti 
priešas. Represalijų tikslas 
yra atsakyti į vienų neteisy
bę kita neteisybe, nelaimių 
baime priversti priešų atsi
sakyti nuo neleistinų paklai
dų. Represalijos nėra tei
sės naudojinias; dažnai tai

dymų
tas, kad Lenkijos vyriausy
bė galėtų reaguoti daug to
liau einančiais būdais.”

Kad Lenkijos vyriausybė 
mano taikinti kitas priemo
nes persekiojimams, pa
skelbtiems vaivados Racz- 
kiewicz turime įrodymų duo
toj tų pačių dienų “Dzien- 
nik Wilenski” naujienoj. 
Tas laikraštis atspausdino 
straipsnį apie bado streikų 
tarp internuotų lenkų Var
niuos. Jei tikėti tuo laikra
ščiu, Lietuvos vyriausybė 
pradėjusi daryti teismo .tar
dymą, kad susektų auto
rius nusivylusiųjų atsišau
kimo, išsiųsto rugsėjo 27 d. 
ir atspausdinto spalių' mėnJ 
4 d. lenkų laikraščiuos (žiūr. 
priedą 3 Nr.).

Lietuvos vyriausybė jau 
demaskavo liečiantį tą taria
mąjį laišką lenkų melą fak
tu, kad Varniuos nėra nei 
lenkų mokytojų, nei, bend
rai, lenkų. Bet kaip lenkų 
išgalvotas laiškas patarnavo 
Lenkijos vyriausybei pre
tekstu jos priemonėms prieš 
lietuvius, taip naiijiena apie, 
bado streiką, nors ir grynai 
išgalvota, turi tarnauti tam, 
kad sukurstytų visuomenę 
prieš lietuvius ir pateisintų 
busimąsias vaivados Racz- 
kievvicz paskelbtas represi
jas. ,

Kalbami faktai aiškiau
siai rodo: 1) kad Lenkijos 
vyriausybė jau senai norėjo 
panaikinti lietuvių mokyk
las, esančias lenkų valdžioj, 
ir bendrai užslopinti lietuvių 
tautinį judėjimą; 2) kad 
Vilniaus ir Gardino sričių 
lietuvių gyventojai nei už
tarnavo, nei nieku neiššaukė 
tas žiaurias priemones.

Lietuvos vyriausybė negali 
matyti prasidėjusiuos perse
kiojimuos • prieš lietuvius 
nieko kita, kaip tiktai tęsinį 
visos eilės persekiojimų nuo 
1920 metų prieš lietuvius ir 
nuo šių metų pradžios prieš 
tautinį gudų ir jų mokyklų ( 
judėjimą. Lyginant gudų ir. 
lietuvių persekiojimus krin
ta į akį siekiamųjų tikslų ir Į 

pavartotų metodų panašu
mas. Jėga paveržusi tas sri
tis su lietuvių ir gudų gy
ventojų dauguma,' priešinga 
lenkų valstybei, Lenkija 
priversta persekioti tas tau
tas. kad pašalintų vis didė
jantį pavojų tos provincijos

čia parodo uniformuotus Zonaves iš Jackson, Mich. prie paminklo Londone, kurie ten 
parodavo, kad prigelbėjus sukelti pinigų Britų Legionierių naudai.

būtinumas. ” . ( “ Fauchille,
Traitė de Droit internatio- 
nal public, tome II, “Guerre 
et Ne ut r ai it ė. Paris, 1921, 
§1018).

Tas pats autorius kalba a- 
pie represalijas taikos laiku 
tokiais žodžiais: “Pasak 
svarbesnių tarptautinės tei
sės autorių, represalijos pa
matuojamos principu, kad 
kiekviena organizuota politi
nė bendruomenė prisiima at
sakomybe už savo narių 
veiksmus kitos valstybės at- 
-žvilgiu, jei, įteikus jai skun
dų, ji neverčia įžeidėjus duo
ti satisfakcijų įžeistai vals-^ 
tybei. Valstybė tegali reika
lauti reparacijų iš kitos 
valstybės valdinio, tik 
kreipdamosi į vyriausybę tos 
tautos, kurios narys yra 
įžeidėjas. Jei atsisakoma, 
tai valstybė pasiima atsako
mybę už savo valdinio veiks
mus.”

Į klausimų, kuomet gali

Labiausiai populiarus cigaretai laimiu — ugnelę.
Stogai Ijevėik išimtinai 

šiaudiniai; vienos sodybos 
rūmas su kitos sodybos svir
nais stogais susišliejęs.Tvar
tai irgi čia pat. daržines daž
niausiai po vienu stogu su 
tvartais, arba netoli jų. Tik 
kluonai javams krauti, kar
tais stovi atokiau prie sody
bos galo. Užtat, jei iškilo 
gaisras kluonuose.—dar pu
sė bėdos, bet — neduok Die- 

pražūtis;
pavėjui! Ug- 
- rimtas argu- 

< prieš senovinį gyve- 
kaime. gyventojų su

Jungtinėse Valstijose

Gera rūšis padeda juos ten—gera rūšis 
palaiko juos ten.

♦ * '

Camel rūkytojai nesirūpina ir nėra 
reikalo jiems rūpintis nieku kitu kaip 

tik rūkymo smagumu. '

ma imtis represalijų, duotas 
toks atsakymas: “Valstybė 
turėtų imtis represalijų tik 
tuo atveju, jei būtų paneig
tas teisingumas ar neabejo
tinai sulaužyta teisė, pada
ryta prievarta- ar įžeidimus 
ir tai tik po to, kai į pada
rytus pareiškimus nebūtų 
gauta atsakymo ir išsektų 
visos kitos priemonės sulau
žytai juridinei tvarkai atsta
tyti (Fauchille, tomas I-as. 
trečia dalis, “Baix,” §976 ir 
sekantieji).

Kadangi konstitucijos ir 
administracijos teisė nepri
pažįsta represalijų, kaip 
priemonių prieš savo pilie
čius, tai lenkų vyriausybė 
savo persekiojimo priemonė
mis davė puikų įrodymų 
tarptautinei visuomenei, kad 
ji nelaiko Vilniaus ir Gardi
no sričių lenkų įsatyniu val
domu kraštu ir tuo pat pri
klausančiu Lenkijos respu
blikai, bet priešų provinci

jomis,* prijungtomis karo 
pajėga, kurių atžvilgiu ji 
laiko save turinti teisę imtis 
priemonių, pripažintų tarp
tautinės teisės.

Šis viešas prisipažinimas 
yra labai vertingas Lietuvos 
'vyriausybės akyse, nes jis vi
siškai patvirtino tezę, kuri 
jos visuomet buvo palaiko
ma. kad Vilniaus ir Gardino 
sritys sudaro Lietuvos ir 
Lenkiojs ginčijamas provin
cijas. kurių likimas bus iš
spręstas tik tuomet, kai į- 
vyks tuo reikalu tarp tų 
dviejų valstybių tarptauti
nis susitarimas..

Visas mano pasisekimas gy
venime parėjo nuo to, kad aš 
visuose savo darbuose ir rei
kaluose buvau bertainiu va
landos aukščiau, negu reikia. 
— Nelsonas.

> III.

Kaimynai ir kaiminkos. Vai
kų ripka ant gatvės. Kaimy
niški pragarai. “Aitvarų Va
liulis turi.” Skubink nesku
bink vistiek neapžiosi! Neduok 
Dieve ugnelė!

— Kaimyniuk, paskolink 
piūklų!. — prašo atėjęs ša- 
liakiemis kaimynas, — ryt 
atiduosiu.

