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VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI U 

UįlB VIENYKITĖS!

Užsimušė Brazilijoj lietuvis 
darbininkas

LATVIJOS KONFLIKTAS 
SU SOVIETAIS

Grįžta iš Maskvos karo 
atašė

Ryga.—Latvių karo atta- 
che Maskvoj pulk. Įeit. Kel- 
leris išvyko į Latviją ir į 
savo vietą dauginus 
grįš.

nebe-

d.

t

Santos, Brazilija. — 1928 , 
m. spalių m. 1 d. Santos 
mieste nukrito nuo 20 m. 
aukščio tanko Christieni 
Nielsen kompanijos darbi
ninkas Stasys Jackevičius. 
Krito ant geležinio dugno, 
taigi trūko jam galva, krū
tinė, susilaužė koją ir ran
kas. Greit buvo nugabentas 
į ligoninę, tačiau po kelių 
valandų kankinimosi numi
rė. Velionis kilęs iš Bube- 
blelių kainą), Žiežmarių v., 
Trakų apskr. Jei yra tėvai 
ar giminės, galėtų ieškoti at- , 
lyginirho, nes velionis krito 
nulūžus balkiui, ant kurio 
stovėdamas, turėjo dirbti, 
vadinasi per kompanijos 
kaltę.

P. RADZEVIČIAUS 
; SKUNDAS ' 

Kaunas. — Spalių 22 
Darbo federacijos lyderis p.
Radzevičius buvo pasiruošęs 
vykti Papilėn susirinkiman, 
tačiau išvykimo laiku jį su
laikė policija ir padarė pas 
jį kratą. Nieko pas p. Ra
dzevičių inkriminuojančio

f nerasta. Sarvšv su tuo p.
Radzevičius'Vidaus reikalų 
iųin. padavė skundą.

< r ~7\~ -š- 
^^-^ ^,000,000 BEtfARBtV1

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos žiniomis, 

• bedarbių skaičius šiek tiek 
sumažėjęs, bet vis dėlto šiuo 
laiku da 3 milijonai žmonių 
neturi darbo.

Šių metų sausio 1 d. viso
18 nuošimčių darbininkų,kis dėjęs pastangų paveikti
buvo be darbo, liepos mene- Rumunijos vyriausybę, kad 
sv tas skaičius siekė 12 
nuoš., o rugpiūčio mėn. 9%.
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RUSIJOJ APVOGĖ SUO
MIJOS ATSTOVĄ

Traukiny tarp Maskvos ir, 
Petrapilio kaž kas pavogė 
Suomįjįos 1 atstovo SSSR 

' Arti portfelį, kuriame buvo 
16,000 suomių markių ir 
svarbūs dokumentai.
■ -------- ■■■■ ■
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K SV.
.............   IT""

GUB. SMITH PASIUNTĖ 
HOOVERIUI PASVEI

KINIMĄ
York.—Gub. Smith, 

antradienio vidurnaktį, su
žinojęs rinkimų pasekmes, 
pasiuntė Hooveriui telegra
mą, linkėdamas jam sveika
tos, laimės ir pasekmingo 
valdymo.

IŠSIŲERŽĖ LAVA Iš 
ETNOS ŪGNIAKALNIO

Gyventojams gręsia 
pavojus

Rymas. — Sicilijos ugnia- 
kalnis Etna išsiveržė ir la
va plačiai liejasi ant Mas- 
cali priemiesčio Nunziata.

Gyventojai labai susirūpi
nę susidariusiu pavoju ir 
dauguma palikę namus 
kraustosi į saugesnes vietas.

Žmonės meldžiasi ir prąšo 
Dievo nelaimę atitolinti.

Pilsudskis susirūpino gerais 
santykiais •

X

Lenkijai

Rumunų laikraštis “Adve- 
rul” rašo apie Pilsudskio 
viešėjimo Rumunijoj tiks
lus. Pasak laikraščio, viešė
damas Rumunijoj Pilsuds-

ji susitaikytų ir susitartų 
su Vengrija. Tatai yra da
roma tuo tikslu — tvirtina 
laikraštis, — kad kilus kon
fliktui su Sovietų Rusija 
nebūtų pavojingi) užpakaly 
esančių valstybių.

Pilsudskis matąs didžiau- 
sį pavojų iš Rusijos pusės, 
jei ne artiimausiu laiku, tai 
ateity.

gai pasisakęs' už susitarimą 
su Vokietija. Jis įsitikinęs, 
kad visa Lenkija šioj pozi
cijoj jį palaikysianti. Ta
tai daryti verčianti Lenki
jos padėtis tarp Rusijos ir 
Vokietijos- Kiti kaimynai 
Lenkija taipgi nepatenkin
ti. Todėl Pilsudskis labai 
susirūpinęs gerais santy
kiais su kaimynais.
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Lietuvos-LeM 
ja, skirta iš| 
klausimą, pq 
prie susitarimo. -

Lenkai aini■ ‘ atstovų pasil 
pavesti Tarpi 
nistracijai. •*’

Pakomi^ 
ną ir susita: 
biejų šalimi 
ryti sutarto* 
žiojimo p®L —

Taipgi nufe rė 
šaukti kitąjį* sė<

■ ——

mame posėff 
syta raportą 
jų, kurios'i» 
posėdžiavo ’ 
voj ir Beriji

SĄJUNGOS ORGANAS
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Retas katastrofos atsitikimas
Traukinėlis perplovė per pusę 

vežimą, bet neužmušė nei 
arklio nei žmonių

Ukmergė. Spalių mėn. 15 
d. pil. Antanas ir Karolis 
Gaideliai iš Gavėnių k. Šir
vintų valse, važiavo su obuo
liais JonavOn. Išvažiavę iš 
Ukmergės 5-me kilometre 
susitiko su traukinėliu. K. 
Gaidelio kumelė pasibaidė 
ir šoko bėgti skersai bėgių. 
Traukinėlis užšoko 'ant ve
žimo ir partrenkė arklį ant 
žemės. Traukinėlį pasisekė
sustabdyti tik tada, > kada žeista.

itmete Lietuvos pasiu 
V ilniaus klausime

^Vokietija
Įjos pakomisi- reiškė, kad lenkai sutikda- 
feti Vilniaus mi pasirašyti sutartį dėl gy- 
talėjo prieiti] ventojų vaikščiojimo per de- 

marklįniją, negali atsisaky
ti reikalavimo dėl atidary
mo tiesioginio susisiekimo 
su Lietuva.

Jei lietu viii delegacija ne
sutinka su tuo reikalavimu, 
tai tas klausimas turėsiąs 
būt paliktas Tautų Sąjun
gos ekspertų komisijai iš
spręsti.

Zaleskis,- atsakydamas, pa

iė Lietuvos 
tįtoą Vilnių 
utinei Admi-

tuojau

- N <

-<<—Lietuvių 
gijoje, pir- 
bu'vo išklau- 
trijų komisi- 
) paskirtos ir 
iUfie, Varsų-

ir lenkų užsienių reikaliTtni- 
nisteris Zaleskis pareiškė e- 
są pasirengę pasirašyti su
tartį dėl vaikščiojimo žmo
nių demarkacijos linijoj ū- 
kio darbams. Voldemaras 
pareiškė, kad konferencija 
turinti arba surasti būdą 
susitarti, ari)®- pareikšti, 
kad susitarimas abiejų šalių 
negalimas. : •

Vokiečiai deryboms su Rusija 
duoda didelę svarbą

vežimas buvo jau po penktu 
vagonėliu.

Sustabdžius traukinėlį pa
sirodė, kad kumelė gulėjo 
kairėj pusėj traukinėlio, su 
lengvai sužeista koja, o pil. 
K. Gaidelis su vežimu-^-de- 
šinėj. K. Gaideliui sumuš
ta dešiniosios kojos blauzda 
ir jis tuo pat traukinėliu 
nugabentas į Ukmergės ap. 
ligoninę. Po poros dienų jis 
galės jau vykti namo.

. Laimingu atsitikimu išli
ko gyvas K. Gaidelis, o su 
juo važiavusi žydė net nesu-

OBREGONO NUŽUDYTOJO 
BYLA PRIE UŽDARYTŲ 

DURŲ
San Angel, Meksika. — 

Gen. Obregono užmušėjo 
Torai byla tęsiama.

Torai dar kartą pareiš
kė, kad vienuolė prie tos 
žmogžudystės nieko, bendra 
neturi. Bet fanatikai užsi
spyrė fibri ją apkaltinti.

Teisme kilo riaušės dėl 
Torai pareiškimo ir dėlto, 
kad jo kalba buvo perduo
dama per radio.

Fanatikai grąsino ginėjui 
ir prisiekusiems teisėjams.

Kadangi viešas bylos ve
dimas nepatinka despotui 
Calles, tai išspręsta publi
kos neįsileisti ir išimti ra
dio mikrofoną. t

Laikraščiams uždrausta a- 
Jpie bylos eigą rašyti.

Sprendžiami ne tik ekonomi
niai reikalai, bet ir politinės 

problemos

PRANCIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS SUGRIUVO

U dryžius. — Lapkričio 6 
dieną, rezignavo ministerių 
kabinetas su R. Poincare 
priešaky.

Berlynas. — Rašydamas 
apie prasidėsiančias vokie
čių rusų ekonomines dery
bas “Deutsche Allgemeine 
Zeitung” pareiškia, kad, ne
žiūrint didelių sunkumų 
kurie trukdo Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos bendradar
biavimą, \tikimasi, kad jos 
atvesiančios prie gerų rezul
tatų. Laikraštis pabrėžia,
kad tos derybos paliesian- 
čios;;ne t yien tik»: grynai - e- 
kohomiznus - klausantis^oi bet 
irivįsąodideles svhrbos^poli-i 
tinę! parblemą^ buri) 
už Užbrėžta RapaIbė idxBer- 
Ivno sutartinus.

-paduota po

cialistai ministeriai pareiš
kė, kad jie iš kabineto pa-- 
sitraukia, būtent, Herriot, 
Sarraut, Quille ir Perrier. 
Pasitraukimo priežastis — 
tikybinis klausimas. Mat, 
radikalai nesutinka su Poin
care politika duodančia ti
kėjimui šiek tiek laisvės, 
jie norėtų religiją, suvaržyt 
panašiai, kaip dabar yra 
Meksikoj. Poincare irgi 
laisvamanis, bet platesnių 
pažiūri) žmogus ir toliau 
matantis politikas.

Poincare jau premijeravo 
tris terminus pasauliniam 
karui pasibaigus. Paskuti
nį kabinetą jis sudarė -1926 
metais liepos 23 dieną, ka
da socialistas radikalas E. 
Herriot pasirodė nesugabus 
sulaikyt katastrofingą fran
ko puolimą. Poinecare pa
siryžo franką sustiprint ir 
jam tas pavyko.

Kas bus nauju premije- 
ru, neužilgo paaiškės. Kan
didatais numatomi tas pats 
Poincare, Aristide Briand, 
Joseph Caillaux ir Andre 
Tardeau.

Taigi Prancūzijoj gali pa
sikartoti praeities laikai.

Senatorių /ir gubernatorių 
dauguma išrinkta 
' republikonai

Lapkričio 6 d. Jung. Val
stijų prezidentu išrinktas 
Republikonų partijos kan
didatas į prezidentus Her
bert C. Hoover. Keturios- 
dešimts valstijų jam davė 
444 elektorinius balsus. Jo 
oponentas, Demokratų par
tijos kandidatas į preziden
tus, Alfred E. Smith gavo 
tik' 87 elektorinius balsus.

Gub. Smith laimėjo Mass. 
valstijoj 18 elektorinius bal
sų, Rhode Island 5 balsus, 
South Carolina 9 balsus, 
Georgia 14 balsų, Alabama 
12 balsų, Mississippi 10 b., 
Arkansas 9 b. ir Louisiana 
10 balsų.

Piliečių balsų 48 valstijo
se Republikonų kandidatas 
Hooveris gavo 18,299,708 
balsus; Demokratų kandi
datas Smith gavo 12,989,093.

- Šiuos balsus abu kandida
tai gavo iš 93,261 distrikto.

tovą betai kininkaudami i 
publikonams-

Trisdešimts keturiose ve 
stijose gubernatoriais i 
rinkti 23 republikonai,-f 
demokratų.

Socialistai ir komunisi 
visai susmuko ir niekur i 
laimėjo.

Taigi visur dauguma g 
vo republikonai.

Jeigu Demokratų pa: 
nebūti) susiskaldžius 
Smith'o religijos ir jeigl 
republikonai nebūtų paleidj 
savo bigotų prieš Smithą ( 
jo religijos, tai klausim 
kas būtų laimėjęs rinkim) 
republikonai1 ar demokra^ 
tai ?

Dabar religijos klausimą^ 
buvo aiškiai iškeltas rinki--: 
mų kampanijoj. Heflinūlo^ 
dėjo visas pastangas, kad iŠ^j 
judinus visus protestonų bfei 
gotus ir juos nustačius prieš/ 
Smithą dėl jo religijos. Pie- < 
tinęs valstijos per daug m<&-|

jįatų partiją,
SkaTde’Tr palinko prie rėjų!*2 
blikoni);

New Yorko valstijas p^ 
liečiai visumet daugumoj : 
buvo už gub. Smithą, bet šį- 
met balsavo prieš jį, kumet 
Demokratų partijos kandiji 
datas į gubernatorius Roosej.| 
velt, protestonas, daugumą^ 
balsų laimėjo rinkimus.

Paėmus visus davinius^ 
šių metų rinkimų, aiškiai^ 
matosi, kad konstitucijąįH 
punktas, kuris garantuc^K 
religijos laisvę, liko sumiiį-J 
džiotas.

Jeigu būtų kitaip, tai re-? 
ligijos klausimas nebūtų bu- 
vęs pakeltas, kaip, kad nw^ 
kad nebuvo keliamas piaa^ 
tuose rinkimuose.

Tas parodo, kad Jui^pl
Šiuose rinkimuose socialia- Valstijose bigotizmas daę, 
tai prakišo ir t^ vieną ats- stiprus ir galingas. j||

buvo “solid

bet kiti dar savo balsų ne
paskelbė;

Republikonų partija, šiais 
rinkimais, pravedė daugu
mą savo kandidatų į senato^ 
rius.

Naujame 71-me kongrese 
bus 56 republikonai senato
riai, 36 demokratai, 1 far- 
merių darbo partijos ir du 
abejotini.

70-me kongrese buvo 46 
demokratai, 47 republikonai 
ir vienas farmerių darbo 
partijos.

Atstovi) Bute republikonų 
irgi bus dauguma-

Atstovų Bute buvo 193 
demokratai, 231 republiko- 
nas ir vienas socialistas.

Lenkų lakūnas, skrisda
mas žemyn galva, išmetė iš 
lėktuvo benzino tanką, ku
ris nukrito į dirbtuvę ir su
kėlė gaisrą. Padaryta daug 
nuostolių.

Studentai paminėjo religijos 3 
netoleranciją

Charlottesvūle, Va-, lapk. 
7 d. — Būrys Virginijos u- 
niveristeto studentų šian
dien minėjo čia religijos ne
toleranciją.

Universiteto kieme, prieš 
universiteto rūmus kur sto
vi Jeffersono stovvla, jie 
surengė ciemonstraciją. Tho- 
mo Jeffersono, autoriaus

Virginijos įstatymų, kuriais 
garantuoja religijos laisvę, 
stovvla apdengė juodais už
dangalais ir ant vieno buvo 
uždėta parkšas “Atminčiai 
Jeffersoniškos demokratijos 
ir religijos laisvės Virgini- 
joį—mirė lapkr. 6 d:I928<

Taip paminėjo rinkiM 
dieną universiteto studetv 
tai. r

20 Metų Sukaktuvių Balius, Rengia D. L. K. Keistučio tĮrąugija, Lapkričio-November 12 d. 19 
492 E. 7-th» Street, South
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Lietuviškus ir Angliškus šokius. Bus Visokių Valgių
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DAB AR* LIETUVOS 

KONFLIKTĄ SU

NAUJA “POCHODNIOS” 

MOKYKLA

Kėdainiuose lenkų 
ehodnia” vėl atidaro
kvklą B i kovo duonos ke
pykloj. Kažin, ar tinkama 
mokyklai vieta?
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Šeškevičius ir B-vė, Kaunas.—40c.

Ėmęs ir Kalbšk: DekJ; 
cijos, Monologai ir Dialogai.

Verksmai-Vertė 
u-ut—IOe.

ARO PAREIŠKIMO 
’ PLEČIASI

'Koūfliktas dėl p. Volde- 
Sp pareiškimo, spaudoje

plečiami. Naujos medžiagos 
Bri&avė Cielenšio pareiš- 

kuriame jis parodo 
skirtingą pažiūrą į 

kšmę Liepojos geležinke- 
,Latvi j ai. Jo pareiškimas 
tuo sudomino latvių vi- 

nę, kad Cielenš yra 
ienio komisijos pirminin- 

s Seime, ir darydamas 
įifcreiškimą tvirtino, kad jo 
BiĮIomonei pritarianti tos ko- 

os dauguma. Dėl tokio 
iėlenšio pasielgimo riša 

spauda, išskyrus so- 
rt&ldemok ratus, labai sū

do reikšdama pasipikti
no ir reikaląudama, kad 

^Oielenš pasitrauktų iš koiui- 
ajos pirmininko vietos. Y- 

į^pątingai dešiniosios grupės 
jaučiasi užgautos p. Volde- 
mąro pareiškimu. P. Berg 

it rado galimu viešai pa- 
:i, kad jei Lietuvai šis 

■Latvijos atstovas nepatinka 
j(p. Balodis), tai Latvija 
galėsianti būti ir be savo at- 

Lietuvoje, nes pana- 
Fšų p. Voldemaro pareiškimą 

tiko visos latvių tautos 
mu. įtuo baigsis kon- 

£;fliktas yra sunku pasakyti, 
??iena tėra faktas, kad lat- 

ų spauda gina savo minis
terį Balodį, smerkia . Cie- 

žygį ir prirąenit'ta' 
ga Lietuvai mūsų taria- 
jį nedėkingumą latviams.

£aip bebūtų, atrodo, kad šis 
konfliktas šiuo metu vra ne- 

tfeikalingas.
&
lUSISIEKIMO MINISTERI
JĄ VALDO MINISTERIS 

PIRMININKAS PROF. 
VOLDEMARAS

■ . . ...

Atsistatydinus susisieki- 
ministeriui p. Čiurlio- 

niui ministeriją laikinai val- 
pasiėmė ministeris pir- 

m^iinkas prof. Voldemaras, 
o metu eina susisiekimo 

\ nifh isteri j os mirga n i zac i j os 
klausimo svarstvmas. Ma- 
hetma,, kad pati ministerija 

4*i3ės būti panaikinta pave- 
plentus. sauskelius ir 

idens kelius vidaus reika- 
■j^ministerijai’. o geležinke- 

is — finansų ministeirjai.

2 ' LI ET U V O S %
T < Per HAMBURGĄ
* Mūsų populeriais laivais

_ _______________ __

Nbpalyginamas patarnavimas 
if švarumas visose klesose

I OfiO ** New York’o į 
* Kauną ir atgal

'S k' - - « ■■■

•J į (Karo taksai atskirai)
trečia klesa

BH

inklq

1922 m. . v

jau Su
temus į amerikono ūkininko 
Krikštono namus, Pavietov-

6

perstunčia greitai ir 
žemomis kainomis r 

ui leidimų ir 
^formacijų kreipkit pas:

Antras p. Voldemaro 
' p&rėiskimas *

Lankydamasis Klaipėdoj 
p. Voldemaras padarė spau
dai pranešimą. Be kita ko 
buvo paliesta ir Lietuvos 
konfliktas su Latvija. I 
klausimą ar tiesa kad šis 
konfliktas gali turėti rimtų 
pasekmių Lietuvos Latvijos 
santykiuose, p. Voldemaras 
atsakė, kad reikia skirti vi
suomenės nuomonės pažiū
ras ir oficialiskų įstaigų pa
žiūras.