— Kaiminkėl—paskolink 
šaukštų tešlos: duona kaž ko, 
neįrūgsta, raugo trūksta —: 
prašo kaimynė namų šeimi
ninkės.

— Kūmai paskolink va
landėlei replių — mūsų kaž
kur nusidėjo — prašo atėjęs 
dar kitas kaimvnas... Ir 
taip beveik kas dien ateina 
kaimynai su įvairiais reika
lais, dargi visai nekokiais. 
Kitos kaiminkos. tyčia pra
simano reikalą, kad vardan 
to neva reikalo išpasakojus 
visokias naujienas, ne nau
jienas — o geriau — iš pa
salų nugirstus pletkus. Kar
tais išsirokuoja, išsidejuoja 
susėdusios ant prieklėčio ir 
žiūrėk porų valandų pragai
šo ant vėjo.
• O vaikai nuo ankstyvojo 
pavasario, kaip tik spėjo nu
tirpti paskutinis sniegas — 
išsineria gatvėn. Ir gyve
na gatvėje visų pavasarį, va
sarų ir rudenį. Subėga gry- 
čion jeigu tik tada, kai ima 
lietus geras žaryti per pa
čius ir tai nevisumet. Kuo
met kartais nuo didesnio lie
taus patvinsta gatvė — jie 
leidžia įvairius luotus, valtis 
— senus kaliošus, ypač ber
niūkščiai numetę kelnes ša
lin — murdos ištisas dienas.

Vasaros menesiais, saulei 
išdžiovinus visus klanus ir 
griovius — prasideda ripka. 
Kada susidarę priešininkų 
partijos su ripka eina rung
tynių — i įu karšti neban- 
dyk painiotis! Bežiūrint teks 
kakton ar už ausies užklius. 
Geriau tokiems iš tolo su- 
kamandavok paliaubas.

Ir ką gi.v Vaikai gyvenda
mi gatvėje išmoksta nuo kits 
kito įvairių žaislų, įvairių 
nekaltų šposų, nemažiau, o 
gal daugiau nedorų papro
čiu, išdvkavimu ir keiksmu. 
Reikia pasteėti, kad tie gat
vės vaikai, tai dar maži pi
pirai, kuriems tik už metų 
kitų teks pirmą kartą-kiau
les išgyti. Jie jau bus išlai
kę iš pusberniškų gudrybių 
dalį agramenų. ir su senes
niais piemenines nersis iš 
kailio kuomandriau išsi
reikšti.

O juk visi buvo kadais 
vaikais, piemenimis, praėjo 
jų visus “egzaminus” — 
šiandien net vaikų tėvais pa
tapo. Viskas gerai, jeigu 
gerai/ Bet tik kūmo višta, 
kaimynės kiaulė įsibračino 
sveUman daržan, agurkus iš
kapstė, Initves iškniso — čia 
jau l)ėda! Visi nelabieji, 
pragaro vadovai bus į teis
mų pakviesti ir išruožuotas 
kailis “kaltininkui.” Nėra 
pasiteisinimo nė “paskutinio 
žodžio” kaltininkui; tik pa
smerkimas paskutinis.

pragarai kaimo' Panašūs
kįla dažniau, kaip gali kam! 
į gaivų ateiti. Čia įeiną f 
programų vištos, kiaules — 
vaikai bežaidžia gatvėje — 
tarpe savęs susivjiSdyję, ir 
senos sąskaitos ir pavydas, 
ii’ supuvęs į griovį įkritęs o- 
buolis, ar paperėtas kiauši
nis. '

“— O delko pas jį visko 
pilna, o pas mane aruodai : 
tušti ?.. Mes dirbam ne kiek 
ne menkiau,.' ir kėlėmės 
anksti, jrrTeš saulei tekant, 
ir ant mišių duodame ir u- 
bagui neatsakom 
nėra, trūksta,” — 
si į.sikarsčia/vus Bekantrienė
— “tikrai, aš žinau tikrai, 
kad Valiulis aitvarų turi,”
— baigė savo širdgėlą kai-

-o pas Vis 
skundžia- -

siu tau ir aitvaras!

“— Skubinkim, skubin- 
kiru Jurgi! Antai Graičiu- « 
no visos pi (‘Vos beveik is- $ 
plautos, laukas pūdimo ap- | 
kartotas”— migia Pašinas- 
ta savo bernui. — “Mes kis > 
paskutiniai, visumet uodego- - 
je.” — skundžiasi šeiminm-

ve — gy v. rūme 
nupleškės vis 
neles baimė - 
menta 
nima 
sikimšimą.

Daug, daug i va riaušių ke- t? 
blumų susidėjo, kad gaili 
gale mūsų kaimietis prdėjo < 
pamažu m-pkęsti kaimo gy- , * 
veninio. Gatvės gyvenimo 
nepatogumai. triukšmas, 1 
lenktiniavimai. kaimyniški 
pragari ir ugnelės baimė’— % 
žymiai sutrumpino mūsų so- y 
džiaus dienas. (B. (L) y

I
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Baisus Potvynis

Šioje kolonijoje mdikėtai už- 
klujto gyventojus vanduo. Ket
virtadienio ryte, lapkričio 3 d. 
pradėjo lyti. Po kiek laiko be
veik išdžiūvusioje upelėje van
duo pakilo kelias pėdas, 
niekas nesitikėjo, kad Ši 
išsilies ir užlies miestelį, 
apie 3 vai. po pietų vanduo 
pradėjo bėgti per krantus. Ir 
iš mažos upelės pasidarė “jū
ra.” Apie 5 vai. vanduo pa
kilo 5 pėdas ir užliejo namų 
kelnores ir gatves'arčiau upe
lės. o apie 7 vai. pakilęs van
duo pradėjo ardyti namus ir 
nešti nuo pakrančių. Suardė 
tiltus ir sunaikino daug nuo
savybių. Nė makabiliai nespė
jo pabėgti. Vanduo viską ap
sėmė ir sufiešė Į vieną vietą ant 
Egal gatvės ir sukimšo tarp 
namų, o kurie pateko upėn, 
tai vanduo nešė su tokiu smar
kumu, kad Į kėlės sekundas nė 
ženklo neliko.

Pakilo didis sujudimas. 
Miesto gaisrininkai paleido 
garsus: iššaukė miliciją, kad 
gelbėtų žmones. Vanduo 
kilo ir naikino viską kas 
pakliuvo. 10 vai. vakare 
sėmė Main gatvę ir kitas, 
sigirdo visur riksmas ir verki
mas nelaimingųjų žmonių.

Nuo jx>tvynio nukentėjo ir 
lietuvių kelios šeimynos. Prie 
Temple gatvės kur gyveno 6 
šeimynos vanduo gatvę buvo 
užliejęs ir buvo pusė j)ėdos gy
lio. Bet visi susĮ)ė jo išsikraus
tyti. Apie 12 vai. nakties van
duo pra<iėj<> nuslūgti. nusineš
damas daug turto ir palikda
mas daug purvo ir nešvarumo. 
Žmonės su džiaugsmu, nors 
į priterštus namus, grižo 
pradėjo valytis.

Vėliau parašysiu plačiau.
Ateivis iš M.

Bet 
upelė 
štai

LDS. 7 kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks sekmadieny.

o

lapkričio 13 d. toj pačioj vietoj 
ir laiku. Kviečiame gausiai 
ateiti, kad galėtume apsvars
tyti ir nutarti svarbius. suma
nymus. Taipgi yra nariu, ku
rie atsilikę su mokesčiais.Atei
kite ir užsimokėkite.

RaštininkasI

vis
tik 
ap- 
Pa-

ir
ir

DETROIT, MICH.
Darbai sumažėjo ir daug 

žmonių bedarbiu uja. Dane 
žmonių išvažinėjo i kitas ko
lonijas ir jau dabar nėra vargo 
pasirinkti tinkamus gyvenimu’ 
kambarius ir už prieinamą kai
ną. Taipgi kas tnrį-kiok susi
taupęs pinigų gali pirkti na
mus labaf pigiai.

Čia atvažiavus 
rini M. Petrauskui 
zavo dailės ratelis 
dėjo veikti.

PHILADELPHIA, PA.
“Dramos Ratelis” smarkiai 

sujudo prie darbo 

šv. Kazimiero parapijos jau-, 
ninias susiorganizavęs po var
du ••Dramos Ratelis** visuo. 
met pasižymi dideliu veikimu 
ne tik dėl savęs, bet ir kitoms 
draugijoms ir kuopoms gelbs
ti. Turi nemažai gabių veikė
jų. kaip merginų, taip ir vai
kiną. Priklauso daug mokinių, 
kurie eina aukštus mokslus.

Lapkričio 26 ir 27 vakarais 
teks pamatyti šv. Kazimiero 
parapijos svetainėj. Earp St. 
gabiausiu artistų vaidinimą. 
Vaidintojų vardų kol kas ne
minėsiu. Pirmą sykį teks vi
siems pamatyti ką tik atvyku
sį Į Pliiladolphią p. Rapolą T. 
Jušką, kuris yra profesorių 
vienoj iš žymiausių organizaci
jų Amerikoj “Curtis Tnsti- 
tute.’* .lis visus nustebins sa
vo gražiu Jr gerai išlavintu ba
ritono balsu. Artistų grupė 
suvaidins ‘ 
sies gėlės.” 
duetų ir t. 
virš minėtu 
išgirsite ir 
i.ant ' ”t ažų 
turėsite liek, kad nė nesutal- 
pinsite. P. R. Juška yra links- 
maus ir malonaus-būdo ir yra 
geras patriotas. Pageidaujama, 
kad visi vietos ir apylinkių lie
tuviai Į šiuodu vakaru gąnsiai 
sueitu, pasiklausyti gražių dai-. 
nu. Kas svarbiausia, kad at
silankiusieji j w s geli m" s mūsų ge
rai žinomai p-lei Emilijai Mie 
kūnaitei pasiekti aukštus mok
slus Italijoj. K. Dryža

Rugsėjo 12 <1.. kleb. kun. .T. 
Simonaičiui grižus iš Lietuvos, 
parapijoms jo pagerbimui su
rengė vakarienę. Pasidalinęs 
įspūdžiais su parapijonais, vėl 
imasi darbo. Sušaukė parapi
jos mitingą ir pranešė kad per
ka namą dėl klebonijos už 
$11.500.00. Taipgi pranešė, 
kad bazaras prasidės lapkričio 
6-tą. Išrinkta komisija vedi
mui bazaro: J. Matuza. P. Kir- 
velevičius. Izabelė Bružinskie
nė. Ona Baltramaitienė. P. Sa
vickas. A. Oškutis ir D. Pečiu
kaitis. Aš manau kad šįmet 
bazaras 'turės geras pasekmes. 
Viena, kad airiu* suplieki su 
jų $5000 bazaro pelnu, o aut
ui tai namui sukelt “kapitalas.

Singerio siuvamų " mašinų 
dirbtuvėj įvyko skandalas. 
Visus komunistus ir jų šuniui* 
kvtus darbininkus, kurie tik 
pasinio protesto rezoliuciją 
prieš Sueco 
dymą. bosai 
vės. Patvs

Nepraleiskit*’”“’ S

Penktadienis, Lapkr. 11, 1927

i»oje. Paliko didžiausiame nu
liūdime tėvelius ir du broliu
ku: Juozuką 10 menesių iv,An
tanuką 11 metu. . ’■

Šeštadieny, lapkričio^) d.“su 
gedulingomis šv. mišiomis pa
laidota lenku kapinėse. I.in
deli. N. J. J. Martis

ANT REND9S

kornpozito- 
snsiorgani- 
ir jau pra-

“Darbininko” name, prie E 
g-atvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip kokiam bizniui. 
Renda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366 Broadway, So. Bostin. Tel. 
S. B. 0620.

DETROIT, MICHIGAN
šv. Jurgio parapijos choro 

koncertas, spali.ir 30 d. gerai 
pavyko.

Programa buvo Įvairi ir tu
rininga. P-nas B. Nekrašas 
tikrai užsipelnė pagarbą nuo 
visų už išmokinimą choro, sm. 
listų ir'solisčių.

Dainavo šios solistės: A. 
Balkauskiutė. A. Tolauskiutė.

ELIZABETH, N. J.
Automobilio Auka

GSSSn&ft

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą į

Mūsų 3 varyklių garlaiviais: į 
New York (naujas), Ham- Į 
burg, Deutschland, Albert g 
Bailiu, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabiu lai
vai: Oleveland, Westphalia, 
rhuringia. Savaitiniai išplau. 
kiniai iš New Y<uk'<> — gar
ini va is Thuringia ir Wespha- I 
lia, kurie sustoja Bostone. ’

Asmeniškai vadovaujamos I 
Europinės kelionės ii

$263.00 iš"Ne^York7oTĮ į
Kauną ir atgal i S 

(Karo taksai ekstra) j į

Išplaukia kiekvieną savaitę į 
Sugrįžimui leidimu ir kitu | 
informaciją kreipkitės pas; B 

Hamburg-American Line j 
United Amcriean Lines, Ine. B 

Genoral Agents
131 Statė St., Buston, Mass. §

BROOKLYN, N. Y.A
Jubiliejinės Sukaktuvės

Lapkričio 3 d. Panelės švč. 
Apreiškimo parapijos klebonas 
minėjo 20 metų kunigavimo su
kaktuves.

Pagerbimui klebono kun. A. 
Kodžio. jo 20 metų kunigavimo 
sukaktuvėse ir vienų metų 
kaip jis čia persikėlė iš Centrai 
Brooklyn ir vikaro kun. J. Bal- 
kūno. jo metinėse sukaktuvėse 
A. L. B. K. Moterų Sąjungos 
29 kuopa surengė vakarienę. 
Dalyvavo daug įžymių inteli
gentų ir biznierių ir gausi pu
blika. Gerb. jubilijantui pasa
kyta daug linkėjimų. Buvo ir 
<įainų. Dainavo Saurusaitis, 
šiška ir p-lė Žemaičiutė.

Vakarienė buvo šauni ir sę- 
jungietėms priklauso garbė už 
surengimą.

Programą vedė p. Klimienė. 
Ilgiausių metų jubilijantui 

kun. Kodžiui ir jo vikarui.
B. P.

darbininkus.
protesto

ir Vanzetti nužu- 
išmetė iš dirbtu- 
konmnistai. o y- 

pač jų vadai jau pramato pa
voju ir purtosi nuo purvino 
darbo kad galėtu gaut piliety
bės popieras. Kai kam ne taip 
pigiai atseina. Girdėjau, kad 
Mikutėnui kainavo apie 300 
doleriu.

Elizabeth’e per upę Staten 
Tsland Sound. baigiamas statyt 
geležinis tiltas, kuris kainuos 
$i 2.000.000,00.

šeridane, 60 metu meksiko- 
nas Cavec buvo teisiamas ir 
gavo 60 dienu kalėjimo už su
žeidimą durtuvu darbininko 
Stuko. T teismą atvažiavo ke
liuose automobiliuose jo vai
kai. kuriu skaičius buvo 43. 
Teisėjas sumažino bausmę pa- 
reiksiTsPnas. kad vaikų priežiū
rai t<"va< reikalingas namuose.