Kas yra padaryta šiuo 
reikalu oficiališkai, p. Vol
demaras be žinios Latvijos 
negalįs pasakyti, bet Balo- 
džio atšaukimo klausimą v- 
ra iškėlusi visuomenės nuo
monė.

Balodžio padėty reikia 
skirti Balodį—užsienių rei
kalų ministerį ir Balodį — 
atstovą. Prieš tai ką p. Ba- 
lodis yra pasakęs apie Lie
tuvą kaip Latvijos užsienių 
reikalų ministeris, nieko pa
sakyti negalima, bet kaip 
atstovas jis sulaužė paprotį, 
pagal kurį atstovas niekada 
nedaro žygių prieš valstybę, 
kurioje1 jis akredituotas.

Tokiu būdu oficiališki žy
giai prieš Balodį daromi ne 
kaipo prieš Latvijos užsie
nių reikalų ministerį, bet 
kaip prieš atstovą Lietuvai.

koa į Seredžiaus v.^ atvy- 
ko kai-eiyis ii pasisakė, jog 
bevažinėdamas rekvizicijų 188 žuvusiems Lietuvos 

dalyvavo 
uau. B“‘

kareivis griebėsi šautuvo, atvykęs ministeris
* • • • • - • - • - pirmininkasipr^. Vųldelmą-

ras, švietimo ministeris *ihž. 
Šakenis, Lietuvos atstovas 
Vokietijoje p. Sidzikauskas, 
Šaulių Sąjungoj pirminin
kas VI. Putvinskis ir daug 
kitų aukštų svečių. Po pa
maldų bažnyčioje, paminklą 
pašventino vietos klebonas, 
paminklui statyti komiteto 
pirmininkas, kūh, Bitis, o 
atidengė prof. Vooldemaras. 
Atidengiant pasigirdo pa
trankos -šūvis ir tyčia at
skridusi į Baisiogalą karo 
lėktuvų eskadrilė pagerbė 
paminklą skraidydama vir
šum jo. Ministeris pirmi
ninkas, Šaulių Sąjungos at
stovai ir organizacijos prie 
paminklo sudėjo vainikus. 
Taip pat prie paminklo bu
vo sudėtas ir aviacijos vai
nikas, kurį lakūnai išmetė iš 
lėktuvo prie pat paminklo. 
Ministeris pirmininkas pa
statomų įvairiose Lietuvos 
sakė kalbą, pažymėjęs dabar 
vietose nepriklausomybės 10 
m. sukaktuvėms paminklą 
didelę reikšmę tautos pasi
ryžimą auklėjant. Taip pat 
kalbėjo ir kom. pirm. kun. 
Bitis. Kariuomenė, šauliai 
ir savanoriai/pro ministerį 
pirminipk^^^ygiavo cere
monialiniu npaišu. Po iš
kilmingų pietų klebonijoje, 
pavakarėj, aukštieji svečiai

ko kareivis it JSžįšisafcė, jog
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reikalais paklydo ir ėmė to-, 
liau kalbėtis. Apie 11 vai.

atsistojo prie durų ir atsta
tęs. šautuvą į šeimininką 
reikalavo pinigų. Krikšto- 
nas išsigandęs, atidavė plė
šikui 508 dolerius ir 10,000 
auks.

Šis gi paėmęs pinigus, į- 
sakė Krikštonui apie tai 
niekam nieko nesakyti, nes 
jei kam nors praneš, tai jis 
ateis ir išžudys visus. Taip 
Krikštonai oficialiai niekam 
nieko ir nesakė. Tik po ku
rio laiko Krikštono sūnus 
Benediktas Airiogaloje su
tiko civiliais rūbais žmogų, 
kurį pažino buvus tą patį 
plėšiką. Vėliau sužinojo, 
kad tai esąs stalius Butkus. 
Dalykas išėjo aikštėn. Krik- 
štonienė 1927 m. rudenį pa
sipasakojo pil. Patašiui apįe 
įvykusį plėšimą ir Butkaus 
pripažinimą tuo plėšimu. 
Patašius gi pranešė polici
jai. Tardymo daviniai pa
kankamai įtikino teismą, 
kad Krikštonus yra apiplė
šęs Jonas Butkus. Ir Apyg. 
Teismas š. m. rugsėjo 25 d. 
nubaudė Butkų ketvertais 
metais s- d. kalėjimo.

LENKAI IEŠKO PRIEKA-. 
BIŲ POUNIYJ

Kaunas. — Spalių mėn. 
6 d. apie 16 vai. lenkai sta
tydami stulpus ant deniark- 
linijos 1-me rajone prie Ba- 
lošos ežero—Joniškio vaisė. 
Įkasė savo stulpus keletą 
metrą į mūsų pusę. Kitą 
dieną kalbamo rajono v-kas 
Žemaitis pareikalavo iš len
kų kuopos vado pasiaiškini- 
njo- Tačiau lenkų kuopos 
vadas skirtą valandą neat
vyk. pažadėdamas šiandien 
apie 12 vai. atvykti ir išaiš
kinti įvykį.

Jei šis konfliktas nebus 
likviduotas lenkų karininko 
pažadėtu laiku,1 tai mūsų 
sargybai bus duotas įsaky- 

•jnas minėtus stulpus įkastus
* mūsų pusėj—išmesti.

11

,< Neigiamas laivynas
>ėdoje įsikūrusi drau- 

?-Lietgar” rūpinasi iš
auginti Lietuvos prekybinį 
laivyną. Draugija veda su 
vyriausybe derybas gauti 
leidimą, kad visas eksportas 
ir importas jūra eitų per 
j os ’ rankas. Draugija tikisi 

i ant i paleisti lapkričio 
pradžioje 3 garlaivius — du 
perkiniu ir vieną keleivinį. 
Garlaiviai kursuos tarp

rūpesnio pa
rodė baisogalietis maj. Ša- 

as, pirmasis Kėdainių 
idantas, savų laiku 

os apylinkėse kovo-
su Lietuvos priešais. 

>aug dirbo ir kom. nariai: 
\ ir M. Bloža, V. Koma-itj
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tas ir *V. Kulpavičius.

VALSTYBĖS BIUDŽETAS 

1929 M.

Ateinančių metų biudže
tas būsiąs suvestas apie 250 
milijonų litų sumoj. Tiek 
maždaug ir pajamų numa
toma. 1928 metų biudžeto 
vykdymas eina tvarkingai. 
Per pirmuosius š. m. 8 mč- 
nesiūs valstybės, iždas paja
mų turėjo 175,527,976 lt. ir 
dar nepaskirstytos geležin
kelių rinkliavos 4,0^8,752 lt. 
Išlaidų per tą pat laiką bu
vo 172,283,745 lt.

AUTO ŽEMĖLAPIAI

UlštėinO leidykla Berlyne 
greitu laiku išleis didelio 
formato Lietuvos auto že
mėlapį. Jame bus sužymė
ti visi Lietuvos keliai, geri 
ir blogi, kuriais tik galima 
automobiliu važiuoti.

Žemėlapis išeis dviem kal
bom — lietuvių ir vokiečių. 
Medžiaga imta iš oficialinių 
šaltinių. Be to, naudotasi 
Lietuvos technikų patari
mais. Darbas tęsiasi dau
giau kaip metus. Dabar 
baigiama lietuviška topo
grafija. Seniau išleistuose 
žemėlapiuose vardai būdavo 
sužymėti lenkiškai, tačiau 
šito.— bus lietuviškai.

Žemėlapius platina vienas 
iš- didžiausių Berlyno laik
raščių “B. Z. am Mitag.” 
Dėl to mes ateity turėsim 
nemaža auto svečių.

VALSTYBINĖS PAŽANGA

Per šių metų 8 mėnesius 
Lietuvoje buvo pagaminta 
“valstybinės” 3,721,000 lit
rų 40% stiprumo ir 152,000 
litnj 95%. Pernai per tiek 
pat laiko 40% stiprumo- 
degtinės buvo pagaminta 
3,177,000 litnj ir 95% — 
123,000 litrij. Už 'parduo
tos degtinės 3,457,(MM) litrų 
40% stiprumo spirito 143,- 
000 gauta 28 milijonai litų; 
pernai per tiek pat laiko 
gauta 25 milijonai litų. Va
dimas, šiemet per aštuonis 
mėnesius “valsfyljmėš” iš
gerta daugiau kaip pernai 
už 3 milijonus litų.

14 METŲ VAIKAS—ŽMOG- IR VILNIAUS KRAŠTE
! ŽUDYS BLOGAS DERLIUS

Suvalius nuo laukų javus 
paaiškėjo, kad daugumoje 
Vilniaus krašto vietų šių 
metų derlius yra labai ka- 
ta-srofingas. Atvykę iš so
džiaus pasakoja, kad dėl di
delių lietų laukuose dar sto
vi javu dalis, pav., grikiai, 
avižos ir bulvės.

Zažeče, Vilniaus priemies
ty, tūlo gyventojo name bu
vo rasti pakarti 4 lavonai. 
Spėjama, kad tai padarė 14 
metų šeimos sūnus, kuris, 
matyt, pirma pakorė tris se
seris ir vėliau pats pasiko
rė.

Šeimoj viešpatavo didelę 
nesantaika, kuri, tur būt. ir 
privedė prie šios baisios 
žmogžudybės.

PABĖGO POLICININKAS

Spalių 12 d. Prienų polici
ninkas Labašauskas dežiū- 
ravo nuovadoj. Atėjus po
licininkui Akelaičiui jį pa- 
maruvti vakarięnei, jis išėjo. 
Netrukus sugrįžęs paprašė 
pas poL 'Akelaitį, kad duo
tų raktus nuo tvarto, kuria
me stovi vidšiniiiko arklys. 
Sakėsi važiuosiąs su virši
ninku bravaro sugauti. Šis 
nieko blogo nemanydamas 
padavė. Labašauskas nuėjo 
į tvartą, pasibalnojo arklį it 
išjojo. Ryto metą atėjus 
viršininkui į nuovadą, ir at
darius stalčių rasta, kad iš
nešta apie 2000 litų ir vfr- 
činihko arklio tvartas ftiš- 
čias.*tada suprato^ kad iš
jodamas pdiicininkas pini
gus pasiėmė kelionei. Žmo-

MIRĖ VILNIAUS UNIV. 
f»ROF. LUKAŠEVIČIUS

Mirė žymus Vilniaus uni
versiteto profesorius gamti
ninkas Juozas Lukaševičius. 
Jis kaip Petrapilio univer
siteto studentas dalyvavo 
sąmoksle prieš Aleksandrą 
III, buvo nuteistas mirti, 
vėliau-pasigailėtas ir užda
rytas Sliselburgo tvirtovėn, 
kur išbuvo 20 metų, o pas
kum buvo išsiųstas į Sibirą.
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Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jv-
Verta kiekvienam turėti 
muose tą gražią knygutę.

Kama tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit 
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairūs pata- ? 

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyyepi. 
me. Parašė Kun. A Staniųky- 
na&-—

Apie Katalikų' Tikybos Tik- *'' 
ryb^—pažinimas tikyboj, -jos ; 
privalumų, ypatybių ir tikro- t 
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cdzel 30e

TTetininkų JubiHejub — Yoo 
metų sukaktuvėms paminėti, 
prašymas Švento Pranciškaus 

venuolijų ir 3 vienuolijų įsta
tai ---------------------------------------r 8c.

Huckleberry Finnas — labai 
įdomi apysaka _____________ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas.________ :

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila___________ :

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Ayva.................. I

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B._____________ 40c.

Trumpi SkaitymČliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ____ ;____ 45c.

Žiema ir Vasara. Parašė Pr.
Mašiotas  ___________ _____ _ _..20c.

Turto Norma—moksUški pa
siskaitymai Parašė Uosis.____ 45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
SO ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotiki&i kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius-Verne. Vertimai* 
J. Balčikonio_______________$1.00

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis. ______ 75c.

Marijos arba aprų^s,, .
tymai kiekvienai ^mėnesio die- x 
nai apie Marijos gyvenimą. 
Surinko kun. M. J. D-as____ 35c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Paraše P. Žadeikis__________ 75c.

Kaip Gyvena Belgijos Ūki
ninkai. St. Dabušis.- _______10c.

Gerumas—aprašymas apie ge
rumą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kun. P. L.------------- 15c.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
kį parengė S. Kaimietis______ 15c

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kuri. Ta
rnas Žilinskas _______________ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vert ė* Kun. P. Saurusai- 
tis ______ _____________________ 25c.*

, Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina_____________ 50c.

Aritmetikos Uždavinynas _25c.

Vaiką Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui------------ 50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas____15c.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj. ___________________________15c.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis (------------------------------------ 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus-------------—- --------------50c.

Mūsą Tikėjimas—Išaiškini-, 
mas pagrindų mūšų tikėjimo. 
Vertė Jonas M Širvinta—------50c.

Bitininkas.-Parašė'Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis —v—__50c,

Lietuvos ląjjHai^-Išleido J.;

gūžio, Birželio ir Spalių mėne
siams. Išleido kun. K A Va
gys;—TT^r-r-—“~25e.
Išganymo Apėireiadmai—atė-

>

; ūmas ir gyyėniiąąs ant Jlemės
’ Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 

k- •' ’ šu gaidomis 1—___1—u-.22<- ' *U5c.
( Dangaus Karaliene./—Sunn- 

Kun. M. GaValevSčiuS; ;bč 
^pda'rą 75 cęųtai, 'su, apdarais 1.00

į Legendos ir 'Pasakojimai a- 
pie« Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas------------------ 50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys------------------ 30c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ___________------------- x__._.25c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio ----------------10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis___________________ 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to Šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B._________________ 25c.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas—---------------- — 5c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)______ 15c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas—.50o.

Apsrikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. ________________________10c.

Moterystė ir šeimyna. Vertė
J. Gerutis____________________40c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A Vileišis------------------------------50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas^_____ 50e.

Mūsų Laikų Šventoji, §v. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius --------------------- ---- -----------35c.
i ’ TEATRAI '
1 bniolTr • ' ■ ... ......... f

Giliūkingas Vyras—2 aktų 
kGmdija; parašė S. Tarvydas 25ė.

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas------------------------------25cu

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius—komedijos po 1 aktą. 
Parašė Seirijų Juozukas--------35c.

Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
Vertė Akelaitis. --------- :--------- 40c.

Esamas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas------ 10c.

Žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas ---------------------------------------30c.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V.------- ---------10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas---------------- 10c.

J’i
Piloto Duktė — 5 veiksmų 

drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c.

Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas ------------------------------65c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K., D. ir N—15c.

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu-^ 
Surinko S. K, D. ir N----------- 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

. Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais) ,—2—.— ---- -50c

Mažas Nąnjas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
fršėfiaiB)- —-—i^iSOe.

f Malas NattjM Aukso Alto- 
tius^juodoe (geresnės, mink- 
itais viršeliais) .. -----------85c.

' Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius—juodos (geros odos vir- ,

*
' lama-

Parašė Juozar V. Kovas. -ta__80e:
GraudūsVeriamai • 

Vysk. A Baranauskas
BbdiaristittosStaaljoeta^i. >*» 

lltuvino KuA P« JuŠkaitki..... 15c.

tristaaiiK$M|.Stacijos, .
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 
Siąsdami užsakymus arba pinigus, visuonfet adresuokite taip:

DA.BSIMIBXA.il

Aukso iRo. ”
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Anot Šv. Rašto žodžių, 

Dievas nenori nusidėjėlio 
mirties, bet nori, kad jisai 
atvirstų ir gyventų. Kris j | ■ -
— - - - ~

y

Kodėl gi Dievas taip ne- 
pakenčia veidmainystės? 
Todėl, kad veidmainys turi 
blogų vajių. Jis nusideda

tus visu savo gyvenimu čia ne kūno silpnybe; kuri yra 
ant žemės tai įrodė. ŠvJ< 
Rašte Naujojo Įstatymo be
veik ant kiekvieno lapo pa
reiškiama ta Kristaus gai- 
liaširdystė link nusidėjėlių. 
Štai Jo paties žodžiai: “At- 

X' ėjau ieškot ne teisiųjų, bet 
nusidėjėlių.” Ir Sename 
Įstatyme daug randasi Die-

m     _ “ •   1— „ _1 l. ?
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vo pareiškimų, kad jis nori 
atleisti nuodėmes, vien su 
taja sąlyga, kad nusidėjėlis 
pasitaisytų.

Tečiau yra dvi nuodėmi, 
- kurių Dievas ypatingai ne

pakenčia : veidmainystė ir 
atšalimas. Kristus būdavo 
labai kietas veidmainiams. 
Jisai, taip geras ir malonus 
nusidėjėliams, farizėjus- 
veidmainius smarkiai bar
davo. Yra juos išvadinęs ir 
žalčių gimine ir pabaltytais 
karstais, kurių išorinė iš
vaizda labai graži, bet vidu
je jie pilni nešvarumo ir 
smarvės.

dovanotina, bet savo sielos 
blogu ‘ nusistatymu. Veid
mainys jau iki pat šaknų 
sugedęs ir taip užkietėjęs, 
kad patį Dievų nori prigau
ti ir išnaudoti.

Atšalėlių Dievas taip pat 
nemėgsta. “Verčiau, sako, 
būtum karštas, arba šaltas, 
bet kadangi esi drungnas, 
pradėsiu tavę išmesdinėti iš 
mano burnos.”

Baisūs tai žodžiai! Ko
dėl Dievas taip smarkiai 
grūmoja atšalusiam ir apsi
leidusiam tikėjimo pareigo
se žmogui? Dėlto, kad aU 
šalėlis neturi meilės. Die
vas yra tikra meilė, taigi 
kas meilės neturi, tas Die
vui taip nepakenčiamai 
bjaurus, kad žada jį išmesti 
iš savo burnos.

Žiūrėkim tatai, kad nebū
tume nė veidmainiai nė at
šalėliai. • ’

Nuo Dievo Nutolusi 
Šeimyna

t ■

Padarykime sau vaizdų iš žinų meilę. Bet netrukus 
senovės tvano laikų. Anuo džiaugsmas mažėja, ištiki- 
metu dangus buvo rūška- mybė ima šlubuoti; jų prie- 
nas; dideli, tiršti, melsvai 
juodi debesys gaubė saulę 
nuo žemės. Dievas kalbėjo 
Noei, antrajam žmonių gi
minės tėvui: “Štai, žemė 
pripildyta visokio nelabu- 
mo. Įeik į arkų ir pasiimk 
su savimi viską kas reika
linga žmonijai išlaikyti ir 
atnaujinti.” Pučiant vėjui 
ir’.tvinstant vandenims, ar
ka kilo: “Ir pakėlė arka 
aukštyn nuo žemės!” Jos 
apačioje plakėsi ir putojo 
vandenys, jos viršuje siautė 
vėjai ir audros. O ji kilo 
aukštyn rami, didinga, neš
dama savyje žmoniją, atei
ties sėklų: — Tvanas liove- 
si, ir išgelbėjimas, buvęs 
arkoje, išėjo iš jos, ir pa
saulis įgavo naujos gyvybės.

Toks tai yra krikščioniš
kos šeimynos vaizdas. Ja 
nešioja mūši] laikų audros. 
Vis tiek, — ji yra pasaulio 
išgelbėjimas, kol ji šventai 
laiko -Evangelijos pagrindus 
ir dorybes. Globiama ir gai
vinama Bažnyčios, krikščio- 

, niškoji šeimyna yra dabar
ties paguoda ir ateities vil
tis.