Vietinis

NORWOOD, MASS.
LDS. 3-čios kuopos susirin

kimas Įvyks 13 d. lapkričio 
tuoj po sumos. Visi nariai pa- 
sislchgkite sueiti, nes yra 
svarbių reikalu aptarti. Taip
gi' kurių mokestys yra užsili
kę malonėkite- at<*iti ir užsi
mokėti.

Lapkričio 2 d. prie kampo 
Kirst ir Pine gatvių Šimkus ir 
Budreckis automobiliu suvaži
nėjo jauiųįjietuvaitę Marytę 
t\liučinikaite. 7 metu amžiaus. . - gyv. po-Taimeriu 124 Fiont St 
Nuvežus ligoninėn ir padarius 
operaciją Marytė mirė.

Kaltininkai Šimkus ir Bu
dreckis buvo areštuoti, bet 
Šimkui užsidėjus $1.500 kanci- į 
ją irBudreckiui (kiek užsidėjo' 
nesužinojau) liko paliuosuoti. I 

įsunkus važiavo Bmlreckio tro- j 
ku neturėdamas leidimo, tai jis i 

v . . , | užsimokėjo $35.00 pabaudos, o; 
troko savininkui Budreckiui j• I
visa atsakomyliė už mergaites į 
gyvybę. Kokią bausmę jis gaus į 
dar nežinia.

A. a. Marytė lankė šv. Pet- j 
to ir Povilo lietuvių jiarapi jos ■ 
mokyklą ir savo gabumais yra 
joje }?asižymėjus. Ji buvo vie
na dukrelė Kliučinikų š.eimy->

i

- TAT. Jakiibaitė, V. tVpulToniu-
tė. M. Širvaitienė. M. Stankie- 
nė. S. Bukšaitė ir A. Juod- 
snukiutė ir solistai M. Pranai
tis. J? Gustaitis. J. Kasevič. J. 
Valiuku* ir F. Stankus.

Solistai sudarė trio, duetus 
ir kvartetus. z

Publikos buvo gausiai. Visi 
patenkinti koncerto programų? 
Daugiau tokhi koncertu!
, Any

PHILADELPHIA, PA.
Varduvių diena

Spalių 28 d. buvo vardo die
na šv. Simono. Mūsų para
pijoj kun. Simonui Draugeliui, 
kuris su dideliu pasišventimu 
Dievui ir žmonėm tarnauja, 
vaikučiai, vadovaujant sese
rim kazimierietėms išreiškė sa
vo vadui daug linkėjimų, il
giausių metų vardo dienoje. 
Sveikino kaipo mylimą ir taip 
aukštai garbingą kun. Simoną 
Draugelį įteikdami tam tikrą 
pritaikytą dovaną nuo mokyk
los vaikučių. Tvaike šv. mi
šių vaikučiai vadovaujant se
serim kazimierietėm giedojo 
šv. Simono giesmę. Kun. Si-"V- — 
menas Draugelis nesitikėjo to 
taip gražaus ir malonaus pa
sveikinimo. užtart 
dėkojo seserims
tems ir mokyklos .Vaikučiams. 
Ir aš kun. Simonui linkiu il
giausių metų.

nuoširdžiai 
kazimierie-

t

Raštininkė

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė laivinė bendrovė 

Kurios Laivai Pralaužė Kelia Iš 
Amerikos New. Yorko 

TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
siunčiant du laivu pėVnai o jau net 

penkis šįmet

Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

I nijrrf Sinfr* Line* kad jn< ir i^irnyn.a cMrtu
Luti Tčvynčjr Lieto'.r.h* and l.in!.«nn.i Kalvilmiiy Švenčiu. t

H.uiiF’kitr jau daKir plaukt! puikiuoju * _ ?"* J ***' • — 

S. S-. LEVIATHAN
Keleiviai bus priimami ant laivo 

8 vjL vakare gruodžio 6.

S-tė

DETROIT, MICH.
Vyčiu 79 kuopos snsirin-L.

kimas Įvyko lapkričio 3 d. Su: 
sirinkimas buvo gyvas ir nau
dingas. Nutarė prisidėti prie 
parapijos bazaro. Be to. išrin
ko komisiją surengti vakarę ir 
pusę pelno skirti parapijai.

Vytis

i"

Tėvynės Ašara

Norėdamas geriausiai atker
šyti įžeidusiam tave — nesek 
jo pavyzdžiu.—Aurelijus.

kuris nplcis Ncw Yorka gruodžio
7, 1 vaL ryte.

Afbnkvm.i, |«* .•yn'*s Kairėn Y.iilcr nirk.id nrpamirŠTAmn įvykiu.

d., t v. . Mr. T nrcl. Y -.f Statės
Mr. f nrek prirti”* ir jh*bj ir

TM p?fnn ir i.ibn lointi k!.vn<k»tr jn«tt virto agentj arba rašykite

United Statės Lines
75 Šute Sfrret. M«u. , , 5$ Broadvav. Nctt Tori: C»(v/

l

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Parapijonui, Cleveland. Ohio. 

—. Tanūstos anonymiško ati
taisymo nedėsime. Rašant lai
kraščiui žinutes arba atitaisy
mus visuomet reikia paduoti 
savo vardą ir pavardę.

t

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO

Ak, myliu tave..........................._
Bemužėl, nevesk pačios............
Graži čia giružė......................... .. ..
Meilė..................................................
Meile uždegta krūtinė................
O pažvelgki....................... .............
Visuomet širdis surakinta ....
Penkios linksmos dainos...........

į
K. D. j

Į IR Iš

LIETUVOS 
Per BREMENĄ 

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių. Garlaiviu 
COLUHBDS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-mos dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH GERMAN 

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

I LIETUVIAI!! I

NOS LAIVAKORČIŲ Į 
KLAIPĖDĄ

Trecia k lesa  _____ ^.. $107.00
Ten ir atgal tiktai------$181.00

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

Valdžios taksai atskirtum.

f

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI
’ v

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Dė-

I

KALĖDŲ Laivas “P0L0NIA” 6 Gruodžio-December | 
’ Į Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą Ar į Bendrovę £

BALTIC AMERICA LINE
i 8 Bridge Street New York, N. Y. |

DUETAI
Moteni Sąjungos Imnas..............
Skrenda, lekia mūsų mintis ...
Trisdešimt dainų ...........................

MIŠKAM CHORUI
Ginkim sali Lietuvos.........
Giesmė į šv. Kaži merą ...
Lietuvos Vyčiu Imnas.........
Pirmvn i kova .......................V *■ •

Diles grįšim ten .......................
a) Išauš vasarėlė,

. r-t

.50

.50

.40

.65

.50

.60 
$1.00

.50

.75
$L50

.50

.50

.25

.50
• i *)

12‘P 13.H T4*
15.
36-

H 17.
' b) Tu mano mergelė,

c) Išbėgo mergytė .......
a) Kaip aš buvau jaunas.
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)

to. a)
b)
<*)

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiuskito ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

18.
>

19.

20.

“LITUANIA” -.... _.._.Ijapk. 22
“POLONIA”.......- Gruodžio 6
“ESTONIAU -^-.Gniod. 22

21.

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Žiūrau anksei ryti],
Aš užgimiau Lietuvoj .... 
Eikš mano mergele, 
As~sutikau žydelį.
Kam anksei keleis......... ,
Micls tėveli,-
Oi skauda galvelę.
Atsigėriau žalio vyno....
Oi džium-džium, 
Už jūrių.
Kalbiu jaunas bernužėlis. 
Aš turėjau vištą ........ 
Tvkusis rvtelis.• • *
Oi laksto vanagėlis.
Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia- .50

.50

50

. .50

.50

50

iC

lirt

lul
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MARUOS VAIKELIŲ IR I veikale Sielos rolėje gabiai’to iš žmogaus reumatizmą. 
SODALICIJOSPRAMO- {vaidino tJuozepina Jakuns-’ 

o Mergaitės rolėj vai
dino-'Magdelena Šidlauskiu- 
tė, kuriai taip pat gerai se
kėsi.’1 ’* fi P’t ’

‘ S v-.,,. ■ Į - .• .

Kadangi nebuvo orkestras,

GA PAVYKO
Sekniadienv^lapkričio 6-tą 

dieną įvyks Marijos Vaike
lių ir Sodalicijos įdomus va- ’ 
karėlis šv. Petro bažnytinėj ]

-•
— F L WWll ' ‘ » jjjlli

Piano solo paskambino O-

' Sakomą, kad šokiai iškra-
*--->?■ - ................. ...

•t* '•-—**«*

i;«4 •-HOKYT.^
_ •__________________

>.a*

•X-

■

7*^ i

Į 
■’.:A

' 'J.

_____
...Lapkričio 9_A,^ŠY. Kry-J„ Lapkričio g ^.“Darbiniii- 
žiąufi Katedroje, Bostone, 9.,kp” redakcijų ^aplankė Kan
trai. ’ Yyte,* 'Jį- Jį Kardinolas no Vaikelio Jezaus draugi- 
O’ConneU-^HnHnofyytar^ jos įgaliotinė p-lė Michaliną 
pus MonsignbTą John B. Pėt-j ^ųpikaitė.' Ji atvažiavo čia, 

umątizmą. P. Valęntukė pa-:terson’ šv< Kafrinos parapi- kad parinkus ąukų Vaikelio 
vioKmno Shwnttnviik ' Jėzaus draugijos globoja- 

Prifrr įšventinimo Kard^- yniems našlaičiams- Padarė 
i _ __ '  ' _X - _ -1____

iš Mapęhester, N. kun. K. Urbonavičių ir sa- 
|skupas Murray iš ko, kad jis žadėjęs jos misi 

jai visokeriopą paramą.

Gal irtiesa,-nesJii Jhj^du^o
Šokis? Jai tikrai
Julijonos Kanevičiirtėš^Te-

* <

•'<Wt

i

"V;.- 

r*’*

skambino pianu... "

Svetainėie'>moninbnvo’nn 1 n?DUT0 orcesape,ĮŠęjefkiutėjne -tik nolui Įį^^jo Vyskupifij’vizitij pas vietos klebonu
svetainėje, žmonių buvo pil- tai ,gabį ,pi^t- ;M- .g^aįžai dainuoja, bet dar ' - — <?
na sale. Programo vedėja paskami^4 Maskambino“ ir pianu,
buvo Ona Zuloniutė, pirmi- •• •;

Piauu- »' scenenją pennąine
Viena iš mūsų jauniausių -.kun ’-Ąranciškus^ V. Stra-[' t|||^

Piimnausia buvo peisUty- Į narių, Natalija Valentui^ ^ąiįska^ pasakė ©ražįą prą-:^|
------ i...... r- Jog ^sutg, 'kalbėlę.

Progi*amą baigė veikalėliu tllviai atstovaudami
i’-ta-j...:-4» *•*-. lietuvių parapijas. •

ninkė.

tas klebonas kun. K. Urbo- pašoko solo. Jos sesutė, kalbėlę, 
naviėius. Sava prakalboje, Pranciška, kuri seniau bu-l 
gerb. tėvelis paminėjo soda--vo valdyboje, .paskambino .
lieijos reikalus ir jos dar-;pianu. - , s; ■

c 1 • • u 1 I me veikale Onos roleje geraiSu savo maloniais balse-; ._ .. .. ^ 7,-
... • j- t -i i vaidino Felicija Grendeliu-liais pasirodė Ona Januske-I, .

— i- - 'iri- itė. Ji buvo, kaip vaikai sa-viciute ir Malvina Sidlaus- • L_ 
v • x- Tr i u- ir ko, “teachers pet” arbakiute. Pianu paskambino M. ’ , , . , , .
Grinkevieiuiė. roleJ

šokikėffAnelė Daukšiutė,-^1^111^ Mfr^s “ A’ 
pašoko“Ba!oon Dance.’^Jos »elė Šmigehkiute, Rožes - 

_z. r v- • Anelė Januškevičiūte, Juzėssesue, Ona, paskambino pia- ’

— Ona Žukauskiutė o Mor- 
Piutė. -Aneie Daukšiutč ir E- , ■ •luoK^priKrete su javo __ Etela. jaujfcevižmts 
leonora Žukauskiutė, o pia- dialogu, kun Jie patįs įsgal-, (teacher,s Antanuko
nu paskambino Magdalena TOJO> Jm»as LescmAas u- 16j vai(Jin0 Taikas kurioo 
Grinkevičiutė j Petras Rakauskas. Turbut , J , , , ’ ,

Dėl pemiainvino buvo vei- kiekvienas, kuris atsilankė 
;alas 44 Kryžkelė. ’ ’ Šitame 'ant šito vakarėlio mąstė sau, 

? , f __ “Iš kurios pasaulio pusės ši-

NEPRALEISKITE
.•.-f-’- ____

• - * }• v 
Reta Proga

Dviejų,šeimynų medinė stuba, su' rečkiutė. Pianu paskambino
City Point, ant East Sixth Street, 
netoli L St. Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro.

priešakiniai piazai.

■ v

vavo iš visos a- 
upai, pralotai

<

ligai. -' Dalyvavo ir-lie>.. CAMBRIDGE, MASS.

į. *

m

buotę. _ •, .
Po to, trys panelės grie

žė : p-lės Magdalena Grinke- 
vičiutė ir Bronė Pašakar- 
niutė ant smuikų o Ona Zai- 
kiutė pritarė pianu.

- Sekantis ant programo bv- 
vo rusiškas šokis. Šokikės 
buvo p-lės Julijona Kanevi-

Labai daug žmonių daly
vavo šiose iškilmėse.

NELAIMĖ GLAZAUSKŲ 
ŠEIMYNOJE

Lapkričio iš 7 į 8 d. nak
tį, Amerikos Cukraus išdir- 
bystėje, So. Bostone mirti-

u.
* Juokų prikrėtę su

tie grinoriai atsirado?”
Airių šokį pašoko Stasė 

Kavaįiauskiutė, Em. Ciuniu- 
tė, B. Kazikoniutė, P. Dva-

penkių automobilių garadžium, Grinkcvičiutė

Stasė Šajefkiutė padaiua- 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, keletą dainų. Jos gražus 

Gera progp, ir malonus balselis patenki- 
žmogui, kuris turi vieną arba' • -

daugiau automobilių, arba užsi- į 
imantis automobilių taisymu. Ran
dų atneša netoli $100 Į menes. Kai
na $8,800. Matyk A J. KUPSTIS, 
Savininką.

z BARGANASt- ^** ‘ ’
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus šiomis dienomis pateko 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz
nį arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randij 
ateina $95.00 Į mėnesį. Biznį ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlygos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery
Šešių šeimynų medinė stuba su 24 
kambariais. Yra gazas, elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 
Randų atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14,800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ.

South Bostone
Šešių-šeimynų medinis namas, 27 
kambariai. Rendų atneša $780 į 
metus. Prekė $4,500. Lengvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 

MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai ir malkos pabrangs
ta, tadgi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

332 Broadway, So. Boston, Mass.
- Tel. S. B. 1662—1373

- Stasė Šejefkiutė, Anelės ,,ai liko užmuštas Jurgis

no visus. Ona Zaikiutė pa- 
skamibno pianu.