Bet, deja, šalia krikščio
niškos šeimynos mums ten
ka matyti šeimynų, nuo ku
rios Dietas yra toli, kurioje 
užgeso Evangelijos šviesa ir 
pradingo šventoji -Dievo 
meilės ugnis;
mynoje besimato griuvėsiai: 
iširusi meilė tarp vyro ir 
moters, sugriuvusi vaikų 
pagarba tėvams, sunykusi 
šeimynos laimė.

Griūva vedusiųjų meilė
Jaunavedžiai eina prie ai 

ioriaus atlikti gražias jung
tuvių apeigas; abu atsineša 
savo jaunystės džiaugsmų ir 
visų širdies atvirumų; 
prisiekia viens antram
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saikos amžinumas trupa 
skeveldromis. Kas pasida
rė ? Nieko. Ėjo valanda po 
valandos; jie tebėra tie pa
tys kaip ir pirma, tik lai
kas, greitai bėgdamas, prie 
jų gyvenimo kelias valan
das pridėjo. Bet tasai kele
tas valandų, praleistų toli 
nuo Dievo, yra labai daug. 
Dievas nebuvo įėjęs į jų 
priesaikų. Jis nebuvo jų 
meilės dalininkas ir pagrin
das, ir todėl jų meilė pasi
baigia, — nes juk tik vienas 
Dievas nesibaigia. O kur 
meilė išgeso, kas dedasi? — 
daug skaudžių ir tamsių da
lyki]. galima pasakyti: kiek 
liūdniausių ir širdį draskan
čių scenų vaidinasi, kiek 
karčių ašarų liejasi, kiek 
beviltingų susikrimtimų ir 
dejavimų kyla, kiek juodos 
neapykantos ir nežmoniško 
keršto dega, kiek biaurios 
niekšystės teršia šventus 
moterystės ryšius!.. Veltui 
tų liūdnų ir skaudų vedusių
jų meilės suirimą minėsime, 
— jis gerai žinomas. Už
tenka pasakyti, kas galima 
ir reikia pasakyti, kad ve
dusiųjų meilė, jei ji toli nuo 
Dievo, yra lyg ta gėlė, kuri, 
neturėdama syvų netrukus 
turi nudžiūti.

Griūva vaikų pagarba 
tėvams

Tėvai atstovauja vaikams 
Dievų: jei Dievas nebėra 
gerbiamas namuose, kaip 
begali būti tėvai gerbiami? 
Augina tėvai vaikų, —- jis 
auga jų akyse, prie stalo ir 
ant jų kelių: jie jį garbina, 
o neišmokina jo garbinti 
Dievų. Ir štai, jau jis ima 
kelti maištų prieš tėvų val
džių, — nes jis pajunta, kad 
tėvuose nėra nieko dieviško,• • 

jie

am- jr kad todėl jie neturi nei

jėgos nei teisės jį barti ir 
mokyti. O augdamas am
žiumi, jis pastebi tarpusa
vio nepalankumų ir atgrisi- 
mų, girdi kaltinimus, meta
mus ant vienas antro, girdi 
vaidus ir karus, kylančius 
namuose, kur nėra Dievo; 
vaikas, nė kiek nesvyruoda
mas, geria ilgais gurkšniais 
tų netikusių jausmų nuo
dus : jis savaime . pasidaro 
nedėkingas ir piktas, — jis 
auga įprasdamas neapkęsti 
ir niekinti. O kas toliau?
— Skaitome raštuose baisų 
atsitikimų, kad sūnus drįso 
mušfcusavo tėvų ir, nepasi
gailėdamas nei jo senyvo 
amžiaus nei jo žilų plaukų, 
vilko jį lig namų laiptų, kur 
senelis sustabdė jį sakyda
mas: “Pasigailėk-, mano sū- 
na\i, nes aš taip pat mušiau 
savo tėvų, bet jo nevilkau 
toliau šios vietos!” Baisu!.. 
Tėvai mano, kad jų vaikai 
nesu taip beširdžiai! Bet 
kas jiems užtikrins? Šeimy
noje, kur negerbiamas Die
vas, gali pasikartoti ir kar
tojasi liūdnos ir biaurios 
scenos, jei ne toj, tai kitoj 
formoj. Dievas šeimynoje 
nuverstas nuo sosto, todėl 
visai loginga ir natūralu, 
kad ir patys tėvai, spaudžia
mi vaikų nedėkingumo, turi 
tarytum. pradingti ir kruvi
nas ištyčiojimo ir paniekos 
laiptais žengti žemvn nuo 
priderėjusio jiems pagarbos 
ir autoriteto sosto.

Ar dar kalbėti apie tėvų 
senatvę? Delko ne? — Ne
vienus tėvus, kurie į savo 
vaikų širdis įskiepijo šaltą 
ir nuodėmingų abejingumą 
Dievui, baisiai baudžia vai
kų abejingumas jų pačių at
žvilgiu. Užtenka pasiklau
syti nerūpestingų, godžių ir 
išsigimusių vaikų, kaip jie 
kalba apie savo tėvo ir savo 
motinos senatvę, kaip juos 
užgaulioja žodžiais ir net 
prikaišioja, kad jie per il
gai gyvenų. Užtenka maty
ti tuos beširdžius vaikus, su 
kokia panieka jie rūpinasi 
tėvais, per kuriuos jie gy- 
vybę gavo, kokį kietumą 
jiems reiškia, kaip jiems 
gailisi duonos kųsnio, kaip 
juos priverčia badauti, kuo
ne atimdami gyvybę. Užten
ka būti prie tų šiurpulingi] 
scenų, kada sūnus, keikda
mas tėvų, linki jam mirties, 
o nugųzdintas tėvas kviečia 
prakeikimų ant sūnaus gal
vos.— O tėvai, kurie iš na
mų išvarėt Dievo meilę, 
kaip jūs begalit tikėtis, kad 
amžiaus gale jūs dar būsi
te mvlimi ir gerbiami?! O 
namai, iš kurių tikėjimas 
dingo, kas iš jūsų beliko, jei. 
ne vieni griuvėsiai! -

Griūva šeimynos laimė
Seniau net vargo name

liuose . būdavo vietos Kris
tui, būdavo juose ant sienos 
Dievę^Ąt pirkėjo paveikslas
— Dievo kančia. Nameliai 
būdavo lyg šventovė, ir toji 
šventovė turėdavo neapsa
komo jaukumo. Visi ten 
būdavo laimingi. Kaip tai 
galėdavo įvykti, kad mūši] 
protėviai pabėgdavo turėti 
po dvyliką vaikų aplink sa
ve? — Jie tikėjo į Dievų, 
jie pasivesdavo Dievo Ap
vaizdai; Dievo globos jie 
meldė kasdien ir pelnė kas
dien savo luomui reikalingų

ŪSŲ BROLI AI
. '-------- TV-------'

Mūsų broliai daikto vertę 
Tik tada supranta, 
Kai .staiga jį kur pražudę 

“Amžiams nebetenka...
Arba Jėzaus Širdies meilę 
Tik tada pažįsta, 
Kai į juodąją bedugnę 
Nukrenta,' nuklysta...
/Tuščios' zeJnišjcos vilionės — 
Jos neHūo'd^ nieko, 
Tiktai žmogų nuklampinę 
Pražūtyj palieka.

Brangūs broliai, nepameskit 
Vieškelio dėl tako, 
Kolei širdys Dievo meile, 
Rojaus džiaugsmu plaka...
‘ x Spindulėlis
7 (“Žvaigždė”) - - ■
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BALTIMORS* MD..
Lapkričio, 11 d., sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose’įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

CAMBRIDGE, MASS. <
LDS. 8 kp. mėnesinis susirinkt 

maa atsibus sekmadieny, 'lapkrir 
čio 11 d., tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyta 

- Ša

------------------------------------- *

WATERBURY, CONN
~ . ..."

Lapkr. 25 d., 1 vai. po pietų’ Į 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimai 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba 

> Valdytis

/

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkr. 14 d. 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to,*gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

luomo pareigas. Vaikai au
go globiami Angelų ir tėvų, 
patenkinti ir klusnūs, dar
bavosi saugomi Dievo. Kur 
dingo tie papročiai?

Šiandien atlankysi menką 
darbininko butų, kur Dievo 
nebėra. Butas šaltas ir liūd
nas. Jis brangiau kainuoja, 
negu seniau, bet Dievas, 
kurs laimina darbą, iš jo iš
tremtas. Ten dar yra pa
veikslų, — bet tai jati ne 
Kristaus paveikslai, tai kaž
kokių žydų paveikslai... 
Vietoj scenų iš šventojo 
Rašto pamatysi iškabintų 
nuogybių, kurios kartais net 
drąsiausią akį žeidžia. Bet 
ar bent laimė ten gyvena? 
Deja! jos nėra. Į tokius 
namus ji niekumet, arba re
čiausiai teįeina, ir išeina iš 
jų greičiausiai.—Tėvai nuo
bodau j a namuose ir jaučiasi 
laimingesni visilr kitur, ne
gu pas save, kur jų priesai
kos ir tikrieji Hitėresai jūos 
turėtų rišti. Atsidavę klas
tingiems bičiuliams, jie ei
na išblaškyti savo nuobo- 
džiavimų nenaudingais sa
vęs tenkinimais, o gal net 
girtuoklyste iK pasileidimu. 
Moterys be jokio rūpesčio a- 
pie savo namų ;vidų, be jo
kios tvarkos, tųųpumo ir at
sargos, — jos nė kiek neda
ro to, kas palenktų vyrą ir 
vaikus savo kampelį mylėti, 
ir tuo būdu stumte stumia į 
svetimas kompanijas. Vai
kai, sekdami tėvų pavyz
džiu, ima žiūrėti į savo na
melius kaip į kokį kalėjimą, 
iš kurio reikia ištrūkti, vos 
tik galima.
♦ — Toks tai darbininko ži
dinys, kur nebėra Dievo. 
Vargas jums, darbininko 
nameliai! Jūs esate židinys 
išgesęs, židinys be džiaugs
mo, židinys be ateities!

Atlankysi turtingesnius 
namus, kur nebėra Dievo. 
Baldai nauji, butas remon
tuotas, bet užmiršta paka? 
binti kryžius, kurs buvo 
mielas protėviams. Ten 
skaitoma pikti raštai arba 
netikę laikraščiai, kalbama 
tik apie pelną ir nuostolį, a- 
pie interesus, apie liežuvius 
ir naujienas iš kitur, ir apie 
pasipuošimo skudurus. Žmo
na rūpinasi, — tik ne savo I

židinys be džiaugsmo ir be 
ateities, — nes jame nebent 
Dievo.

Ak, neklausk manęs, ko
dėl šeimyniška laimė šian
dien taip reta,kodėl namų 
vidus neretai taip liūdnas, 
apviltas, nelaimingas! Ne
bėra jame Dievo, todėl nė 
džiaugsmo jame nebėra. 
Dievas neranda ten sau 
garbės, todėl žmogus neran
da jame sau laimės. Arba 
reikia atsisakvti nuo statv- v »

mo, arba, jei statoma, rei
kia turėti drąsos kasti pa
matus iki gyvosios uolos, iki 
Kristaus, kurs viską laiko, 
o be kurio niekas neišturi. 
Nenori Kristaus, nenori Jo 
Evangelijos, nei Jo tikėji
mo, nei Jo Bažnyčios? — 
Juo blogiau. Už savo nuto
limą nuo Dievo būsi bau
džiamas tuo, kad dings tavo 
šeimyniška laimė. Suirusi 
šeimyna, subi-auryta mote
rystės šventovė, pakrikusi 
dorovė, žmonos kankynės, 
vaikai arba beaugą nedori, 
arba visai jų nesama... ar 
ne baisi bausmė šiam gyve
nimui ? O kas bebus po 
•nirties?

y . . *

šiandien 'skundžiamasi, 
kad visuomenėje viskas 
griūva ir įra, viskas silpsta 
ir menkėja, viskas niekina
ma ir laužoma. Nyra kuo 
stebėtis. Kitaip nė būti ne
gali. Iš blogų plvtų nega
lima tvirto rūmo pastatyti. 
Kaip bebus -galima šeimy
nomis, kur tikybinis gyveni
mas susilpnėjo ir išgeso, at
naujinti krikščioniškąją vi
suomenę? Veltui šiandien 
rūpinamasi išviršiniais da- 
Ivkais, o nepamanoma, kad 
blogybė glūdi pačiame šei
mynų židinyje. Įpeškime i 
šeimvnų namus Dievą, Kry
žių, Evangeliją, — atgaivin
kime juose krikščioniškąjį 
gyvenimą! Pradings šeimy
nų suirutė, užviešpataus do
rovė, meilė ir laimė, — tada 
džiaugsis ir pati visuomenė, 
džiaugsis ir pats Dievas.

'A.

(“Žvaigždė”)

DETROIT, MICH. '
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 18 dieną 
lapkr., tuoj po pamaldų, švento 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, lapkr. 20 dieną, 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus dau? 
nauju ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą,

Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 18 d. po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

. S. Čaikauskas, rašt.

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, lap
kričio 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas 

vyks lapkr. 11 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj’ 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite, užsimokėti 
kuriij yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rašt.

i-

C. BROOKLYN, N. Y.
Lapkr. 25 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis si 

rinkimas įvyks sekmadieny, lap--1 
kričio 25 d., 1 vai. po pietų, baž-<> 
nytinėj svetainėj, 339 Green Sįti-į 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera* 
proga užsimokėti duokles.

Valdyta*

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 14 d. 8 vai. vakare, į 

Lietuvių^^lėj įvyks LDS. 51 kp.11 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami,-į 
nariai prašomi susirinkti.

BROOKLYN, N. Y. 4
Pirmadieny, lapkr. 12 dienų,;

7:30 vai. vakare, Karalienės An- į 
gėlų parapijos svetainėj, kampas J 
Robling ir South 4th gatvių į-^ 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. J 
Kviečiame gausiai sueiti. Valdyba |

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkričio 18 d. š. m. t i 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei-.Į 
tų visi nariai ir bent po vienų'M 
naują narį atsivestų prirašyti prie | 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti daok-;J 
les. .

Raštininkė q
* - k'dfl

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas-' 'į 

įvyks penktadieny, lapkr. 23 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau- * 
gai ir draugės, malonėkite visi y 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai.. - 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė- "į 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės X; 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad < 
nariai ateidafti atsivestų ir savo', 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizalijos. Kviečia Valdyta

-

ANT RENTOS | į 
5 kambariai “Darbininko” name | 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in- 1 

formacijų kreipkitės “Darbinin
ko” Administracijon.

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO I LIETUVĄ
ARBA Iš LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
—---- ANT-------  )

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 
dabartinių aplinkybių yra malonus* ir visai keleivių ne
vargina.
KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS UNIJOS!

1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą 
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas

1. 2)
3)
4)
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestros, įvairūs žaislai, šokiai ir t t.
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nęiui^š^nčiu gemmAijfldo- 
rybiy Sttoritetu,' bet bas
tančiu savo gražumu ir ma
dos gainiojimu. Tėvas nuo
bodžiauja ir nesupranta sa
vo uždavinio kilnumo, nė sa
vo atsakomybes didumo. 
Vaikai auklėjasi namuose, 
kur niekas jų širdies netrau
kia ir nelenkia mylėti. — 

malonių, nes jie pildė savo Deja, ir čia židinys išgesęs,

I ir is

LIETUVOS 
.Per BREMENĄ 

Didžiausio ir Greičiausia 
Vokiečių Garlaivio 

ČOLUMBUS 
arba kitais Šios linijos 

laivais
Tik 8 dienos vandeniu

Paikus 8-čios kičuos kamba
riai—tik miegamieji

Pas blle vietini agentą arba 
65 8TATB ST, BOSTON 
NORIM GERMAKi g

LLOYD
■

KAINOS 
Iš KAUNO

B.
K A I ~N 0 S 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klesa $107
Į abi puri...$181
Turistine 3 Mėsa 
(art* buvusia n 
Hm) ....$12100 
ĮaMpori.. 203.50

“ESTONIA” 
“POLONIA” 

“LITHUANIA

Su Įvairimu* 2fai
BALTIC A

8 BRIDGE STREET 
tJnion Trust Bldg.
315 Sfe Dearborn Street

V YORK’O:
_Lapkričio-Nov. 15
__ Gruodžfo-Dea 4 
.GroodBo-Dee. 22

ar į Bendrove 
ra
newyork;n. y.

_ *-------- V
XTtX8DUrgI|| rB. 

. Chieago, Ulinoia

Valdžios Taksai r.

X,



Labdarių

taika?

Lietuvai
— tūlas

Ilgai, šaltai žiemužėlei, 
Tamsiai niūrai naktužėlei 
Kad ta£a rainiai miegoti, 
Ir Žaltelio nebijoti.

^PARTIJOS IR DVASIŠKIJA

nieji lietuvių priešai ir en- 
Įgėjai šiandien galutinai su
prato taikius Lietuvos no
rus ir šventas jos teises ir 
tinkamai įvertino. O Tau
tų Sąjunga ir dabar pasili
ko kurčia. Bet šis Tautų

“Ryto” leidimas tapo su- slapto ir * pasalingo biuro
kratiško metodo “uždaryti 
burną” “Rytui,” kad nera
šytų teisybės. Tokius meto
dus mėgdavo rusų biurokra
tai; tokių pat yra priversti 
griebtis Voldemaro biuro
kratai. Lygiai šie kaip ir 
anie persekioja opozicijos 
spaudą ne už tai, kad ji ra
šo netiesą, bet už tai, kad 
parašo perdaug tiesos. Iš- 
t ikrų jų “Rytas” tapo ne 
nubaustas, bet yra perse
kiojamas už parašymą kar
čios teisybės.' Persekiotojai 
tuo 'parodo savo bankrotą. 
Trumparegiai biurokratai, 
kai paprastai, nesupranta, 
kad tuo nepadarys tautinin
kų režimą populėresniu.

Jau atėjo rudenėlis, / 
Šalna šaldo lapelius, 
Nebečiulba paukštužėliai, 
Taiso savo namelius.

Sulbuonėliah.
"čeliR”)-

- -   . - -   *

stabdytas vienam mėnesiui*
odini nistrati vnym poriad- 

' kom. Jei “Rytas” prasi- 
įžengė prieš teisybę, galima 
buvo j j nubausti teismo ke
bu. Niekas nebūtų galėjęs 
jnieko prieš tai turėti. Ne- 
*tenka abejoti, kad visuome
nė būtų tam pritarusi. Tam 

(<yra įstatymai ir teismai. Už 
jų stovi viešoji opinija.
"-Kodėl tautininkai nenu- 
_baudė “Rytą” teismo ke- 
Iiu? Atsakymas tegali bū
ti vienas: negalėjo, neš 
“Rytas” neprasižengė įsta
tymams, tik tautininkų už
gaidoms. Todėl ir nebuvo 
galimybės traukti “Rytą” 
teisman, bet reikėjo griebtis Bus priešingai,

- Šia antrašte straipsnis
- tilpo Kauno “Vienybėje.” 

Straipsnį parašė^ A. Jakš- i 
tas, kuris nelabai senai yra s 

r’ rašęs gana prielankiai tau- 1 
-j/tininkams ir todėl jis nega- : 
<■ '11 būti įtartas partyviškume.

Jo straipsnį čia paduodame 
Bištysai. nes jo svarba ame- 
F/rikiečiams vra nė kiek ne- Km *nfif' ‘ į*. _

|siinažesnė kaip Lietuvos lie- 
k^įtuviams. Skaitvdamas an- Kr T . - ♦'
r ,4Įkatalikišką spaudą paste- 

besi, kad katalikų politikoje 
Siera. Yra tik klerikalai. 

E^odėl anot auti katalikiškų 
tašytojo katalikas, lyg tik 
.pradeda dalyvauti politiko- 

nustoja buvęs katalikų 
|-'ir patampa klerikalu, tik 
p. patiems laisvamanių rašyto- 
g. jams tėra žinoma. Žinoma, 
^z-anot jų nėra didesnio prasi- 

žengimo politikoje už kuigo 
^ įkilyvavimą politikoje. Tik- 
gįrumoje Lietuvos politikoje 

yra daug ne klerikalizmo, 
£*,bet antiklerikalizmo. Tie, 
r/ kurie taip daug rašo ir kal- 
fc ba apie klerikalizmą, tikru- 
^,’moje norėtų atimti iš kuni- 
| g*l jų pilietiškas teises. A. 
a- Jakšto straipsny išreikštos 
k mintys-labai tinka ir mūsiį 
r kiems antiklerikalams. Ž(> i®5 ff‘.aiian paduodame A. Jakšto 
[ .straipsnį ištysai.

“Visi mes gerai atsime
nam jau ačiū Dievui dingu- 

E -sius bačkinius agitatorius, 
fclJkėlusius į padanges savo 
gF partijos šalininkus ir viso- 
fį Jkiais negražiais būdais šmei- 
tržusius priešingų partijų 
J. įmones. Nurimus šaliai, vi
ro ’ si buvom nudžiugę, reiskėm 
prus ta savo dėkingumo vąF 
g džiai, inanydąųji, kad tos

Deja, apsirikom. Mat, to- L 
ji biauri partijų kova iš bač- 
tinių mitingų yra nūn per
sikėlus į mūsų dienraščius. 
Tarp šių savo ypatingu ka
ringumu pasižymi “Lietu
vos Aidas.” Jis leidžiamas 
valdžios pinigais. Ši aplin
kybė turėtų, rodos, primin
ti jam pareigą tarnauti 
visai Lietuvai, be 
partijų skirtumo, neužgau- 
ioti atskirų piliečių grupių. į 
•rampai taras,' būti tikrai] 
valtsvbiniu laikraščiu.

* t

Deja, tą savo pareigą pas
taruoju laiku jis kas kart 
labiau užmiršta, besirieda- 
mas beveik kasdien su kri
kščionių demokratų “Rytu" 
tuo pat nekultūringu būdu, 
kaip kad seniau buvo besi- 
riejama partiniuose mitin
guose. • -

Nesitenkindamas tuo, ėųiė 
jis nuo kurio laiko pulti ne 
tik Lietuvos kunigus, bet ir 
pačius mūsų vyskupus. Sa
vo 260-me n-ry įsibėgėjęs, 
išdrįso jis net mesti jiems 
šitokį apkaltinimą:

‘Deja, Lietuvoje yra ne 
tik bažnyčios atstovi], kuni-Į 
gų, bet yra ir keletas vys
kupų, kurie aiškiai remia 
tik vieną krikščionių demo
kratų partiją?

Vadinas, “Lietuvos Ai
do” išmanymu Lietuvos ku- 

, nigams ir vyskupams ne- 
> valia jos remti, nes tas jos 

rėmimas būtų valstybei nu- 
- sikaltimas.

Iš kur pas “Lietuvos Ai
do”- rašytojus atsirado to
kia keista pažiūra, ųies ne- 
žinom. Mes tik galim ste
bėtis dėliąi šitokio tų ponų

Bet jei jiė savo partinia
me liokaiškume užsimiršta 
ir nusileidžia iki žandariškų 
dvasiškijos skundimų, . tai 
mes laikom savo' pareiga 
jiems priminti štai ką:

’ " ■<- ■. ' ‘ : -V-1 - : J

1) Kiekvienas Lietuvos 
kunigas ir vyskupas yra 
toks pat Lietuvos pilietis, 
kaip ir jie.

2) Naujoji Lietuvos Kon
stitucija katalikų kunigams 
ir vy skupams jokių pilietiš
kos laisvės suvaržymų bei 
susiaurinimų nėra numa
čius.

3) Mūsų kunigai ir vys
kupai dėliai to turį teisę 
stoti bet kjirion valstybės Išs
tatymais neuždrauston par
tijom

4) Krikščionių demokra
tų partija iki šiol nebuvo ir 
nėra uždrausta mūsų valsty
bės įstatymais, taigi ir nieks 
neturi teisės kliudyti mūsų 
kunigams ir vyskupams ton 
partijon dėtis ir ją remti. 
Jeė “Lietuvos Aidas” tokį 
vyskupų tos partijos rėmi
mą laiko neteisėtu ar smerk
tinu, tai jis klysta, nežino
damas mūsų Valstybės Kon
stitucijos.

5) Šalę vyskupų, krikščio
nių demokratų šalininkų, y- 
ra vyskupų ir neprisidėju- 
sių ton partijon. “Lietuvos 
Aido” noras — matyti vi
sus mūsų vyskupus vienoj 
jam malonioj partijoj yra 
lygus su noru padaryti mū
sų vyskupus valdžios pa
stumdėliais, kokiais yra bu
vę prieš karą rusų pravos
lavų vyskupai. ■ Veltui tuo 
“Lietuvos Aidas” sau galvą 
kvaršina: niekuomet jis ne
susilauks to iš mūsų episko
pato.

6) Leisdama savo vai
kams dėtis į bet kurias kata
likų tikybai nepriešingas 
partijas, mūsų bažnyčios vy
resnybė nedaro išimties ir 
kunigams ir todėl negali da
rinėti jiems įsakymų: “dė
kitės ton 
jon.” Nes jei ji varu vary- 
Įtų kunigus į tam tikras paT- 
jijas, tai ji paliautų buvus 
laisva ir taptų tos partijos 
pakalike. To ji padaryti 
negali. Taigi ir baudimas 
kunigų už partinius išsišo
kimus — ne vyskupų daly
kas. Jei tat kuris kimigas 
įžeistų valstybės atstovą dėl 
savo partinio nusistatymo, 
tai tą kunigą-akiplėšą ir te
traukia teisman tas atstovas 
pats, neprimesdamas vysku
pams policinių pareigų.

7) Tikybos dėstymo teisė 
pareina ne nuo mokytojo 

[ton ar kiton partijon prisi
rašymo, bet n u o tik y - 
bos dalykų gero 
m q k ė j imo. Jei D-ro 
Basanavičiaus Sąjungos mo
kytojai pasirodys gerai mo
ką tikybos mokslą, be abe
jo, gaus ir jie dvasiškos vy
resnybės leidimą dėstyti ti
kybą mūsų mokyklose.

8) Kadangi • mūsų vysku
pai savo padėtimi ir rangu 

[nė kiek nežemesni už mūsų 
ponus ministeriusj tatai šie 
pastarieji turėdami reikalo 
ar koki# pretensijų prie 
mūsų vyskupų turėti] priva
čiai su jais išsikalbėti, o ne
leisti mažamoksliams laik- 

I Raštininkėliams daryti- vys
kupams spaudoje priekaiš-

kos vyresnybės neišeina į 
sveikatą ir valstybės viršū
nėms.

Q kai dėl “Lietuvos Ai
do” noro—matyti visus ka
talikus vienoj jam rrfalonioj 
partijoj, tai jis labai prime
na prieškarinį rusų juoda
šimčių norą — matyti visus 
Rusijos valdinius rusais ir 

• pravoslavais. Perdldelis vie
nodumas nėra tobulybė. .To 
nėra gamtoj, jo nėra ir gy
veninę. • Vienodumo vieloj 
visur matom J^odidž&iisįą 
įvairumą., pievoj nelygios

Rytį Europos 
sferose jau prieš kęliat^ 
metų ėmė reikštis pepasi-r 
tenkinimas Tautų Sąjungos, 
dviveidiškumu, bei falsifi
kuota, siekiančia ne teisy
bės, bet tenkinančia vien di
džiųjų valstybių — tos pa
čios Tautų Sąjungos vado
vų — grobuoniškus norus. 
Tų grobuoniškų - norų naštą 
ypač skaudžiai atjautė Lie
tuva, kuri devynių metų 
laikotarpyje, rodydama sa
vo taikius norus ir teisingai 
kovodama su skriaudėjais, 
vis dėlto Tautų Sąjungoje 
nerado pritarimo, ir mūsų 
švenčiausi tautiškumo jaus
mai įr taikingumo dvasia li
ko niekšiškai paminti—Vil
nius ir po šiai dienai ken
čia grobuonių lenki] prie
spaudą !

Kodėl? — Tuojaus pama
tysime.

Prancūzai, dar Napoleono 
Bonoparto laikais susidrau
gavę su lenkais, Lenkijos 
atstatymo metu visomis ga
limomis priemonėmis juos 
(lenkus) rėmė. Už tai, ži
noma, nieks nemano smelk
ti prancūzų: mažosios ir di
džiosios tautos, kurioms 
prancūzai ar kuri kita val
stybė padėjo nusikratyti po
litinės etnografinės bei ge
ografinės priklausomybės 
jungą, šaviV1 ' geradariams 
liks dėkingos. - Bet kodėl 
prancūzai, sukišę lenkams 
amuniciją ir kapitalą, šian
dien, kai Lenkija jau ne
priklausoma didelė ir tvir
ta valstybė, nemato reikalo 
sudrausti tų pačių lenkų 
nufekriaudusių ir tebeskriau- 
džiančių silpnesnius savo 
kaimynus? Atsakymas aiš- 

. kus — lenkai negali graži n- 
o ne kiton parti-Jti prancūzams milijoninių 

I skolų iš turimųjų savo teri
torijoje turtų, todėl jiems 
reikalinga grobti svetimi 
kraštai, kad susidarius gali
mybės atsilyginti bent mili
joninius procentus. Pran
cūzai, žinoma, norėdami at
gauti savo, tokią grobuo
nišką lenkų politiką remia. 
Jr išeina, kaip sako patar-. Lietu vai smūgį ypač pajų 
le, — lašiniai kalti, kad ka-lfo vokiečiai ir sovietų res- 
tė suėdė: Lietuva turi mokė-,publikų sąjunga Reikia nu- 
ti lenkų prancūzams 'Skolas, j stebti, kad buvusieji mirti 
kurių prisidirbo lenkai be
stiprindami savo militarines 
pajėgas prieš tą pačią Lie
tuvą, kovojusią už savo te- 
ritorialinę, politinę ir tauti
nę nepriklausomybę. Gra
žus likimo gestas!

liąL Geras ūkininkas turi 
ir arklių ir karvių ir ąvių| 
ir kiaulių ir įyaįrių namų 
paukščių. Negudrus būtų 
ūkininkas-, jei imtų arklius, 
karves,"avis naikinti, o vęįs* 
ti* pav, vienas tik kiaules. 
Taip paį negudrus ir tas 
publicistas, kurs visas par
tijas valstybėj išnaikinęs te
norėtų pasilipti su vieną tik 
savąją partija. To^s įšą
ląs yra vienašal iškas ir &iąų- 
raprotiškas. Būdamas j,

J. Kaminas

RUDUO

% & ą I 
m mį® 
deliaįs suąbąįą eina 
lu jau-prį0t^ dideli 
Irimų, ką pąliūdija kad ir 
tas faksas, jog iki šįol sim- 
pažisavttstfts Lenkijai Lajui 

Ha ir Estija pilnai pritaria 
šiai pono Voldemaro politi
kai, įr jų politikos vadai 
rimtai svarsto savo padėtį 
ir mano patiekti p. Volde
marai savo pasiūlymų, aiš- 

I kiai palankių mūsų užsienių 
politikai. Paskutiniu laiku, 

Į teko girdėt iš aukštųjų Suo- 
I mijos diplomatijos sluoks- 
Įnių, kad ši taikinga ir kul- 
| turinga valstybė sūsirūpinu- 
Isi ir stengiasi susipažinti su 
|p. Voldemaro vedama poli- 
I tikos kryptimi. Kadangi 
| šios derybos vedamos di- 
I džiausioje paslaptyje, tai 
| suomių diplomatija slaptai 
[prašiusi Lietuvos yyriąusy- 
I bę painformuoti juos (šuo- 
I mius) vedamų derybų klau
psimu, nes, pasak suomius, 
Į jie pritartą šiai poĖtikai ir 
Įnorį su ją sųsįpąžiptį iš tik- 
| n] šaltinių, nesitenkindami 
I gandais.

J O ką gi veikia lenkai? — 
Į Nugi pasijutęs besėdįs ant 
dinamito bačkos lenkų už- 

Isienių reikalų ministeris p. 
| Zaleskis pro ašaras prašo 
Į Tautų Sąjungos Vilnių pa
rimti proiektoratan, kaip 
j kad buvo iki 1923 metų 
(Klaipėda, kartu atsiklaus- atstovę; 
| damas prancūzų, organe ge- 
įriau būtų Vilnių grąžinti 
į Lietuvai? Tuo pačiu laiku 
(Pilsudskis dumia į Rumu
niją bei Jugoslaviją, matyt, 

| norėdamas sudaryti slaptą 
Ikaro sąjungą su šiomis val- 
Įstvbėmis įr jas taip pat pa/ 
Įsodinti ąnt dinamito bačkos. 
Į Kol kas atsakymai iš Tautų 

’ Į Sąjungos ir iš prancūzų len- 
Įkams nęra žinomi, nes vis
ikas, kaip minėjau, eina di- 
Idžiausioje paslaptyje: tiek 

’ Įpono Voldemaro derybos, 
Įtiek ir lenkų verksmingi 
prašymai, bei ieškojimai 
pagelbos Tautų Sąjungoje. 
(Mums šis svarbus ir opus 
klausimas' teko sužinoti iš 
slaptųjų mūsų diplomatijos 
šaltinių).

Tokį reiškinį — 
dėtis su S. S. S. R.

palaikys Lietuvos subol- 
šeyikėjimu, bet tai būti] di
džiausia nesąmonė, nes šian
dieninė tautinė Lietuvos vy
riausybė apie jokius bolše- 
vikėjimus ir nesapnuoja, 
kas matyti nors ir iš tokio 
reiškinio: fanatiškai neken
čianti bolševizmo ir pralie- 

Į jusi už Lietuvos nepriklau
somybę daug kraujo visuo
menė, sudėjusi ąpt nepri
klausomybes aukuro savp 

Ibrangaus jaunimo gyvybe?, 
šiąį popo Voldemaro sugal
votai . ir vedamai užsienių 
politikai vienbaląiąi prita- 

Įrįa. Noriai pritaria p. mi- 
hnsterio politikai ir priešin- 

dabartiniam vidaus re-

Ir ne viena Lietuva dėl' 
to kenčia:- Renčia ir pusė1 
Ukrainos, ir dalis Vokietijas 
ir kiti lenkų užgrobti kraš
tai. Tai kur gi čia, paga
liau, užsibriežtasiš Tautų 
Sąjungos tikslas 
Kurgi kilnieji Europos ga-Į 
liūnų idealai? Ar verta Į 
Tautų Sąjunga savo vardo?Į

Bent kiek protaujantis] 
žmogus* (nekalbu jau apie Į 
politikus) pripažins, kad—J 
ne! Šiuo reikalu, rodos 1925] 
metais, išsitarė Italijos dučei 
Mussolini. Jis pasakė: “Aš] 
nepasitikiu jokia Tautų Są-Į 
junga, kur vien intrygosĮ 
vedamos, aš pasitikiu tik i-Į 
talų durtuvais!” Tai buvo] 
gal labai karšta karo ki
birkštis, mesta į taikius 
Tautų Sąjungos obalsius, 
bet tai buyo tiesa, skaudi | 
tiesa! Nes kas gi gali pa-' 
sitikėti veidmainiais, koki 
vra Tautų Sąjungos diri-1 
gentai? Jie juk pirmutiniai i 
sutiko Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentą ~Wil- 
soną, jie pirmutiniai grie
bėsi plunksnos pasirašyti 
tos pačios Amerikos garsaus 
vyro — Kellogo — patiek
tą paktą, prikalbėdami ir 
kitus pasirašyti, — vadina
si, žodžiais, jie pirmieji vi
sokių taikos garantijų jei ne 
sumanytojai, tai bent prita
rėjai. /Bet tik žodįžais, o 
darbuose vįę ^yi611 vyrauja 
dviveidiškumo idėja — pa
taikauti stipriesiems ir i 
skriausti silpnuosius.

Rytų Europos politikai, 
šaltesnio už Mussolini ir jo 
tautiečius kraujo žmonės, 
iki šiol tylėjo ir kantriai 
laukė teisybės. Tačiau lau
kimas pasirodė bergždžias— 
Lietuva, pemešusi ir pasku
tinį “Jobo mėginimą” — 
šių metų derybas su lenkais 
— ir parodžiusi savo šven
čiausius taikingumo jaus
mus, vis dėlto ir toliau liko 
“atleidimo ožiu.” Tačiau 
šis pastarasis pasityčiojimas 
iš Lietuvos sukėlė tiek pa- 

■ čios Lietuvos, tiek ir jos 
r kaimynų (tik ne lenkų) pa- 
• sibiaurėjimo. Šį skaudų

n vidaus re- 
ęnės dalis, 
o mastas nė-

politikos

. - Am. lietuviai /katalikai 
' dirbdami su R. K. Federa- 
įZ ųįjdį.kas įvairiais bū

dais surenįa šįmrinę-kitą 
Vilniaus našlaičių šelpimo 
reikalams.1 Tpkių aukų pe- 
ięitą žiemą susidėjo $350.00 

kuriuos' Federacija pasiirn- 
Rė per savo pirmininką 
gerbi kun. Ig. Albavičių ap
silankiusį Lietuvoje.

Šiomis dienomis Fed. Sek- 
retorijatas gavo žemiau se
kantį padėkos raštą: "

Vilniaus Lietuvių 
Labdarybės Draugijos 
Centro Komitetas
Jo Mylėta i
įL J. Krušinskas.

Šiuo Lietuvių Labdarybės 
Draugijos Centro Komiteto 
vardu pranešu gerb. ponui 
Sekretoriui, jog siųstą čekį 
per gerbiamą Kun. Igną Al- 
bavičių esame gavę. Po
draug 'pavesta man Centro 
Komiteto ir našlaičių vardu 
tarti Tamstoms' ir visiems 
aukotojams nuoširdų ačiū 
už prisiųstas.aukas ir už tą 
triūsą įr rūpestį kurį pakė
lėte mūsų našlaičius bešelp- 
dami Vilniuje.

Su tikra pagarba 
(Pasirašo) Pirmininkas 

Kun. P. Bieliauskis.
• * . ■ .^1 i ' -

Kadangi trijų šimtų su 
puse visų turimų našlaičių 
^reikalų negi aprūpinsi, taigi 

su •Vilniečiai ir prisiuntė savo 
kad gyVu žodžiu 

mums papasakotų savo var
gus ir paprašytų gailestin
gi] jų amerikiečių lietuvių 
prisidėti prie to prakilnaus 
darbo našlaičius šelpti. Tai
gi gerbiamoji Vilniaus lie
tuvių atstovė poni Vileišie- 
ųfc lankysis sekančiose ko
lonijose :

Lapkričio 8 d., ketvirta
dienį Westfie4d, Mass.

Lapkričio 11 d., sekma
dienį 3 vai. p. p. šv. Kazi
miero parapijoje gi vakare 
7:30 Aušros Vartų parapi
joje, Worcester, Mass.

Lapkričio 13 d., antradie
nį, Providence, R. I.

Lapkrčio 15 d., ketvirta
dienį, Brockton, Mass.