“Miuuet,” seniausią ang
lų šokį pašoko Ona Grinke- 
vičiutė ir^aNtalija-X'alen- 
tukė. Pranciška Valentukė 
paskambino pianu. Natali
ja dar vieną šokį pridėjo 
u ekstra,”

Po šokių buvo kitas vei
kalas perstat.vtas “Girių Šu
linis.” Šitame veikale Pal
mira Antanėliutė vaidino 
“Amatos” rolėje, Petronėlė 
Sinkiutė “Dvasios” rolėje, 
Morta Videikutė “Fiam- 
mos” rolėje ir Jonas Kava
liauskas “Jonelio” rolėje.

buvo tą vakarą pakrikštyta 
mergaitė Magdelena Le- 
ščinskiutė. Publika turėjo 
daug juoko iš šio vaidinimo.

Dešimtą valandą vakarėlis 
užsibaigė.

Didžiausią ir sunkiausią 
darbą atliko mokytoja. Ji 
visą savo laiką pašvenčia so- 
dalicijos susirinkimams ir 
vakarėliams. Ji stengiasi, 
kad tik padėti šitai draugi
jėlei. Dieną dirba raštinėje, 
vakarais gi mokina vaiku
čius. Ji vra visada linksma t v - - ■

ir gabi mergaitė. Dievas jai 
užmokės už jos darbus, o 
mes, nariai, užmokėsime jai 
savo maldomis. Jai prigel- 
bėjo Ona Zuloniutė.

Visiems, kurie atsilankė į 
šitą vakarėlį tariame širdin
gą ačiū. Žmonės, kurte neat- 
silankč, turbūt, dabar gailisi. 
Tad duosim progą atsilan- 
kvti Kalėdų vakare.

AdieniVA

Lietuviška
KRAUTUVE

* -I,— . , -

g* Cambridge, Mass.
Mes užlaikome drabužius 
dėl vyrų ir vaikų pilną lai- 
nę ir visokiausiių rūšių. 
Taip-gi taisome ir parduo
dame laikrodžius, žiedus ir 
visokius auksinius ir si
dabrinius daiktus.
GENERAL GENTS SH0P 

C0MPANY
1077 Cambridge Street po pietų.

I

PALIAUBŲ DIENOS 
IŠKILMĖS

Massachusetts valstija rni-

Glazauskas, dirbęs toje dirb
ti! vėję apie 20 mėtų. Velio 
nis Glazauskas žuvo, kuomet 
mašinų sukimo diržas jį pa
gavo ir mirtinai sužeidė.

A. a. Jurgis Glazauskas 
buvo doras, darbštus ir rim
tas darbininkas. Prigulėjo 
prie katalikiškų draugijų ir 
buyo nuolatiniu “Darbinin
ko” skaitytoju ir rėmėju. 
Paliko didžiausiame nuliūdi
me žmoną ir gimines. Bus 
palidotas su šv. mišiomis, 
bet kada neteko sužinoti.

Velionis yra pašarvotas 
savo namuose po numeriu 
558 E. Fifth St.

f _____________

RICKARD PLANUOJA STA-
TYtr AUDITORIJĄ (' 

BOStOllŽ
Lapkričio 7 ’rd. Bostone 

lankėsi George “Tek” Rick- 
ard, didžiųjų kumštynių pro- 
moteris ir kalbėjo su vietos 
įžymesniais biznieriais kas 
link pastatymo sportui audi
torium panašią į Madison 
Sųuare Garden, New Yorke. 
Toki auditorija kainuosianti 
$5,000.000. Anot Rickard ši 
auditorija talpins 20,000 
žmonių. Jis sako, kad dar
bas ąali būt 'užbaigtus apie 
lapkričio 15, 1928.

LDS. 8 kuopos mėnesinis ■ y. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, i 
Lapkričio (Nov.) 13 d. tuoj 
po sumos pobažnytinėj sve
tainėj Windsor St. VisLna- 
riai malonėkite skaitlingai 
susirinkti. Vald//ba

Perai

Praeitame sekmadienyje 
po pietų prasidėjo lietuvių 
parapijos f erai. Darbininkai 
buvo prisirengę daug “kos
tiumėlių? sutikti. .Turėjo 
daug gerų daiktų: gražių 
blanketų, įvairių vaikams 
žaislų ir daugiau visokių 
daiktų.

Fėrai tęsis per visų lap
kričio mėnesi kas sekmadie- X *•
nis. Prasidės tuoj po Miš
parų ir tęsis iki vėlybam va
karui. Labai prašome kuo- 
daugiausiai žmonelių ateiti į 
tems. Forai esti po bažny
čia svetainėje, Windsor St. 
ir Webster Avė.

Kviečiame visus iš visur į 
feins. Jlengėjar

Šv. Gabrieliaus Stovylą 
Pašventino

Lapkričio 6, prieš pat su
mų gerb. kun. Fr. Juškaitis, 
klebonas, pašventino iškil
mingai šv. Gabrieliaus sto
vylą. Stovvla labai graži,

v •

K.
Lapkričio-Nov. 13,192

2:30 po pietųTHORKDIKE SCHOOL HALL
* Spring Street, E. 'Cambridge, Mass.

Bilietų kaina: 59c. ir 35; vaikams 15 centų.
> .t ■, .. -
?Vir&tfi^ętame koncerte dalyvaus:apie 30 mokinių: smuikininkų ir 
. pian&tĮiL Gerb. tėveliams kaip leidžiantiems, taip ir norintiems leis- 
Ją savų .vaikučius muzikos rnoky-fc'*"' —.. —x.... 

<3umeortfc,'<kur bus proga asmeniškai.^------
' gabnmiiSį jkaip mokinių, taip ir’mbkytojo.

* J*1 '•» ~jt •*«£- '» ~X«* . "*
specialiai importuota is

rancijos. Stovylą nušvie
čia labai gražus elektrikinis 
vainikas.

Per sumą pamokslą apie 
šv. Gabrielių, gražų pasakė 
irgi pats klebonas.

Žmoneliai labai džiaugiasi 
labai gražiomis bažnyčioje 
stovylomis. Parapijomas

"t‘ r* t

I

♦

£
t 

-•-i 

•Vi

don, patartina atsilankyti ant šio 
esti persitikrinti ir nuspręsti apiė'

CASH

•<?»s©©©©e@©©s©©ffiffiffi@@©®©©©©©ffi

INEW YORKSPA
Kampas Dorchester St.

ir Broadnay

SOUTH BOSTON’E
Užkandžių vietą. Saldainių niri
me namie darytų, šaltakošės (ice- 
crein). Turime visokių saldai
nių jatsirinkimui dėl visokių rei
kalų. Neužmirškite savo draugų. _ 

tije®®®©@©©®Q©©@ffi©©@®©©©©©s^

ARBA

ANT IŠMOKĖJIMO
*»

Tik $57.50
LIETUVIŲ RAKANDŲ 

KRAUTUVĖ
326—328 Broadvvay, So. Boston

PARSIDUODA
SALIUNO BARAS su visais įtai- 

' Simais, kaip tai: kranai, sienos, 
veidrodžiai ir visi kiti daiktai pa
gal naujausios mados Buvo ver
tas $2^500, dabar tik $800.

Taipgi turime gerų farmų ir na
mų mieste ir apielinkėj ant parda
vimo ir mainome.' Kreipkitės'šiuo 
antrašu: Lithuanian Real Estate 
Agency, 50 High St., Nashua, N. 
H.

PARSIDUODA

Glendale 
service

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINeS 

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — M. žiobė,
539 E. Seventh St, So. Boston, Maar 
Telephone South Boston 8552-R.

Viee-Pirmininkas — .1. Petrauskas. 
17*Vaie St, South Boston, Mass.