Lapkričio 17—19 dd., So. 
Boston, Cambridge, Nor- 
wood, Mass. ,

Fed. Sekretorijatas
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ir, £uį 4>jJojWU ,g:«^> ir, Ead P? “* kalėjime,;
megzti kuo. tarnp^pi ry- aif^hį gauna- 
šiai tarp Lietuvos irTie-nki- ar rPąpJ^isko - tam tikrųjų 

liūdyiųus, yra gerai laikomi* 
ir turi dokumentus gyveiif^i 
Visoj; Lenkijoj. •. O

Be savo darbij. prieš LkS 
tavos valstybę, pleckaitinįįŽ 
kų organizacija dar leiį^ 
save 'išnaudoti* grynai 
kiškįems tikslams. Taip lenyl 
kų vyriausybės išleistos pęo^ 
klamacijos “Broliai lietu# 
viai” ir paskutinė jų lai& 
da “Lietuviai, ’ ’ nukreiptcŽ 
prieš Vokietiją ir pasirašyt 
tos “Lietuvos išgelbėjimo! 
komiteto” buvo pasklelstį? 
Lietuvoje plečkaįtininkų 
janizacijos narių. Už iš^ 
jlatinimą' Lietuvoje 
ikzempliorių lenkai mokėją? 
15—30 dolerių.

Tiek kriminaline policija^ 
juteikė mūsų koresponden-/ 
tuį iš Paulausko parodvmtf^ 
kitas žinias kriminalinė p^jl 
licija dėl suprantamų pri£jf 
žasčių tuo tarpu atsisakė su-J 
teikti spaudai. Iš (‘L. 4*”^

L?1 ?.

vi ...>s. •
Kongresas priėmė rezoliiv 

ei ją nuversti sukilimo keliu 
ąąbąFHnę įaldžig.

ii sųsįdarysian^ąi vynap- 
sybei jos veikimo planą, per
formuoti ir< perorganizuoti 
visas —įstaigas, .patraukti 
liaudies teisman visus “fa
šistus,”. aukštesnius vįrši- 
nįnkus, x įvykdyti visą eilę 
teroro aktų ir tt.

Po kongreso populiariš- 
kiausiu emigrantų tarpe pa
sidarė Paplauskas. Plečkai
tis apsigyveno Gardinę ir 
skaitomas “armijos genero
lu,” arba vadu; armija su
sideda iš 115 asmenų. (To
liau Paulauskas atpasakoja 
apie šios armijos organiza
ciją, kas atatinka Majaus ir 
Kedžio parodymus). 'Aps
kritai, mano išskaičiavimu, 
lenkų valdžia išleidžia pleč- 
kaitininkų reikalams apie 
50,000 zlotų per mėnesį.

Plečkaičio svajonės

Lietuvą pulti Plečkaitis 
mano šitokiu būdu: susita
rus su plečkaitininkais esan
čiais šioje pusėje pulti kai 
kurias svarbesnes apskritis, 
įsistiprinti tenai, o iš ten 
pulti toliau. Reikia many
ti. kad čia turima galvoj 
lenkų kariuomenės pagalbą, 
nes kitaip 115 žmonių “ka
riuomenės vadas” nebūtų 
drįsęs išdirbti sau tokius 
planus, atsispirti prieš mū
sų kariuomenę.

Plečkaičio G. P. TT.

Žinau, kad Plečkaičio ar 
Paplausko yra organizuota 
sekimo grupė, kurios tikslas 
rinkti žinias apie emigran
tų'ištikimumą Plečkaičiui, 
ar Paplauskui. Nepaklus
nūs ir neištikimieji plečkai- 
tininkai lenkų valdžios areš-

į Laikraštįs “?WW»V < 
■*•. . -

Po keleto savaičių buvau 
studento Ancevičiaus pa- 
kviestas į laikraštį “Pir- 

či0 įnyn” kdrektoriaūti. Dir
bau šiame laikrašty iki 1928 
metų rugpiūčio 1 d. Straips
nius į “Pirmyn” rašydavo: 
Ancevičius, jo slapivardė — 
Janužis; Plečkaitis — sla- 
pivardčmis t‘Banga,” “A- 
Sara” ir kitomis; Kaupas 
—slapivardėmis “Būdavo,” 
“Šnekutis,” “Veteranas” ir. 
kitomis; aš rašydavau sla
pi varde — “Laisvės drau
gas,” “Žemaitis”; Paplaus
kas—slapivardė “X,” “Y” 
ir kit.

Reikalingus laikraščiui ir 
brošiūroms spausdinti pini
gus pristato Paplauskas, 
gavęs juos iš lenkų valdžios. 
Kiek lenkų valdžia šiam rei
kalui 
nau. 
apie 
1928

Bpalių jnėa. iš Vilniaus' 
sr Vokietiją atvyko Lietu- I Ji k' ’ ' L

von Tauragės SŪkilimo da- 
svarbus plečkaitinh. 

veikėjas, laikrašči 
‘Pirmyn” bendradarbis K 

Pątįauskąs. Atvykęs Lietu
von, Paulauskas pareiškė, 
kad jam nubodo tarnauti 
tėvynės išdavikams ir ' jos 
priešams ir, kad žinodamas 
esąs nusikaltęs savo Vvalsty- 
bei, bet vis dėlto, nutaręs 
grįžti į savo tėvynę, kur ge
riau pakelti bausmę, nei to
liau būti dalysiu judošiško 
darbo ir kęsti sąžinės grau
žimą*

Pranas Paulauskas kri
minalinei policijai suteikė 
plačių ir įdomių parodymų.

Tauragės sukilimas

“1927 m. po nenusiseku
sio Pajaujo sukilimo, buvo 
plačiai kalbama apie ruošia
mą naują sukilimą Taura
gėj. Rugsėjo 8 d. bevaik
ščiodamas plentu,, sutikau 
Kristupą Bertulį iš Jodpet- 
rių kaimo, kuris man prane
šė apie slaptą susirinkimą 
miške sukilimui paruošti. 
Dalyvaujantienis šiame susi
rinkime, reikėjo žinoti slap
tažodį “Jūra įteka į Nemu
ną.” Šis slaptažodis man 
buvo praneštas ir skiriu lai
ku ir aš nuvykau į nurody
tą vietą, apie 18 kilometrų 
nuo miesto, !kur ant plento 
sutikau nepažįstamą asme- 
nį; į jo klausimą/‘jūra,” aš 
atsakiau: “į Nemuną įte
ka.” Mane nuyedė į mišką, 
kur Tądau kelis pažįstamus- 
ir daug nepažįstamų asme
nų. Buvo laukta kažko ne
paprasto. Apie 2 valandą 
nakties automobiliu atvažia-

■. * *. / * .

vo buvęs Seimo narys Mi
kulskis, kuris pasiskelbė ę- 
sąs sukilimo vadas. Po tą 
jis pasakė kalbą, kuria sten
gėsi pakelti sukilėlių nuo
taiką. Taip pat pranešė, 
kad šią naktį visoj Lietuvoj 
kylama prieš esamą valdžią; 
paskirstė visus į įvairius bū
rius ir kiekvienas būrys tu
rėjo užimti tam tikrą įstai
gą. Po to visi susirinkimo 
dalyviai įėjo į miestą, kur 
turgavietėje išsiskirstė sulig 
būriais.”

Toliau jis parodo tai, kas 
jau yra visiems žinoma.
Plečkaitis Eitkūnuose duoda 

lenkų zlotų
/

— Nepavykus sukilimui 
— toliau pasakoja Paulaus
kas — aš porą dienų gulė
jau sužeistas pasislėpęs miš
kuose, o vėliau vargais ne
galais perėjau vokiečių sie
ną. Kiek pasivalkiojęs po 
įvairius Bytprūsijos mieste
lius, kur teko pasimatyti su 
eile. 4 emigrantų, pągajiau 
Eitkūnuose radau Plečkaitį, 
kum,maų davė pinigii ir pa
siūlė vydrii. į emigrantų 
kongresą Rygoj. Išgavęs 
reikalingas vizas, nuvykau į 
Vilnių, o iš ten rengiausi 
vykti į kongresą, bet jau bu
vęs ten Plečkaitis man pa
reiškė esą jau vėlu vizą gau-

ii- ’ rilif-

raližuotos. Tai riš- 
alkoholis, «ulyg iš- 

t . ,Wh^ W8žiau" 

iaugiau rilpnma smegenis 
r pagaliaus, jas paraližuo- 
a. RĮrmiaus paraližius iš- 
oka 'pačįas švelniausias 

smągenų dalis — geriantisis 
dainuoja, juokiasi; parali
žius eina tolyn — žmogus 
pradeda'niikčioti ir kalboje 
faizgytis; pagaliaus parali- 
žius apima ir mažąsias sma- 
genįs—žmogus nustoja lyg- 
syąĮps i? pu$a ant žemta. 
Geriąs žmogus visad turi 
persirgti pagirias. Tos pa
girios: visiškas nustojimas 
noro valgyti, vertimas vem
ti, galvos skaudėjimas, abel- 
nas kūno silpnumas ir jau
nimas prislėgimo — nesma
gumo. Kodėl jis tąip jau
čiasi? Todėl, kad alkoholis 
sudarkė tvarkų pailgųjų 
smagenų veikimą; sutrukdė 
pormalę kraujo apytaką ir 
maisto virškinimą. Taip 
tat, kohoįis paraližuoja 

j‘is^ smagęnis. * Suparaližuotos 
sniągenys jau nebegali tin
kamai veikti/ nebegali ais
triai galvoti ir jausti, nebe
galį kūnui duoti įsakymų ir

jturie jų manymu, šią ašarų 
permainytų į: 
k bėda, kad žmo- 

s tų jų savybių ir ypa- 
^ų gabumų' juose nepa- 

?bi ir jų neapšaukia mi
nių vadais. Tai tikra, jų 
manymu, likimo * ironijai 
Ketvirti, pagaliaus, ieško 
priekabių ir progos pasipeš-

-

• Smagenys-r-^ 
įrišta mns|, kįri randasi 
galvos kiauše. r Šioji masė 
yra apdengta plonutėlė ode-

/ lę ir išraižyta smulkų) |anu- 
‘ ’ją nešiojančių gyslų Šiomis 

gyslomis kraujas greitai bė
ginėja ir teikia šmagenims 
maistą. ‘ Smagenys dalijasi 
į tris dalis: pirma dalis 
dįdžįostos smągenys; antrąlti. iy nątoię
— mažosios smagenys arbajdeda bartis, keiktis, daužyti 

' rinągęnėlės' ir trečia dalis— dūktus ir kelti tikrą ęrąga- 
pailgosios snaagęnys. t’ t Ęodėl jię įaip daTOy 
Ūžiorios smagenys randąęijAišku kad ti^l, kąd. didžio:, 
tuojaus už kaktos. Jos su-Įęios smagenys — visų pra
sideda iš dviejų pųsrųtriSfe# ^tras — po
Šiuose pusrutuliuose svar- ( ~L ‘
biausįą reikšmę turi jų pa:|»Pr»^ri yęlkurips- ^ta- 
viršius, vadinamas smagenų Į jųs-gi joms normaliau veik: 
žieve — cortej. Cortex tąiĮti, Nuogus praranda^givą- 
centras visų protinių gabu-|rą, morąlį jausmą ;— nęsųr

• mų ir •veiksmų. Jis skirs- sivaldo ir pasidarę sąvo^rRy 
tomas į keturias daĮis, ku-lšięs mouįakų. Alkphoįįs pu
rios, sųlyg griauš? užima-|taĮi?ūoja didžiąąiąs 
mos vietos, vadinamos kak-|ni^ 
tos, smilkinio, pakaušio da-Įsvrigriib smagenų

’ lįmi ir momens. * . *7 ~ . v ”

Mažosios smagenys ran-1pradedą apiūltį ‘mažąsm? 
dasi'tuojau po didžiosiomis.|sipagepis- Pįą^ktoe; -žpao- 
jos valdo visus kūno judė-|gųs jau negalį tipkąmai^kąl- 
jimus. “7. / , 7 -77 .

Pailgosios smagenys ran-jtį ir, ant galę, griūną ąpĮ pąto&yti "jame lygsvaros, 
dasi dar žemiau. Jos tvar-lžęmės. Tat aršku, kad ma-|Todėl ldękvienam patartina 

... ko kraujo kūne cirkuliaciją Į žosios snoagępys, fr.ri*k
(apytaką), maisto virškini-Įčios kūno lygsvarą ir 
mo ir kvėpavimo procesus.

■ Alkoholis veikia ant^jų 
visų? J o veiksmas yra toly
gus narkotiko veiksmui; jis 
jas parąjižųoja. Ąįkoholis, 
patekęs į vidurius sų alum, 
yynu ar kitais gėrimais, 
greitai įsiskverbia į kraują. 
Drauge su krauju gyslomis 
jis greitai nueina į smage- 
nis. Bet ką jis, nuėjęs, rią 
vrikįą? Sužinojųnui to, pri
sižiūrėkime atydziai įsigė
rusiam ir pasigėrusiam žmo
gui- Ir taip. Iš pradžįos ge
riančiam žmogui darosi la- 
bai smagu, jauku. Visąme 
kūne atsirandą malonios |į~ 
Išmos. Visas platusis pasau
lis, rodos, jam šypsosi; čyp
si ir jis. Jam linksma. Įįet,

- deja, neilgai tas tęsiasi. 
" įSeriant dar daugiau, alko

holio efektas (pasekmės), 
" sulyg individualių tempera- 

/ • mentų, keičiasi. Vieni pr^ 
deda liūdėti ir verkti be jo- 

// Bos priežasties. Jiems

ri žiaurus, juodas, prisle-
« ’ -• - • *• • - • »•

.5 V-

• t'’'/ \ *'• •

- C
. V T"

;v ■
l^tų ir ožką — byle sutrik 

, rimą — nuo kurio, būdajni
t blaiviais, bėgtų it zinĮUĮ
rĄf9 ’ uuo vilko! 'Tuo savo pasi- 
F 5 pigimu, jie dažnąį pfąiąftdp 

Įriti) užsitikėjimą ir ardo sa
vo ir kitų šeimyninį gyve
nimą. Taip jie elgiasi todė- 
lei, ‘

*•»

M

oholio įtekme, nustojo

žius einą dar tphąų -
*■ * - v z

dasi'tuojau po didžiosiomis.Isrpagepįs. Pasekmė; -zpao-

l^i, tmiai ^nt kęjų

v t pųo alkoholio visai atsitu

u ■■ \

i*

rosi sunku; pasaulis issižiū- 

giąs. Jie jaučiasi nuskriaus- 
Įais, visų apleistais. Šeimy
nos židinys jų nemteresiip- 

. ja. Jie lieka tikrais peri: 
| mistais. Kitus apima

glamonėtis. . Jie ieško ką 
gląmąpėti, bučiuoti. A

*¥* - - *

♦

‘m’
‘R -

•B .......................................................

/-į lygsvaros 1— doros jausmo.
1 _ i -------- a----

Ut _.r

• t.

“Nesakyk, susimildama«Oi 
kad laikraščių pas mus pėriį 
daug, tik platink, prakaitui? Į 
gai, kuri nors vieną-gerą.^ 
—Pijus X. W

L. D. S. CENTRO VALDYBA / 
Kun. K Urbonavičius, Dv. Vadas, A 

50 W. Sixth St.,
South Boston, Massf^ 

VI. Paulauskas, Pirmininkas, 
19 iDavidson St., .

/ Lowell, Mase. *
Zdankus, Vice-Pirmininkas,,*/j 

1297 W. 15th Avė., ■ ^'^3 
Gary, Ind. A’

F. Kneižys, Sekretorius, 
366 W. Broadway, 

South Boston, M&ss.
Vaisiauskas, Iždininkas, 

37J Portland St., . .j 
Cambridge, Mass:

Kontrolės Komisija';
J. Smilgis, J. Glavickas ir,-i 
Ainorius. _  ... -ris 

y

duoda lėšų, aš neži- 
“Pirmyn” leidžiamas 
4000 ■ ekzempliorių. 

m. pradžioj susitvėrė 
Plečkaičio redakcinė koini-
cija iš Plečkaičio, Ancevi
čiaus, Paplausko. Liepos 
mėnesy redakcijos komisijos 
sudėtis pasikeitė ir susidėjo 
iš Paplausko, Ancevičiaus 
ir Kaupo. Kas įėjo, dabar 
Ancevičiaus vieton, jam iš
važiavus į Krokuvą studi
juoti, aš nežinau?

Š. m. rugpiūčio 22 d. Vil
niuje buvo 'sušauktas emi
grantų kongresas, kuriame 
dalyvavo Plečkaitis, Ance~ 
vičiuš, Paplauskas, Kaupas 
ir kiti. r Iš Rygos atvyko Sa
kavičius, iš Vokietijos — 
Kazlauskas, iš Gardino — 
žitutis, Juškis ir kiti.

Kongreso atidaryme daly
vavo Vilniaus m. vice-bur- 
mistras Čyžas, laikęs politi
nę prakalbą, kurią užbaigė 
linkėdamas emigrantams 
atsiekti jų užsibrėžtų tiks-

p.

A.
t

A.
~t" fĄš Strutis ♦z .

»

»

1

X

I

f

H

it

I
*>

=?

Raibsta hl
VėlkA
Oru Į __ _______
Klumpa, kelias vėl pargriūva...

“Ei, velniai; ar stumdyt reikia? 
f *lrtci 112P 1nTir»A f

Čia Jok

1
**<• ><’*V

Tąškos krau

Ir Jokūbas*
W W» * • •’

*

Uo^nugalėjol..- - **
Dabar jei jęas kąime darbąBąįgt tį 1

Jis ilgu juokų nekenčia. 
Baisus pyktis širdį graužia — 
Ir bematant veinius “švenčia”:

-r'

g?

(Tikras atsitikimas)

Skamba stiklai, maišos žodžiai. 
“^į$ŪČKąusi’* butelis ant stalo: 
Jau dešimts išryt’s jo godžiai 
Ir vis nesimato galo.

“Šen stikliukas! ką‘ stikliukas! ? — .
Gerkim, velėjau, po stiklinę.
Ei, ko $ųkis tas striukas

• Ir visa grįčia dūmine?
A

s, pinas kojos, 
slenkstis kliūva, 

įubtj noris.''

O, setopm! jūs už lango!”, 
Čia Jokūb&s dat; sukriJria 
Ir bemąiatit piiol’ prie lango.

V',. ... į ' "

Velniai juokias, dantis rodo^ 
Šuka uodegas *’ 
Kitas

• Nori dili
/

gą kiša storų — 
Jį nelabasis.

MŪS Jokūbas kumštį gniaužia ? 
Jis ilgų juokų nekenčia.
Baisuspyktls širdį graužia —

• -
Si?’.

Būt kas čia i 1] 
Ir Jokūbas-žbjj 
Kumščio simūg

•r*

bus garo:
LF W* ” 

Ffrib 
noragą.

* ‘' ♦ 
ai byra. >

K jėgos silpsta? 
tihrtpyra. 
Rį' gaisai tikta...

>. -r- - ■ ■ •- •

Kun. S. J. Vembrė

DARBININKŲ KLAUSIMAS

Literatinė Komisija 
Kun. V. K Taškūnas, 
Kun. K. Urbonavičius, 
K. J. Krušinskas, 
Kun. -J. Švagždys, 
J. M. Vieraitis. 4
Atstovas į A. L. R. K. Federsu _ 

Tarybą. r’ $1
A. O. Avižinis.

siųs visų narių sąrašą ir adresus ir paskui.-, 
mokės kas mėnuo į centrą po 20c. nuo na>-J 
rio (5c. lieka kuopoje). » vjj

§34. Kuopos veikia prisilaikydamas
1). S. konstitucijos ir kongręsų nutarimu^ 

§35. Kuopa daro savo susirinkimus kA 
mėnuo. Tuojau po mėnesinio susirinkime 
kuopos raštininkas išsiunčia i centrą finąn 
sų raštininkui mėnesinius savo kuopoj 
rių mokesnius; JaL--

§36. Kuopos reikalus veda kuopos®^ 
dvba, susidedanti iš dvasios vado, kuruBfe 
mi esti klebonas, arba kitas jo įgaliotas kuę 
nigas — raštininko, iždininko ir kitų vai- , 
dybos narių, kuriuos metų pradžioje kuoP 
pa renka-pagal sayo reikalo; valdybos Mį-s 
rių turi būti nemažiau kaip 3 ir nedaugiau? 
kaip 9.