Prot RaStininkas — J. Glineckii 
5 Thomas Pk_, South Boston, M&m 

Fin. Raštininkas — M. šeikis-.
S66 Broadway, So. Boston, Įlaša. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvray. So. Boston, Mast 

Tvarkdarys — J. Zalkis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre3* 
nedėldlenį kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landų po pietų, parapijos salėj, 492 B, 
Seventh St. So. Boston. Ma*

I I.

KETURI KAMBARIAI. Yra stažas ir 
piazai. Kreipkitės ant 1-nių lubų. 264 
Bolton St.. So.sB<>ston. (E.111

’CITy POINTE 3 šeimynų. 45 
kambarių namas su visais Įtaisy
mais, geriausiame stovy. Arti 
pajūrio. Vieta garadžiui. Galima 
matyti savininką vakarais, 447 E. 
Seventh St., So. Boston ant ant
rų. lubų. (L.-18)

ANT RENDOS

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

nes 9-tas karo paliaubų su
kaktuves, lapkričio 11 d.

Bostone bus paroda ir ant 
Common tai dienai pritai
kinta programą.

Mušant vienuoliktai visas ’ i1 klmo organai yra neveiklus, tokie 
... . .... žmones būtinai turėtų pabandyti Nuga-

Tone tiktai per keletą rieuų ir paste
bėti puikų pasitaisymą, kuris seka iv 
jų vartojimo.

Per 35 melus miliomri silpnų, sergan
čių žmonių surado į Nugą-Tone tikrą 
palaimą. Jos sutelkia naują stiprumą ir 
vikrumą dėl kiekvieno nervo, dėl kiek
vieno muskulo, kiekvienam organui, ir i 
jei jus jaučiatės silpnas tr nes!jaučia-' 
te kaip reikia, pabandykit šias, ir jei | 
20 dienų jūsų sveikata nepasitarsys, 
sogražinkitg-Jtkūsias gyduoles savo 

* b ' *' vaistininkoi lr jis maloniai grąžins ju-
10:30 vaL ryte. Baigsis 1 vai. I piniguc riktni «iutvkite? fci(i gautu-

' mėt Nuga-Tone—niekas negali užimti 160 BOYLSTON ST. 
jų vietoj * 4 v

SUSTIPRINS NERVUS IR 
ABELNĄ JĖGĄ

Seni žmonės, kurie pergyvena savo 
besikeičiantį amžių arba vyrai ir mo
terys, kurie savo jaunose dienele yra 
praradę savo stiprumų ir jėgas, kurių 
nervai yra silpni, ir kurių svarbesnie-

PARSIDUODA

veikimas bus sulaikytas at
minčiai žuvusių pasaulinia
me kare. .. . .

pramogos. ............................ .

Ant Boston Common tos

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

ši kompanija išdirbinėjo pianas 
Bostone per 75 metus suvlrš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimų dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radlos žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Ponų 
Sarki aną.

Vose & Sons Piano Co.
BOSTON

už pusę kainos naujos mados Ca- 
binet Viktrola su rekordais. Kreip
kitės: J. WAIGIN, 15 Gatės St., 
So. Boston, Mass. (L.-ll)

*W. BAKER
dirba įvairius darbus, kaip tai: 
prie stogii dengimo, kaminų pa
statymo, valymo ir taisymo. 157 
Gold St., So. Boston, Mass. Tel. 
S. B. 4426-J. Vakarais bile kada 
galima matyt. (L.-ll)

PARSIDUODA
8 kambarių vienos šeimynos na 
mas ir krautuvė. Rendų įeina $80 
į mėnesį. Krautuvės baldai par
siduoda su namu. Kaina $6,000. 
Tel. Rosbury 8229-J. (L-ll)

Pirmininl^is — Jonas Adomavičius, 
2SO E St.. So. Boston. Mass.

Vice-Pirminijikas — Povilas Kuka, 
95 C Street, South Boston. Mass.

Prot. Kast. — Antanas Macejunas, 
450 E. Seventh St.. S. Boston^ Masti 

Fin. Rast. — Pranas Tuleikis,
109 Bo’.ven St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas — Andrius Zaiieckas,
150 ii St., South Boston. Mass.

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis, •> 
906 E Bronlhvay, Šo. Boston. Mass.

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrų (2-tra) nedėldienj kiekvieno 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertė E ir 
Silver gat.. So. Boston. Mass.. 1:30 
vai. po pietų. Ateidami susirinkiman 
prašome atsivesti naujų narių pri
rašyti prie musų draugijos.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Street, South Boston. Mass. 
Viee-Pirmininkas — L. SvagMys,

ni Bowen St.. South Boston, Ma* 
Prot. RaStininkas — V. Mickevičius,

405 Thtrd St.. South Boston. Ma* 
Finansų RaStininkas — M. šeikls,

366 W. Broadtvay, So. Boston, Ma* 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mercer Street, So. Boston, Mass. 
Maršalka — P. Laučka,

393 Fifth Street, South Boston, Man 
Draugija laiko susirinkimus kas antri 

nedčldienj kiekvieno mčnesio, po nk* 
vaL po, pietą, Parapijos Salčj. SepU» 
ta Gatvft, South Booton. Ma*

Gobski Gives Finney an Opening

?
OF THE FORCE

7 *•

UETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
P OGLOteA MOTINOS SVO. 

VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkė — Jirva Marksieo^
623 E. Eighth St- So. Boston, Ma* 

Prot Bažttnlnkė — Ona Šiaulienė
443 E. 7th St, So. Boeton. Ma* 
Telephone Routh Boatoo IM22-B.

In. Kaltininkė — BronMava Ciunla*
29 GouM St, W. Rokbury. Ma* • 

Iždininkė — Ona RtaolathKl, .
106 W. Bth St, 80. Boatoo, Ma* 

TvatMart — Ona Misgtraicnft,
1512 Cohnabla Rd, Sa Boston, Ma* 

Draugija mro mtMnklmva laiko MM 
amrą utarafntų kiekvieni MafĮ 
<40 vakare, pobatnytlngj evetak* 

Vinto dr^ott reikalais krMpMtėa pat 
protokolų raitininke laiUka ar telefono.*



dukterį

jDMČftaTAB

OTOJAB

THE LAND BEYOND 
. LAW

sti^EN MAYNARD

Pirmadieny, Antradieny, 
Trečiadieny

Lapkričio 14-15-16
CHANG

SUPER JTNGLE PRODUCTION

Visokių rašytojų 3-jų veiksmų- 
komedija

'KAINA 50 CENTŲ

DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 mo-’ 
terys. Scenerijos: miesto ir far- 
mos kambariai.

Si komedija šiais laikais labiausiai

Makauskas.______ 15c.

ir jo vykdymas

nerviškų fr chroniškų H- 
»gų per virš 26 metus, prityręs 

'Ūli. KILLORY 
i 60 Soollay 8quare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHAILHA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universiteto 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos) 
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
805 Harvard St, Cambridge, .Mass. 

Tel. Unlverslty 1463—J.

RUDENS VAIDINIMŲ 
SEZONUI 

reikalaukite 

NAUJĄ IR LINKSMIAUSIĄ 
VEIKALĄ

“ŽEMĖS ROJUS’

vvgą. Mafija ištekėjo už 
Senkevičiaus, — inž., Zig- 
munto Senkevičiaus tėvo.

‘ ‘ Skruzdė maža, bet kalnus 
suneša.” (Žmonių priežodis)

Tadas Kostiuška buvo ne
vedęs ir vaikų neturėjo. O- 
nos Kostiuškaitės, Tado se
sers vyras Juozas Kimbaras 
buvo rotmistras ir Upytės 
senatoriuj;

Dabartinis T. Kūfetiuškos 
ainis labaiįrimtai Susirūpi
nęs savo giminingumą. Ta
dui Kdstiuškai dokumentais 
įrodyti. “'ErOti”

L
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas__________ 10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams.. Išleido kun. K. A. Vasys—25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevieius; be ap
darų 75 centai, su apdarais__ ___________________ i---------------- $1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNĄS-^Parašė Aleksandravičius __________________25c.

BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______________ 15c.

EGLĖ, ŽALČIŲ. KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko________ 5.00

ŠIŲ NAKCELY ■____________________ ___________________30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_________________________________ 20c ?

VAI AŠ PAKIRSČIAU_____________ ._____________  20«-

ŲŽ ŠILINGĖLI _________________________
SKYNIAU SKYNIMĖLI ______________________________________ 10c.
LIGHO (latviška) ______________ ______________________________ _10c.

KUR DAUGIAUSIA 
SAVIŽUDYBIŲ

Po didžiojo karo, kada e- 
konominė Europos būklė la
bai pablogėjo, žymiai padi
dėjo ir-savižudybių skaičius. 
Vokietijoje 1925 metais nu
sižudė 15.270 žmonių, kas 
sudaro 25 savžudžius 100 
tūkstančių gyventojų. Toks 
pat, ar net didesnis savižu
dybių nuošimtis Vengrijoje, 
Čekosl ovaki j o j e, Austri j oje, 
kiek mažesnis Šveicarijoje, 
Dancige, dar mažesnis Šve
dijoje.

Bet yra kraštų, kur nusi
žudymų būn labai mažai. Tų 
kraštų tarpe matome ir Ue-^alT__staiga jis išgirsta pa 
tuvą.

Iš šimto tūkstančių gyven
tojų kasmet nusižudo Grai
kijoje — 2, Airijoje — 3, 
Ispanijoje — 4 ir Lietuvoje 
— 5 žmones.

Apskritai imant, šiaurės 
Europos valstybėse nusižu
dymų nuošimtis didesnis, 
negu Pietų Europoje.

vienas amerikietis advokatas 
labai rimtai ėmėsi ieškoti 
Kostiuškos ainių, kurie ga
lėtų palikimų atsiimti.

Mes patyrėme, kad Kaune 
gyvena Tado .Kostiuškos 
kartos ainis. Jis yra inž. Z. 
iSinkevičius, kuris šiais me- . 
ais baigė Paryžiaus elektro- j 

technikos institutų ir dabar 
įstojo į Lietuvos kariuome
nę. Jo tėvas tarnauja mūsų 
geležinkeliuose. Pretendan- 
tas | milijardus dabar turi 
24 metus amžiaus.

Inž. Z. Senkevičius savo 
geneologiją išveda iš Tado 
Kostiuškos sesers Onos Kos
tiuškaitės, kuri buvo ištekė
jusi už Juozo Kimbaro. Juo
zas turėjo sūnų Peticijų 
Kimbarą. Pastarasis turėjo 
Juozų, o Juozas
Teklę. Tekle Kimbaraitė už 
Kazio Koryžnos ir turėjo 
dvi dukteris: Marijų ir Jad-

pūgos aną posakį. Jafh. pa
sirodė balsas lyg panašus į 
šeimininkės balsą. Ponas 
tuojau spruko lauk. Ryto
jaus dieną poni gavo iš to 
pono laišką, kuriame jis la
bai atsiprašo, kad įgėręs bū
damas išdrįso atsilankyti jos 
namuose. , * »

NYKSTA GARNIAI
Vokietijos paukščių stotys, 

ištyrė, kad kasmet į Vokie-; 
tiją vis mažiau parlekia gar
niu- ....

Patirtą, kad Afrikoje, kur 
garniai žiemąvoja, žiogai ir 
kiti kenksmingi vabalai nai
kinami nuodais. Garniai, be
simaitindami užnuodytais 
vabalais, patys nusinuodija 
ir todėl jų skaičius nuolat 
mažėja.

PAPŪGA IR SVEČIAS. .. *. ■ •. 4 .
Papūgos labai mėgsta ger

TEATRAI -.T*
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmą komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas _________ . _____________25c.
’TBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas___________ 35<l
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis - 40a.

ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 
Kun. L Vaicekauskas ' _____ TOa.* *

ŠYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas_30e. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. . ,10cJ

» < 
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo- 

'nas Tarvydas_______________________ 10a-
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas__35oJ 

DRAMOS: 1) Gerftana; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas
4 aktų; parašė Jonas Tarvydas___________________fi5a

VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai
mė ; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N________15a

VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanukas 
našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K, D. ir N____________ 15a.

MALDAKNYGĖS
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2£0 ir I&50 
Siųsdami užsakymu^ arba pinigus, visuomet adresuokite taip: 

D ARBI KINKAS
366 West Broadway ’ South Boston, Mmb.

nubiednėjjlsių jos savininkų būdais: diį H
tuo tkslu, kad nugriovus pi- džiulio kobinio mėsos ga^ba^: 
lį, pervežti medžiagą į Ame- lą, kurį jiėi a^imį^-įg^a-s p 
riką ir ten ją vėl atstatyti, 'ryja,. arba ti^^Ui^ i 

Burgoso provincijos komi- džiuliais tinkįąis^ į
sija, kuriai pavestas-senovės Į Ryklių mėsargan^žiurkšti "į 
liekanų saugojimas, ryšy šu ' ” ’ ‘ "*..... ’ " ’
šiuo keistu Amerikos, milijo
nierių projektu, kreipėsi į* 
Ispanijos švietimo ministe- 
rį, kad šis uždraustų nu
griauti tokį puikų senovės 
paminklą.

Bet, matomai, ir ministe- 
ris pasirodė prieš dolerius 
bejėgis, nes amerikonai jau 
ruošiasi savo sumanymą į- 
vvkdvti.

ir negardi, tad nedaug kas 
j mėgsta ją. valgyti. Didžiau
sia nauda yra iš ryklio odos. 
Ji labai tinka avalynei. Da- 

j ba ranglij. laivų _ bendrovė 
‘ ‘ Istar ’ ’ surengė visą laivy
ną rykliams gaudyti., ‘tfceįiia 
tikėtis, kad Anglijoj dar la- 
biau pigs ryklių mėsa ir ava- 
lvnė. :

-į MILIJONAI VISKĄ GALI f 
| Ispanijoje, Burgoso proĮ 
^incijoje, yra nedidelė puikij 
prieš kelis šimtmečius staty
toji pilis.—Tai pepaprastai 
gražus ispanų statybos pa liyj 
minklas.

Ispanų- laikraščiai prane- 
t ša, kad pereitais metais keli 
Amerikos milijonieriai, ke
liaudami po Ispaniją auto- { Dabar 
mobiliais, buvo sužavėti šios mė perse'

Horfolde (Vjrginijęje) vie- žemės pastatytas ir Chicagos 
na poni, _ nugirdžiusi papu- Įįį gj^į nesirado
gą šampanu, greitai išmokė Kostiuškos įpėdinių. Dabar 
ją. pasakyti tokį sakinį: fnrfąš siekia pustrečio mi- 
‘‘Gerbiamas pone, jūs šian- liardo dolerių vertės. Dabar 
dien girtas, ir gerai padary
tumėte, kad eitumete gulti.” 
Kada papūga tą' pasakymą 
gerai išmoko, nunešė ją į 
svečių kambarį ir patupdė. 
Girta būdama, papūgą grei
tai užmigo. Po kiek laiko 
atėjo pas ponią su viziu vie
nas ponas. J am teko šeimi
ninkės palaukti svečių kam-
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