§37. Kuopų susirinkimų tvarka yrą ari 
tokia: 'r

a) susirinkimo atidarymas su malda, 
(nesant dvasios vadui, maldą atkalba 
inininkas); ;

b) valdybos iššaukimas:
c) naujų narių priėmimas:
d) protokolo skaitymas:

X 1 ? JL A • > • v *
► 1

f) vaidybos raportai;

(Tęsinys)
§26. Organo redaktorius" drauge su ki

tais 2 valdybos nariais, sudaro literatinę ko
misiją, kuri tariasi apie organo turinį ir 
krypsni, apie vertę rankraščių, skiriamų 
išleisti LDS.; pasistęngia parūpinti, ar gau
ti iš kitur rankraščių, reikalingų brošiū
roms ir atsišaukimams, rūpinasi apie refe
ratus ir tt. Literatinė komisija daro savo 
susirinkimus pati viena, tačiau ji dalyvau
ja ir visos valdybos posėdžiuose.

§27. Iždo globėjai bent 2 sykius metuo
se padaro reviziją iždininko ir finansų raš
tininko knygų ir praneša, ką radę, organe 
arba kongrese.

§28. Centro valdyba savo veikime vado
vaujasi konstitucija ir kongreso nutari
mais.

§29. Centro valdybos posėdžiai esti ne 
rečiau, kaip sykį mėnesyje. Tačiau reika
lui atsitikus gali būti sušaukiami ir dažniau 
valdybos pirmininko iniciatyva, arba parei
kalavus bent 2 valdybos nariams.

§30. Valdybos posėdžiai skaitosi teisė
tais,* jeigu juopna ateina nemažiau, kaip 6 
nariai. Balsams pusiau pasidalinus, per
sveria pirmininko balsas.
' §31. Valdybos posėdžiai pradedami ir 
baigiami sų malda.

KUOPOS IR JŲ APSKRICTAL 
§32. Nemažiau, kaip 5 nariai gali suda

ryti kokioj nors vietoje LT
• §33., Kuopa tik tuomet J

" ji Imą/įteigta su! 
uiojimu, gaus iš jos 
.įstojimo nuokiekv

e) nepabaigti reikalai iš protokolo;
.. .. ;

g) komisijų raportai;
K) nauji užmanymai ir jų svarstyd|M 
Į) susirinkimo uždarymas su maldai3$ 
§38 Bent try* kuopta vieuoę apyfiiti| 

susitarusios, gali sudaryti Sąjungos apskH 
B, 1^ bpidlųmis pajėgomis pa* 

veikus Savo apylinkėje, O 
dztatb mvo^b

ii, kad aš pirš 
Mttteisui r

kad nustojo, moralės

1 pradeda patys savę

ybių, kokių netari nie
ks kitas. Jie kūnini i 
ų sumanymų ir proj

įrėti pradeda

v

Jt — ** ' TjUk?*
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A. Vaičiulaitis
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1.- Skelbimas.
skas, smulkių pri 
įrašytus žodžius p 

kas taip, puikiai pasakyta, -kad geriau nė rabinas ne- 
tų. Jis dar permetė akimis lapų. “Čia galima gauti 
i gyventi dviem. Apie sąlygas susitarsim,” stovėjo___________________ ___________
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— Labą dieną, ponuli. Aš, taip sakant, esu . . . su
prantamas daiktas . . . apskrities viršininko . . . žinoma . . . 

isekretoriaits padėjėjas.—pradėjo Kazys taip raitytai, kad to
kio nusistatymo jam būtų galėjęs pavydėti didžiausias reto

riškos mokytojas. ?
v—Malonu. Ko reikia?

' — Žinoma,—tarė truputnsusiniąstęs Krumplys.—Eidamas
?pro šalį netikėtai pamačiau jūsų gražų skelbimą. Dabar man 
kaip tik reikia huto. Taip sakant, nutariau pažiūrėti, ar ne
galėsiu su jumis įsitaisyti.

k ’■ — Mano kambarys didelis. Be to. dar virtuvė. Dviem
'Vietos daugiau kaip girioj. Manau, kad išsiteksim. Prašom 
•pažiūrėti,—malė pirklio apsukniniu Staklinskas.
|gįį- Jis įėjo. Kambarys buvo nevisai mažas, žemokas ir apy- 
Įšamsis. Ant .sienos pora paveikslų, kampe kelios knygos. Me- 
,tęs aki į paveikslus ir knygas, tuoj ėmė spėti Kazys Broniaus 
Jskonį.

— Jam patinka paveikslai, kur žmonės meškas šaudo, ir 
^knygos, kur paskutiniam puslapy veikėjų tik dešimta dalis 
įgyvų telieka. Likusieji, žinoma, visi veda. Ot, vestuvių! 
LTur būt, mano, naujas šeimininkas nemenkas svajotojas.
HiT Bet Krumplio truputį apsirikta. Teisybę šnekant. Bro
mus tuo tik užkimšdavo savo miesčionišką nuobodumą, jam 
rai buvo lyg pramogos dalykai. Taip jis—tikrai praktiškas 
žiogus.

V — Na, tai kaip?—paklausė Staklinskas.
— Nieko, galima gyventi, atsakė Krumplys su visu oru- 

iu.—Kokios sąlygos.
JA Sąlygos buvo geros, todėl nė nesiderėjo. Ir pats nežinojo 
kam derėtis? .Juk ateitis tamsi ir neaiški, nežinia, kuo gali 
baigtis visi reikalai. Gal prireiks mokėti nuomą, gal pasi

eks ir taip kokiu nors būdu numuilinti.
Kitą dieną Kazys atsikraustė su visu savo turtu. To tur- 

i Visai nedaug tebuvo: geras žmogus nepailsęs penkis sykius 
jį aplink miestą apneštų.

3. Marcelė Pilnytė.
;/ -"Kitą dieną, parėjęs iš tarnybos, Kazys klausinėjo Bro- 

kaip jam sekasi prekyba, kalbėjo apie pažįstamus

PATERSON, N. J.—Šil- 
ko darbininkų stteikas dar 
tebesitęsia. -Jau apie 114 
dirbtuvių priėmė darbinin
kų reikalavimus.

Jeigu darbininkai laiky
tųsi vienybes, tai streikas 
jau būtų laimėtas.

Dabar vieni dirba, o kiti 
streikuoja, neatsižiūrėdami, 
kad kompanijos atsisakė 
priimti

1 vimus.
Yra 

mano, 
atostogų laikas. Jie sėdi sau 
rainiai namuose ir nesirūpi
na, kad kovą laimėti, 
dirba slapstydamiesi.

Taip negali būti.
Streikieriai privalo 

kyti susirinkimus, 
kietuoti, perspėti streiklau
žius, kalbinti darbininkus 
dėtis prie unijos.

Dėl nesusipratusių darbi
ninkų, mūsų kova su darb
daviais yra sunkesnė, bet 
mes neturime nusiminti, 
bet dar su didesne energija 
kovoti su 'išnaudotojais ir 
šviesti kitus darbininkus, 
kad jie pažintų savo prie
šus.

darbininku reikala-

darbininkų, kurie 
kad šis streikas tai

Kiti

lan- 
eiti pi

Rap.

Be audros krūtinėje, be 
vilties sieloje ir be ugnies 
širdyje gyvenimo esmės ne
suprasi.—R. Striupas.

kasikę, feno tėvas J. Bbūdžius, 
su ttSsfr smarkumu rengiasi 
prie didelio koncerto. Koncer
tas įvyks lapkričio 11 d., 1928 
m. 7:30 vai. vakare Aušros 
Vartų parapijos svetainėje 5 
Highfieid Rd. Dedama pastan
gų šį koncertų atlikti taip, 
kaip niekados Woreestoryje 
nėra buvę. Kadarigi benas vi
siems ir visada lietuviams pa
tarnauja ir tai gailnia sakyti 
kaip už dykų, todėl visi be 
skirtumo Worcesterio lietu
viai, apylinkės miesčiukų ir ti
kiu turėtų sau už priedermę 
šį koncertų 'pareiųti savo skait
lingu atsilankymu. Prie to 
šiame dideliame ir trukšinin- 
ganie koncerte dainuos Naujo
sios Anglijos konservatorijos 
mokinė p-lė A. Stoškiūtė. 
Kalbės tik ką atvykusi iš Vil
niaus p-nia Vileišienė be galo 
gabi kalbėtoja. Papasakos a- 
pie lietuvius, jųjų džiaugsmus 
ir vargus pavergtoje dalyje 
Lietuvos su sostine Vilniumi.

Gerbiamieji AVorcesteriečiai, 
turėjome atstovus iš Suvalki
jos, Kaunijos, Klaipėdos ir vi
sos nepriklausomos Lietuvos, 
bet iš pavergtu dalies Lietu
vos arba Vilnijos vos tik pir
mutinę žvaigždutę į 8-9 metus 
susilaukėme. Tadgi kas gy
vas sekančio sekmadienio va
kare atvykime į' Lietuvių Be
no koncertų, pasigerėkime me- 
liodijomis giežios ir - gerai 
prirengtos muzikos, išklausy
kime pranešimų apie gyveni-

na ? 1
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brolių lietuvių pa- Randonųjų “kova” už daria*
r-V : v ’-A-.-į.

Kiek laikdr atgal ^ sustrei
kavo darbininkai. Kompanija ' * 
su policijos pagelba griebėsi 
kjovoti prieš darbininkus.
' v. . * " ■

Raudonieji padėjo .sugriauti 
streiką ir pirmieji nuėjo ske- 
baūti. Lietuviai katalikai 
streikavo, tai bolševikai dirbo 
jų vietose.

Tai mūsų raudonieji • taip 
“kovoja” už būvį. Jūs kata
likai streikuokite, o mes dirb
sime. J<ada kompanijų virši
ninkai negirdi, tai mūsų bol
ševikai keikia juos susiriesda 
mi, o jų akyse, jie yra geriau
si talkininkai išnaudoti darbi
ninkus.
• Bolševikai prisilaiko savo 

mokslo
Tūlas bolševikas J. gyveno 

su svetima motere ir susigyve-
____  v

no du vaiku. Vaikus augino 
bolševikiškai. Moterei atsi
bodo su juo gyventi ir ji per
siskyrė. Bolševikėliui J. tas 
nepatiko ir jis pasiryžęs buvo 
atkeršyti. Sako, kad jis išgė
ręs gerai “naminės,” apsigin
klavęs revolveriu ir ėjęs nu
žudyti savo buvusią meilužę. 
Neradęs namuose, sumanęs, 
kaip sako, namą padegti. Bet 
jo nelaimei, 13 metų vaikas at
budęs pamatė ugnį kambary 
ir savo patėvį su revolveriu 
rankoje ir pradėjo rėkti. Pa
tėvis, anot vaiko liūdymo, pa
bėgęs. Atvažiavę ugniagesiai 
namą užgesino ir 'vaikus iš
gelbėjo. Po to, ir raudoną 
kareivį areštavo ir pasodino Į 
kalėjimą. Teismas įvyks lap
kričio 8 d.

Tai toks mūsų bolševikų 
gyvenimas; kurie seka aklai 
Trockių ir Leninų mokslą.

t B. V.

.M vergtoje tėvynėje, ypač ūpų ir 
ųūsistatymų Vilniaus lietuvių. 
Apie virš minėtus dalykus 
kaip tik p-nia Vileišienė ir 
galės nupasakoti, nes nuo pat 
pradžios didžiojo karo ir iki 
šiam laikui gyveno Vilnioje. 

Valio visi į koncertų.
Rengimo kvieslys

• “niūkų būv}
s r:

> RACIHE, W1S. -

* * j

Lietuvių ”kėsų Kliubas tu- į 
ri už garbę pranešti, kad iš- 
mokės nuošimčius savo šeri- O 
ninkams Gruodžio (Dec.) 1928 S<A' 
m. 1-mų ir 2-trų dienų, suba- 
toje ir nedėlioję’ Sūbatoje 
6-tą vai. vakare, o nedėlioję - 
2-trą vai. po pietų.

Todėl gerbiamieji šėrininkai 
malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku, ir pasiimti savo nuo- 
čiumčius, nes po šio išmokėji
mo nebus mokami per keturis 
metus?

L. w. K. Raštininkas,
F. Petrauskas

liJ

Šiuo metu čia buvo parapi
jos bazaras. Daug dirbo prie 
surengimo šio bazaro S. Šapi- 
kas, Ona Dokšienė ir Ona So- 
kelienė. Pelno dėl parapijos 
liko nemažai.

Čia klebonauja visų gerbia
mas ir mylimas kūnigas A. 
Balinskis. Lietuviai gražiai 
sutikime gyvena, remia savo 
parapiją ir padeda savo kle
bonui darbuotis jos labui.

Vaikų vakaras
. Spalių 21 d. įvyko vaikų 
vakarėlis. Prie surengimo šio 
vakarėlio daug pasidarbavo 
virš pažymėtos veikėjos, ku-

X

rios dirbo parapijos fėruose. 
Pelno liko $120. Klebonas ir 
parapijonvs yra dėkingi gar
bingom rengėjom.

Darbai
Darbai ligšiol ėjo gerai. Mo

kestis paprastam darbininkui 
buvo 40c. ir 50c. į valandą. 
Darbininkai, kurie dirba nuo 
dalių, uždirba nuo 6 dol. iki 8 
dol. į dieną. Darbai sunkūs. 
Prie lengvesnių darbų darbi
ninkai turi skubiai dirbti.

Čia darbininkai neorgani
zuoti. Jokių unijų nėra ir nė
ra kalboš apie jų organizavi
mą. Darbininkai priklauso 
nuo kompanijų malonės.

Šioje kolonijoje, žiemos me
tu, darbai yisumet sumažėja" 
ir darbininkus paleidžia.

Nash 'Motor kompanija va
saros metu dirbo dieną ir nak- 
tį. Kasdien padarė po 500 
automobilių.

SIENINIAI KALENDORIAI 
DĖL 1929 METŲ

Du lietuviSki, vienas religiškas ir vie
nas tinkamas senberniams 4 už $1.00. 
Agentams $15.00 už 100. Biznieriams 
turiu {vairių: nuo $5.00 iki $75.00 už 
100.

•Taipgi atlieku visokius spaudos dar
bus mažus ir didelius.

S. L. Zapėnas
292 LAVVRENCE ST., Telephone 28231

LAWRENCE, MASS.

Ofiso tel.: Park 3491
ADVOKATAI

KARKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass.

IGNAS J. BASKUS 
101 Sterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
> 406 SLATER BUILDING

/ • ■ * *

Worcester, Massachusetts 
Phone Park 5065

i / V

i

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namą tel: Cedar 1768-M

Atsiminkite, kad jūsų vai
kai su jumis apsieis taip, 
kaip jūs su savo tėvais apsi
einate.—Fales.

man

Bet tai nieko blogo

/K

žmonės išėjo, Pilny- 
Vadinasi, j ryt die-

Bro-
% 

susi-

Bronius gražiai atsakė. Po, vai 
kučiavosi. Marcelė ir jį. paprašė

— Kas jos karkų per aukštume^ 
damas pro langų į grįžtančių namOf

• v.

driskiai pešėsi, kad

Dainos
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

L*

— Žinai, puikią turiu kaimynę,—neiškentė nepasigyręs 
Staklinskas.

— Kokią?
— Štai, kur priešais turi krautuvę. Mudu suteikiam la

ibi gerai, pasakyčiau net per gerai. Kitais žodžiais, žmonės 
ėjų vestuvių laukia.

:—Labai malonu?—džiaugėsi Kazys. Tokiu būdu ir 
£eks paūžti.

Galimas daiktas,—iškošė pro dantis su pašaipa 
liūs, tik ne taip greit ir ne per mano .. .

— Tai kodėl ne? Juk tarp jūsų viskas gerai eina, 
i nemanot _ • ‘
— Kam peštis! Kvailas būtų tas, nevertas galvos ant pc- 

rių nešioti. Marcelė Pilnvtė gal ir svajoja apie vestuves, tik 
įe aš. Matai, čia yra tokių patogių progų, kuriomis nepa- 

aūodti būtų neprotinga. Marcelė, kaip kaimynė, mano kon- 
tė, visai padoriai mane kas sekmadienis vaišina, vis bū- 

vestuvių vardu. Nuo tokio riialonumo neatsisakau. 
Sumanyk, kad ten prasti pokyliai būna. Žmonių? teisybė, 
B®rirenka visumet tik du—aš ir ji. Bet valgiai! Kitų ne j 
aivų neįsidėjau, bet tik pastebėjau, kad Vienų savaitę ant 

būna vištiena, antrų—-žąsiena, trečių—antiena ir ketvir

tą—kalakutiena. Tokiu būdu nėra pavojaus, kad nuo vieno
kių valgių apetitas sumažėtų.

— Ar senai jau taip meiliai gyvenat?—susidomėjo Kmm- 
plys.

— O, jau bus gražūs meteliai. Ir aš nesuprantu, kaip jai 
tos komedijos per tiek laiko nenusibodo. Aš ne sykį būčiau 
i>ėgęs, tik . . . ‘ *

— Kaip Marcelė? Ar nieko sau panaitė?—paklausė 
Kazys.

— Et, brolyti, kas per kvaili žodžiai. Lyg tu matei, lyg 
yra pasauly tokių panaičių, nuo kurių reiktų bėgti, Bet pats 
žinai, kad seni daiktai per ilga pradeda žmogaus nevilioti.

— Aišku,—pritarė naujasis Įnamys. Nereikia nė filoso
fijos daktaro tos nuomonės teisingumui išrodvti.

— Tuo tarpu į krautuvę įėjo keletas žmonių. Kol Stak
linskas jiems svėrė visokių smulkmenų, Krumplys žiūrėjo pro 
langą Į gatvę. Anoj pusėj, prieš saulę, šildėsi riebus mėsi
ninko šuo ir visu tinkamu rimtumu du 
net jų skudurai į visas puses lekiojo;

— Žiūrėk!—šūktelėjo Bronius, kai 
tė ateina. Beje, šiandie juk šeštadienis, 
nos balių kvies.

Pro duris įsirito lygaus aukščio ir storio ’ sutvėrimas. 
Plaukus turėjo trumpai pakirptus. Veidas gode tam tikrai 
pramonės rūšiai palankumo savo baltumu, ko^tį gauna žino 
gus, visą dienų malūne sėdėjęs. Suknelė be jokių pretenzijų, 
jei nežiūrėti truputį per ilgo iškirpimo ant krūtinės ir čigo
niškai ryškios spalvos. Kaip papūga.

Staklinskas supažindino ją su Krumpliu. Pristatė jį kaip 
naują savo įnamį.

— Apskrities viršininko sekretorius,—melavo Bronius 
Marcelei į akif> nepaprastii gabumų ir šviesios ateities žmo
gus.

Pilnytė pažvelgė į jį ir tuoj susidarė savo nuomonę. Ko
kia ta nuomonė buvo, tuo tarpu nežinia. \

— Labai malonu, nuo senai čia?—švagždėjo Marcelė pro 
nosį taip neaiškiai, kad' atrodė, jog švakščia žąsis, kai jai 
kaklą perpjauna. •> ' ’• •

lės juodu meiliai šne-
ii — • .A* į

>ii_ u j- Ui ą i**" • *

tpbėjosi Kaysį žinrė- 
____  r_____ t -____________ celę, žengiančių su 
rimtumu ir energija, atsakančiu jos amžiui.

— Man tik apetitų sugadina aukštos karkos,—nusiskun
dė Bronius. Negaliu įsivaizduoti, kokiems galams jos tinka. 
Lyg po pelkes ketintų braidžioti. Matyt, moters nenusimena, 
jei joms gamta nedavė tokio ūgio, kokio pačios norėtų, jos 
užsispyrusio* stengiasi gauti tai, ko joms gamta pašykštėjo. 
Kaip tau ji! . • - į

— Nieko sau, rimta.
Šiailtiie gal ir per rimta.

1.
2.
3.
A
5.
6.
7.
8:

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18-

f

20.

22.

Vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave_______________
Bernužėl, nevesk pačios _______
Graži čia giružė---------.-------------
Meilė_________________________
Meile uždegta .kratinė_________
O pažvelgti-----------------------------
Visuomet širdis surakinta_______
Penkios linksmos dainos_______

Duetai"^

Moterų Sąjungos Imnas *.----------
Skrenda, lekia musų mintjs--------
Trisdešimt dainų--------------------

. .75 

. .50

. .50

. .40 

. .65

. .50

. .60

.$1.00

. .50 

. .75 

.$1.50

Mišram Chorui

Ginkim šalį Lietuvos------------i 
Giesmė į šv. Karimerą--------; 
Lietuvos Vyčių Imnas__________
Pirmyn į kovą —--------- ;------------
Mes grįšim ten ------- ....
a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė, e) Hbėgo mergytė------------
a) Kaip aš buvau jaunas, b) žiu. 
rau anksei rytų, e) Aš užgimiau 
Lietuvoj* — ------ ------------------
a) Miela tėveli, b) Oi skauda gal. 
vėlę, e) Atsigčriau žalio vyno____
a) Tykusis rytelis, b) Oi lakato va
nagėlis, e) Kur Nemunas, d) Oi čiu- 
čia-liulia-------------------------- ----- -

JO 
.50 
.25 
.50 
.75

.50

.50

.50

.50

1.
2.
3.

4.

6.

7.

8.
9.

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25 
a) Aš pas tėveli b) Močiute mano 25 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, TA. , 
veli, TSveli ------—:-------------------- J5
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge---------------------- -----
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis ---------------------------
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo ■ ■■
Tautiški šokiai L ---------------------
Tautiški Šokiai ----- -------------------

.25

25 
.40 
.40

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS

l$0.0
.30 
.60 
JO 
JO
JO 
J5

. L Apvesdinkite mane _
x2. “ ------ ---- ---------

3.
A
5.
6.
7.

Šių nakcialy (dzūkiška) _______
Jojau dieną (augštam balsui)___
Ko liūdit sveteliai __________
Siuntė mane motinėlė ________
Vai aš pakirsčiau____________
Saulelė Raudona------------------

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
t

Jau kelias Lietuva! 
Dvi dainos _______

L
2.
3. Mūsų šokiai I.
4. 7“ -------

1.
2.

1.

Mūsų Šokiai H.____________

GUDAVIČIAUS DAINOS
Aštuoniom įvairoe dainos
Trys dainos__ -

VAINlKUONltS
Mūsų šokiai_________ ___

r .30 
. .40 
. .30 
. .30

.50

Visos'virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda 
mi užsakymus drauge prisilakite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip
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ŠIAURINĖJ LIETUVOJ JAU niaus kraštui autonomiją.

Farma

VTTAK-ELSNIC

1

Ona StaniuliutS,

I-uikus

M>> i. A
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ir

$8,800.
$1,500.

įtaisymais 
neša į md- 
už $2,800.

t"., i-j-įi

2» ry

vidaus ir lauko pu^ės. Puikioj vietoj

i- * 
;iduo<la už 
su- /' 
pper-

Įvairios žinios

'f. •<!

So. Bostone: išrenihiVutus pilnai, ren- 
(los $4764 j>er metus.
$38,500, įnešti $5,000. Sav 
tinka mainyti ant mažesnės 
tės. Klauskite pas J. TUINYLA-

Kam Būti Be Darbo?
Pirk biznį, darbo turėsi,''pinigų 
teks, nes šis biznis yra geroj lietuvių 
apgyvento] vietoj bučernė ir grosernė. 
l’arsiauoda labai pigiai, tik $1,500. 
Klauskite pas B. KONTRIMAS.

Mattapan
3-jų šeimynų namas su naujos mados 
įtaisais, gražioj vietoj. Iš priežasties 
savininko ligos turi būt greitai par
duotas. Prekė lik $8,800. Lengvos iš
lygos. Matykite J. GAILIUS. "

Dorchester
3 šeimynų 18 kambarių 10 metų senu
mo nan as su visais moderniškais į- 
taisymais. Atskiri šildomi jtečiai. Di
delis daržas.'Nuo gatvės medeliais ap-^ 
sodinta. Parsiduoda už $12,500. Maty
kite AT. MIZARA.

Ekstra Bargenas
So. Bostone 5 šeimynų ir viena krau
tuvė kampinis nanms, turi gerus“ įtai
symus, randasi puikioj vietoj prie by- 
čių ir karų. Yra vietos dėl garadžiaus 
statymo. Rendos $135 mėnesiui. Parsi
duoda už $8,1)00. Matykite V. TAN
KUS.

Dviejų šeimynų Namas Su 
Krautuve

So. Bostone, geroj vietoj, 
maudynės, elektra. Rendų 
nesj $53. Pursiducala tik 
Matykite A. IVAŠKA.

East Bridgewater
30 akrų. 7 kambarių namas, barnė, 
vištininkai, 650 vaisinių medžių, vie-f 
ta labai graži, prie pat didelio ežerjv 
Namas turi visus įtaisymus: vantos, 
elektra, šilumos pečių. Parsiduoda už- 
$10,000. Savininkas sutinka mainyti 
ant namo mieste. Matykite TUINYLA.

Dorchester «
Puikus namas su visokiais įtaisymais 
ir šiluma. Parsiduoda už $6,800. ItM 
mokėti $1.500. Matykite BUSEIŪ 
king: /

Mortgičiai
Reikalaujant Mortgičių iš banką arba : 
atskirų ypatų musų ofisas aprūpina 
pirmais ir antrais mortgičiais. Maty
kite Thomas McCORMICK.-

Dorchester
3 šeimynų 20 kambarių su visais įtai- ' 
symais, atskiri trys šildomi (steam)'..,, 
pečiai. Parsiduoda labai pigiai, tik už 

Rendų į mėnesį $124. įnešti 
Matykite S. JOKUBAUSKAS..
Mėsos Krautuvė

mūrinis namas 8 šeimynų sų

"F w

^REZIDENTO RINKIMAI
lapkričio 6 (L čia prezi

dento rinkimai praėjo ra
miai. Lietuviai beveik visi, 
kūne tik turėjo teisę, ati
davė balsą už geriausius 
kandidatus į Jung. Valstijų 
it valstijos viršininkus.

U. Massachusetts valstijoj, 
daugumos lietuvių remiami 
kandidatai laimėjo.

• / ■
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Plačioji visuomehė, para- 
pijonys ir draugijų nariai 
tūrėtų mūšų choro darbuotę 
paremtu

Tad raginame visus jau
nus ir senesnius gausiai 
ateiti į choro šokius. Atėję 
padarysite sau malonumo ir 
chorui suteiksite moralę ir 
medžiaginę paramą.

Nepamirškite, šeštadienio 
vakare pripildyti svetainę 
ir kartu su jaunimu — cho
ristais praleisti vakarą.

Rap.

A / •

Galima pasidžiaugti, kad 
šiuose prezidentiniuose rin
kimuose lietuviai, nors dar 
ir netaip drąsiai, pasirodė 
gerai.-

Spėju, kad po šių rinki
mų lietuviai rengsis organi
zuotai eiti į Amerikos poli
tiką, ir kur bus galima rū
pinsis pastatyti, pradžioje, 
kad ir į mažesnes vietas, sa-, 
vo kandidatus ir įuos išbal-. ^^al’^es Pa_
šnoti skaitlinių pralaimėjo,

f A A A. Ali r-«

DEMOKRATAI REIKALAUS 
. PATIKRINTI BALSUS 

DĖL ’COLE
Demokratų partijos kan

didatas Į Massachusetts val
stijos gubernatorius gen-

I

I

PARAPIJOS VAKARIE’NĖ
Lapkričio 11 d., bažnyti

nėje svetainėje, įvyks Šv. 
Petro parapijos vakarienė. 
Raginti, kad gausiai ateitų 
į šį vakarą nereikia, nes pa
tyriau, kad komisija ir da
bar jau suka smagęnys kur 
ir kaip sutalpvti žmones, 
kurie nusipirko bilietus.

Pažymėsiu tik tiek, kad 
nusipirkę bilietus asmenys 
nepamirštų dienos ir laiko 
ir tų dienų mažai arba ir vi
sai nevalgytų, nes vakarie
nė, kurią gamirta mūsų šau
nios šeimininkes bus kara
liška. Valgių bus įvairių.

^Bestiprinant - kūną-~-ska- 
hiais /valgiais, mūsų Įžy
miausi dainininkai ir daini
ninkes stiprins ir gairins 
sielų gražiomis dainelėmis. 
Būs ir kitokių margumynų 
programoje.

Nugirdau, kad ir p-lė M. 
Gribaitė dalyvaus progra
moje.

Tad, pakartosiu, kad va
karienė Įvyks lapkričio 11 
d., 6 vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėje. K-

Jo oponentas AĮlen laimėjęs, 
18,210 balsų daugiau.

Demokratai mano, kad 
kur nors yra klaida, ir jie 
reikalausią, kad balsai būtų 
patikrinti.

T — ... ........ .

ŽIEMA
. Atvažiavę iš Šiaurės Lie

tuvos asmens pasakoja, kad 
ten jau esanti tikra žiema.

Spalių 18 d. stipriai pa
šalo, o visą ketvirtadienio 
dieną snigo. Pasidarė geras 
genios kelias>

Rogių kelias buvo nuo 
Zarasų, Saiko, Dusetų iki 
Utenos.

Ankstyvoji žiema padarė 
daug nuostolių ūkininkams, 
nes dar nesuimta visas va
sarojus: laukuose dar gana 
daug yra nepiautų avižų, 
nerautų linų ir apie pusę ne
kasių bulvių, o kūgiai, žar
dai džiovinamų javų beveik 
visi dar buvo laukuose.

JAUNIMO ŠOKIAI
Mūsų jaunimas, priklau

santis i Šv. Petro lietuvių 
parapijos chorą, rengia šo
kius, lapkričio 10 d. 7:30 
vai. vakare, parapijos sve
tainėje. 49JŽ E. 7th St., So.
Bbston, Afass. Gros Gillet- 

tra. Į šiuos jau
nimo šokius kviečiami visi, 
jauni ir seni, nes visiems 
bus gera proga linksmai lai
ką praleisti.

Mūsų choras tarnauja pa
rapijai, draugijoms ir visai 
visuomeniai. Choro vieši vą

škarai rengiami ne vien pa
silinksminimui, bet ir pada
rymui keletą dolerių sa
viems reikalams: knygomsr 
privačių pramogų surengi
mui ir tt

-r— i i ■

METINIS BALIUS
Kas nežino, kad metines 

sukaktuyės, asmens ar drau-
7 'f > ■gijos, būna šaunesnės ii 

linksmesnės už paprastas iš
kilmes. Tad ir metinis ba
liuj Lietuvos Dukterų drau
gijos, po globa Dievo Moti
nos, kuris pyks spalių 17 
d., parapijos svetainėje, 492 
E. 7th St., bus šauniausis 
ir linksmiausis. Visus links
mins Gillette’s orkestrą.

Rengėjos kviečia visus 
Bostono ir apylinkės lietu
vius ir lietuvaites, o ypač 
jaunimą 1 gausiai ateiti. 
Draugijos narės privalo ži
noti, kad ateis, ar ne, Į balių, 
turės užsimokėti Įžangą.Tad 
ai- ne verčiau ateiti ir su vi-•
sais linksmai laiką praleisti. 

Nepriklausančios prie šios 
draugijos kviečiamos ateiti 
Į balių ir prisirašyti prie 
draugijos. Jaunos merginos 
priimamos be Įstojimo. Pa
sinaudokite proga! Baliuje 
bus visokių: šiltų, šaltų, la
bai skanių valgių ir saldžių 
gėrimėlių.

Kviečia visus
Komisija

PA *
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; Ottafos.oTriple- 
W1 Fret-Woitąpt 

, išduodančiu labai

i! lietu viŠka 
Folio No. 2 dėl Koncertinos
solo, su Orkestras Raktu.

Katalo^aš Dykai 

VTTAK-ELSNIC CO. 
4639 So. Ashlahd Avė.

ARTISTO STASIO PILKOS 
RUDENINĖ KELIONĖ

d. —

Liaudis nuvergianti bolševikus 
ir pakviesianti “tikrąjį 

imperatorių”
Kn. Kirill Vladimirovič 

pareiškė žurnalistams, kad 
netrukus Rusijos liaudis nu
veikianti bolševikus ir. pa
kviesianti “zakonnago im- 
peratora” (Kirilą)...

Užsienių spauda pažymi, 
kad liaudis bolševikus nu-

♦

versti gali, tačiau Kirilui 
imperatorių neteksią būti, 
nes rudenį risi lepšiai su
drimba. ..

Po kurio laiko Vilniaus 
kraštas turi būti paskelbtas 
laisvu kraštu, tuomet už
mezgami ir politiniai santy
kiai su Lenkija ir laisvu 
Vilniaus kraštu bei Rytui 
Lietuva. Tolimesnis Vil
niaus krašto likimas pri
klausytų nuo gyventojų va
lios. jis visas ar jo vakari
nė dalis šu Vilnium susi
jungtų. reikia tikėtis, N. 
Lietuva, nes tai atatiktų gy
ventojų tautiniams ir eko
nominiams reikalms. /To
kiam sumanymui be abejo 
būtų pritarę ir jį rėmę Va
karų Europos valstybių po
litikai ir Tautų Sąjunga.’’

KIAUSINIAIS {PASVEIKI
NO HEFLINĄ ALA- 

BAM0J
Anniston, Ala., lapkr. 6. 

Čia kalbėjo Jung. Valstijų 
senatorius J. Thomas Hef- 
lin prieš gub. Smith, Demo
kratų partijos 
prezideūtus. 
burnojimą jį 
kiaušiniais.

Šis bigotas pirmas pradė
jo kampaniją prieš Smithą 
dėl jo religijos- Jo kalba 
piktinosi riša kultūriniai 
pakilusi visuomenė.

kandidatą i
Publika už 

pasveikino

Nedėlioj, lapkričio 
Newark, N. J.

Nedėlioj, lapkričio 
Paterson, N. J.

Subatoj, lapkričio 
Linden, N. 'J.

Nedėlioj, lapkričio 
Bayonne, N. J.

Subatoj, gruodžio 
Bridgeport, Conn.

Programoje be paties art. S. 
Pilkos dalyvaus garsus šimta
metis JURGIS SKINDERIS, 
gražiabalsė* lakštutė Marytė 
Bagužiūtė, miklapirštis pianis
tas Jonas Bagdonas ir visas 
vaidintojų slaunas būrys.

Tolimesnis žiemos maršru
tas bus paskelbtas vėliau.

“Darbinidto’* 
riy* room 6. p. 
įtakas Smuiko 

*’ o raSjfctę 
e per telefoną* 

(U-9)

muzikos j 
Name, 306 1 
Kiškis du 
ekcijas. De 
aišku, arba 

So, Boston

J EXTftAI &T$
PARSIDUODA namas ir užsiduo- 
da penki kambariai su gesais, 
skalbynėm, toiletais ir piazais, 19 
ATHĖNS ST., So. Boston’e. Se
niau mokėjo $20.00 ant mėnesio 
o dabar išsirendavoja už $15.00. 
Dėl platesnių informacjjų kreip
kitės po num.; 948 E. Broadway, 
So. Boston. Tel. South Boston 
2493-M. (L.-9)

ANT
5 kambariai su visais įtasiymais 
ant E. Seventh gatvės. Jeigu no
rima laikyti vištas yra vištinin- 
kasj .Taipgi 3 kambariai ant 
Swallow St. Kreipkitės pas Z. 
VAITKŲ, 541 E. 7th St., South 
Boston. (L.-9)

PARSIDUODA
PIGIAI 14 akrų farmelę, 7 kam
barių stuba, barnė, vištininkas, 
geras sodnas ir prie gero kelio, 
miesto vanduo, elektra ir gazas, 
arti mokyklos, bažnyčios ir krau
tuvės, tiktai 9 mylio nuo Matta- 
pan. Sunki liga priverčia pigiai 
parduoti. Kaina $6,000. Norin
tieji pirkti rašykite lietuviškai 
arba angliškai arba atvažiuokite 
pas MICHAEL CORAN, 1471
Tumpike St., No. Stoughton, 
Mass. (L.-13)

iivtftrt ftffeo nt povh.q 
vAtbvBA
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Pirnnninkas — A. Navikas,
702 E. 5th St, S. Boston, Mass. 

Viėė-Pirm. — J. Jackevičius/
92 Sawyer Avė. JJorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — L. Švagždys, 
_ 11 Bowen St, S. Boston, Mass 

Kazys Kiškis, 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G St, South Boston, Mass. 

Maršalka — K. Ambrozas,
492 E. 7th St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

NAMAI, FARMOS IR 
BIZNIAI

Kožnąs pirkėjas reikalauja gero ' 
namo, gražioj vietoj ir ne brau-'“* 
giai. Ant tų visų klausimų mes./<J 
atsakysime, nes turime ką para 
dyti. Meldžiam pasiskaityti.

Geras Investmentas
Muro namai, trys krautuvės ir devy- t<\ 
nios šeimynos po 5-6-7 kambarius su 
visais įtaisymais; gerai sutaisyta iŠ

• :
M r

Tarpe naujų • lietuviškų 
kompozicijų, kurtos, šiemet 
pasirodė, įžymiausios iš jų 
buvo išleistos gerai žinomų 
Chicagos lietuvių leidėjų, 
bfrfent, Vitak-Elsnic Co.

Jų naujoj lietuviškų šo
kių knygoj dėl piano skam
binimo randasi daug pa
rinktų ir populiariškų lietu
viškų rinkinių, kurie yra 
aukštai rekomenduojami ži
novų iš muzikos sričių, ir jie 
aukštai rekomenduoja šią 
seną ir žinomą Įstaigą.

Ar Jaučiatės Silpnas ir 
Nuvargęs?

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk~, S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis.
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadvay, S. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadway, So. Boston, Mass 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventb 
St., So. Boston, Mass.

t

Biznis gerai išdirbtas nuo seniai, 
su visais- įtaisymais. Priežastis 
pardavmo senatvė. Kaina maža. 
Sąlygos geros. Krepikitės pas 
Julių Evaišių, 131 C St., So. Bos
ton, A£ass. , (L.-16)

PARSIDUODA
MALT IR H0PS BIZNIS. Gryno 
pelno neša $100 ant savaitės. Ant 
greito pardavimo atsišaukite pas 
J. D. STUKAS, 2 Balmoral Pk„ 
South Boston. (L.-13)

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

625 E. 8th St., S. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienĄ

11 Monks St., S. Boston, Masą 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., S. Boston, Mass 
Telephone South Boston 3422-R 

Fin. Rašt. — Bronislava CiūnienĮ
29 Gould St., W. Roibury, Mass. 

Iždininkė
105 W. 6th St,, S. Boston, Mass. 

TvarkdarS — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laike 
kis antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

yisais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkę 
laišku ar telefonu.

•
ŠV. KAZIMIERU R. K. D-JOS

VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L St, So. Boston, Mass. 
Viee-Pirmininkas—J. Grubinskas,

24 Prescott St., Readville, Mass. 
Prot Rašt. —< V. Mickevičius,

405 3rd St., So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — M. Šeikis,

366 Broadway, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mercer St., S. Boston, Mass. 
MarSalka — P. Laueka,

393 Fifth St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas 

antrą nedėldienį kiekvieno mė
nesio, po num. 492 E. Seventb 
St., parapijos salėj, Septinta 
Gatvė, South Boston, Mass. s 

i
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įtaisymais ir garadžiais, be to mėsos 
krautuvė. Geroj vietoj South Bostone.,, 
Išmainys arba parduos pigiai. Matyki- , 
te F. SILUK.

South Boston’e
Vienos šeimynos namas 7 kambarių 
prie Thomas Bark. Geriausias pirki
mas. Parsiduoda už $5,300. lnmokėtl 
$1,000. Matykite DeLUKAS.

Geriausia Proga Bostone
Aš turiu dėl asmens norinčio gerą ir'-’^S'? 
nuo senai išdirbtą saldainių biznį su 
pirmos klesos prietaisais, kaip tai: 
ice-cream ir candy dirbamoms maši
noms ir gražiais fivtures su 3 storais, 
6 kambarių namu ir 2 automobilių/ 
garadžium; tirštai apgyyentoj vietoj, 
prie gatvekarių, bažnyčių ir mokyklų. 
Savininkas būdamas senas nori Iš bis- ' 
nio visiškai išeiti, todėl parduoda ' 
$26,500, tik $4,000 įnešti ir duos leng- ' 
vas išlygas, B. B. STEPAN.

Biznis ir Namai
Arti Bostono, ant Main dviejų gatvių 
3 šeimynų namai su visais įtaisais, dt/^J 
de:ė krautuvė su soda fountain ir 
ice-cream parlor. saldainių ir mažų 
grocerių, taipgi 4 karų garadžlus ir 
18,000 pėdų žemės (beveik pusė ake- 
rlo) su puikiu sodu : daugybė įvairių 
vaisinių medžių. Imbai geras kam
pas dėl gasolino stoties. Savininkas ■«, 
apleidžia šią šalį ir todėl namus .su 
visu bizniu parduos už $15,500 vertas ■ 
$25,000 Matyk B. K. STEPAN. «

Dorchester—-Prie Uphams
Corner ..j

3-jų šeimynų namas po G—7—7 kam-. 
barius su visais moderniškais improve- 
mentals, atskiri šilto vandens šlbŪ- 
tnval (hot \vatCT-beaters), užpakali- ' 
niai piazaf. Rendų neša $124 J mėne- . 
sį. Prekė $8.800. įnešti tik $2,000, ’ 
Pirmo niortgičfana yra $4.000 Savlngs * 
Banko j. Nepaprastai geras pirkinys 
dėl darbininko žmogau*. A. IVAŠKA.- "

Insurance
Atliekam greitai ir teisingai. Ap- 
drandžiam namus, biznius, rakan
dus (furniture), automobilius, 
stiklus ič nuo kitokių nelaimių: 
susižeidrpo, ligos ir smerties.

* Angliai
Ateina žiema, reikės anglių, palį- 
kitę orderi paa'mns, nes iūs, ti 
rime visokių: didelių ir moų, 
gių ir brangesnių.

LtareAlIUlt AGBRbY

“Aš buvau laimi silpnas, kol aš ne
pradėjau vartoti Nuga-Tone.” sako Mr. 
H. Buffner, PiHon, Kansas. “Aš lš- 
\ artojau keletą butelių Nuga-Tone ir 
jos ]*a<larė iš manęs skirtingą žino
mi"

Aukščiau minėtas raportas yra pa
prastas dėl tų, kurįe vartoja Ntiga- 
Tone. Jos yra suteikusios virš milio- 
no vyrų ir moterų geresnės sveikatos, 
daugiau stiprumo ir energijos. Nuga- 
Tone pataiso apetitą, prašalina gai
vus skaudėjimą, svaigulį, prašalina 
pūslės ir inkstų nesmagumus, sustip
rina nervų sistemą, padaugina svaru
mą menkiems ir silpniems. Pabandy
kit Nuga-Tone. Jos suteiks jums dau
giau stiprumo ir energijos ir suteiks 
jums jėgos <lel visų kūno organų. Jus 
galit gauti Nuga-Tode pas savo vais
tininką Ir jeigu pasekmės nebus užga
nėdinančios, jūsų pinigai bus grąžina
mi be argumentų. » _ _ -

Suvfrš 20 Metų
JUOZAS P. šARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

• r •

Ai kompanija išdirbinėja planus 
Bostone per 75 metus suvlrš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių;; biznio.

Aukščiausios rūšies Planai, Vfk- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus piahus. Ra- 
Syk dei katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš plrksiant matyk Poną 
fctrkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

IR

VĖLIAVOS IR ORBANIZA-

to JJį’

I

GINČAS APIE TAI, KAIP 
IŠSPRĘSTI VILNIAUS 

KLAUSIMAS
Paskutiniu laiku Vilniaus 

lietuvių spaudoj kilo dideli 
ginčai apie tai, kaip išspręs
ti Vilniaus klausimas. Gin
čo priežastis — Dr. Alseikos 
straipsnis “Vilniaus Švie
sos” 7-9 nr., į kurį atsilie
pė “Vilniaus Aidas” ir len
kų spauda.

Dr. Alseika išnagrinėjo 
tris kelius Vilniaus klausi
mui išspręsti ir padarė kaip 
ir išvadą,'kurioje nurodo e- 
tapų būdų:

Lietuva sutinka už- 
megsti su Lenkija ir Vil
niaus kraštu kultūrinius ir 

frikatertr*. TM! 
a suteikia Vii-

NUŽUDĖ 4 VAIKUS 
PATI SAVE

Minneapolis, Minn. — H. 
Moreau, našlys, sugrįžęs iš 
darbo į namus atrado pen
kis lavonus: savo keturių 
berniukų ir slaugės, 19 me
tų.

Paaiškėjo, kad slaugė, 
kurt prižiūrėjo vaikus, nu
žudė juos ir pati nusižudė.

Sako, kad priežastis tos 
tragedijos, kad Moreau at
sisakys slaugę vesti.

240 akrų ūkis, 35 gyvuliai, 4 ark
liai, kiaulių, viltų, javų, įrankių, 
mm m,«». *
lykite: Mr. Dengias, Boa 91, Her-

N. ' ~

IfĄiJJ.

(OraURANOB)
, 289 ĖrdAdwąy, 8o. Botam

Apdraudžia visokia* nuosavybe* 
Ir ko tik reikalinga. Taipgi 

Ir lšrendavo-

D. L K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

•
Pirmininkas — Mot. Versiackas,

694 E. 5th St., S. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. — Pov. Raka,

95 C St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ant. Macejūnas, -

450 E. 7th St., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Pranas Tuleikis,

109 Bowen St., S. Boston, Mass. 
Iždininkas — Andrius Zalieckas,

150, H St, South Boston, Mass. 
Tvarkdaris — Kazys Mikailionis, 
9X E. Broadway,‘S. Boston, Mass. 

Draugijk laiko savo susirinkimus 
kak antrą nedSldienį kfckvieno 
mtaesio Lietuvių Salėj, kertė 
E ir Sflver gat, So. Boston, 
Mass., 1:30 va!, pb pietų. Atei
dami snairinkhnan praŽome at- 
atvesti naujų narių prirašyti 
pHk draugijos.

=*SE-=—--5-=!^=s==a

Garaditais Telefonas Stubos Tėleftmks
South Borton 0777 ~ So. Botam I4Š3-J

titJiriY AUTO 8BRVl0fc 
•MdakM Omljl tąliiia

Parduodam naujus Stude 
visokio padirbimo automo

SoS iv

415 01d (klony Avenvo,

tilo
ir Binelair
South Boston. Mms.



JUOKELIAI

A. 3. KUPSTIS
partija,

kišenėn
Žinai,

Mokykloje mokytojas klausia 
mokinio, kaip reikia suprasti 
šventraščio šiuo žodžius: “Pra
kaite veido imsi maistą savo?”

— Tai reiškia, kad žmogus turi 
taip ilgai valgyti, kol išprakai
tuoja.

KAIP LIETUVIŠKAI VADI 
KASI PAGALBININKAS 
Bernas, o jo pagalbininkas —

pusbernis. . z
Merga, o jos pagalbininkė — 

pusmergė.
Miesto galva, o jo pagalbinin

kas—miesto pusgalvis. “Ūk.B.”

YPATINGA GYDYKLA
— Kaip-gi dabar tamsta jau

tiesi po pasigydymo garsioje gy
dykloje?

— Parsivežiau viską atgal: gal 
vos sopėjimą, reumatizmą, — tik
tai pinigai liko.

nuomenę. Sukruvino apie 
100 mokslevių. . Mokinei 
' £uktaitei ietimi perdūrė ko
ja- į'"-

1925 metais birželio mėn. 
tuose pačiuose rūmuose 8-tos 
slasės lenkų mokiniai laikė 
egzaminus. Du antramečiai 
tos pat klasės mokiniai, ne
išlaikę egzaminų, išsiėmė iš 
kišeniaus bombų ir .metė į 
mokytojus. Žuvo du moky
tojai ir trys mokiniai. Ma
tome, kad lenkai kraujuose 
įžengė į tą gimnaziją ir pas
kui patys to kraujo pamatė.

’ (“Šaltinis”)
LAPKRIČIO 

15—16—17
Richard Barthelmess į 

“OUT OF THE RUINS” 
Ketvirtadienio vakare j

5 Dideli Aktai Vodevilio
Douglas Fairbanks, Jr. i 

“The Power of The Press” 
Vėliausios Žinios — Komedi

jos—Pasakos 
Ateina Clara Bow j

“THE FLEETS IN” 
Šeštadieny po pietų ir vaka
re: Dovanos! Dovanos! Do
vanos! '

S R E A L E S T A T E 
ANT PARDAVIMO

U • So. Bostone
Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimy
nos ■ virš krautuvės po 4 kamba
rius. Namas visai naujai pertai
sytas. Kaina $6,500.

Trijų šeimynų medinis namas 
4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 
ekalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
fermos, apie 20 arba 25 akerius 
žemės kur yra galima laikyti kar- 
ves.

Geras biznio kampas City Point 
Šešių šeimynų mūriniai namai 
bekernė ir krautuvė. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 

^Vietoj. Kaina $25,000. Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo.

Vienos šeimynos, šešių kamba
rių namas, elektra, maudynė, šil
tas vanduo. įnešti reikia tik $400. 
„Kaina $2,400, lengvos išlygos.

Dorchester
. Trijų šeimynų mediniai namai su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.

Hanhtfare Krautuvė
South Bostone ant Broadway, 

geras ir senai K išdirbtas biznis. 
Parsiduoda pigiai.

Kaime Long Ičinkton 
(Anglijoj) prieš kelias die
nas susituokė du^ pagyvenę 
žmonės. Abu jaunavedžiai 
sau skaitė po 74 metus. Jie 
buvo užaugę dviejuose kai
myniniuose kaimuose ir pa-

VALKATŲ KARALIUS
Nesenai Prancūzijos po- , 

licija sulaikė kely valkatą, I 
kurs, pasiteiravus dėl jo as-Į 
menybės, išdidžiai atsakė e-| 
sąs “.valkatų karalius.” Po-1 
licija nustebo, išgirdusi to-Į 
kį atsakymą ir manė, kadį 
valkata esąs nesveiko proto. | 
Tačiau pasirodė kad ištik-1 
rųjų jis esąs “karalius.” Joj 
praeitis gana'įdomi. Prieš! 
15 metij jis buvo mokytojas 
vienam mažam Anglijos 
mieste, bet, turėjo nelaimės 
nepatikti savo viršininkams 
ir liko atleistas. Tada jis 
pradėjo valkatos gyvęnimą 
jr apvaikščiojo visą Euro-I 
pą ir labai gerai pažino val
katų vargus. Norėdamas 
valkatoms padėti, jis juos 
suorganizavo į draugiją, ku-1 
ri vėliau išrinkusi jį valka-' 
tų karalium.

Jo krepšy buvo rasti keli 
šimtai lapelių su keistais 
ženklais. “Karaliaus” pa
aiškinimu, tai esą vadovė
liai valkatų rašomiems ant

Pirm įvedimo dabartinio 
imigracijos įstatymo, visi 
žmonės tikėjo, kad Ellis 
Island buvo . krašto svar
biausi vartai, per kuriuos 
gerėjo net trys-ketvirtada- 
iai visos imigracijos į Su v. 

Valstijas.
Bet nuo įvedimo Imigra

cijos Akto iš 1924 m., Ellis 
Island,' svarbumas povaliai 
sumenkėjo, ir šiandien ma
žiau kaip pusė visti atvyku
sių imigrantų į Su v. Valsti
jas atvyksta per New Yor- 
ką.

Rugpjūčio mėn., 1928 m., 
suvirs 43,000 ateivių buvo 
įleista. Iš tų, tik 11,400 a- 
teivių perėjo per Ellis Ts- 
land.

Bet tarptautiški rubežiai 
šiandien užįma svarbią iš- 
ėjimo vietą, tūkstančiai at
vyksta per Kanados ir 
Meksikos rubežius.

Bet 'vykstantieji Europon 
imigrantai apleidžia Su v. 
Valstijas iš New Yorko.

F. L. J. S.

Prieš šešias savaites po 
50 metų nesimatymo jie vėl 
susitiko.

Abu jau buvę apsivedę, 
tačiau netrukus abu liko 
našliais. Bet kada yyro pir
moji žmona mirė jis nu
sprendė dar pamatyti savo 
jaunų dienų draugę ir my
limąją. Po ilgo ieškojimo 
ją rado Ičingtono kaime, 
kur abu po ilgo nesimatymo 
susijungė moterystėn.

. - -- -Rytas”

likimas nubloškė į tolimą 
šalį. Santykiai tarp jų iš
iro.

PAS MEDICINOS 
GYDYTOJĄ,

LIGONIS (iš’ didelio nutukimo 
stenėdamas)(Ponas gydytojau! 
Esu drūtas, kaip dramblys, ėdu 
kaip arklys. Duok man patari
mą, ką turiu daryti?

GYDYTOJAS: Tai kreipkis 
tamsta pas 4ėterinorių. “S-ba”

GIRTUOKLIS PAS MATI
NINKĄ

GIRTUOKLIS: Meldžiu pono 
pamieruoti man gerklę.

MATININKAS: O kam tai?
' GIRTUOKLIS : Ugi aš norių 

žinoti kaip ji didelė, kad per ją 
išlindo 50 margų žemės ir triobos, 
padarai ir gyvuliai.

PRIE BILIJARDO
PETRAS: Na, mano 

duokš pinigus.
JOKŪBAS (dėdamas 

pinigus): Ar nenutilsi... 
kad dabar jokių partijų Lietuvo
je nėra. . “S-ba’

KURČIŲ MOKYKLOS 
SUV< VALSTIJOSE

Iš viso net 17,600 moki- 
nių prisirašė kurčių mokyk
lose Suv. Valstijose, per 
1926-27 metus, praneša Suv. 
Valstijų Apšvietos Biuras. 
Tose mokyklose turime net 
2,300 mokytojų. Iš 168 mo
kyklų, 69 mokyklos valstijų 
užlaikomos, 83 priklauso 
prie miestų apšvietos siste
mų, ir 16 randasi po priva- 
tiška kontrole. 17, mokyklų 
turi departamentus nere
giams.

Suv. Valstijos turi net 6 
kolegijas kurios lavina mo
kytojus kurčių mokykloms.

F. L. I.S.

BRO ADW AY THEATRE
Broadway ir F Street

South Boston
LAPKRIČIO ' ; > 

11—12^-13-^14 <
Clara Bow—Charles Rogers : „-'g. 

Richard Arien—Jobyna
Jtalston.

vienam iš didžiausių
' paveiksiu >. į

WINGS
Šis paveikslas bus rodomas f!
' per keturias dienas ’ Į

Kainos vakarais: O Ą
Orchestra J_______ l..„.__50e. g
Front Baleony ......... 35c. O

Po pietų: . a. U į Ji
! Suaugusiems ____  25c. O-
Į Vaikams ___________ ——_10c. q

[ Speciališ vaikams vaidinimas q
> pirmadieny, Armistice Die- R
! no j 10 vai. ryte. '•"$ į?
Į Vaidinimai sekmadieny^
> 3—6:30—9:15 o.
i Pirmad.: 10—B—6:30—9:15 * |
) Antradieny: 2—6:30—9:15 JĮ .V 
j Trečiadieny: 2—6:30—9:15 ,g > 
i Nepraleisk šio puikaus g j- 
! epiko
j Nebus vodevilio sekmadieny p u:” 
? ir pirmadieny p

najnų durų, tvorų, kryžke
lių ženklams skaityti. Tie 
savotiški raštai nurodo ki
ltiems valkatoms, ar toj ar 
kitoj apylinkėj išsimoka el
getauti ar ne. Apskritimas 
su kryžium reiškia, kad čia 
galimas gauti pavalgyti. Ke
turkampis ant vartų įspėja 

(valkatą, kad ten yra piktų
I šunų. Vilniuota linija su vi-sižino nuo jaunų dienų. Vv 
Įlyčia reiškia: “skubiai pasi- 
Išalink! Toj krypty, kur vi- 
llyčia rodo, yra policijos nuo
vada.” Tokių ženklų “vado
vėly” surašyta daugiau * 
kaip 50. Bet keleto ženklų 

Į ‘ ‘ karalius’ ’ nepaaiškino, nu- 
I rodydamas, .kad tai esan- 
fti profesionalinė paslaptis. 
(Kai kurie ženklai turi įvai- 
Irios reikšmės, žiūrint kuria 
kalba jie skaitomi: angliš
kai, prancūziškai ar vokiš- 

Ikai.
Į Kas nori būti priimtas į 
(valkatų draugiją, turi su- 
I mokėti vieną' franką ir gau- 
|na slaptažodį, kuriuo jis į- 

. rodo savo asmenybę kitiems 
(valkatoms. Pasak “kara- 

t Į liaus,” didesniuose miestuo- 
jse esą tam tikri valkatų biu
rai, kuriuose yra vedami 

j turtingesniųjų ir mielašir- 
dingesniųjų miesto gyven

tojų sąrašai. Paryžiuj to- 
t kį sąrašą valkatos perkasi 
■(savo biure už 50 santimų. 
(Sąrašai nuolat yra taisomi 

,|ir papildomi ,
’l Policija šį kartą “kara- 
|lių” paleido, neturėdama 
Į priežasčių jį sulaikyti, ta

ri čiau įspėjo antrą kartą ne- 
-įpakliūti jai į rankas, nes 
’lbūsią blogai su jo “karališ-

I kurnu.” Atsisveikindamas
f su policija, “karalius” į tai 
(atsakė: “Aš ne pirmas ka

ri ralius, kuriam yra atimta 
3 karalystė!” “Tr.”

| AR LENKAI YRA KULTŲ-kad šis rūmas reikalingas 
RINGESNI UŽ VOKIEČIUS jiems patiems. Mokytojai 

IR RUSUS aiškino, kad vasaros meti
■ Poznanijoje ant senos ro- daug išaikvota 6ųvo pinigr 

; tušės rūmų p* šiandien yra tų naujų remontui .ir kač 
g dar lenkų aras, kurio vokieri Šiosųpmnazijosjie jokiu bū 
| čiai per kelis šimtus metų du u^ĘvaplriMi. Atvyku 
I* nelietė. Dancige ant dauge-Įsieji lenkai- phieką neatsi 
E lio senų rūmų galima matyti žvelgė, kapojojr stumdė jau 
[įvairius lenkų ženklus. Vo- 

kiečiai jų taip pat nepanai- 
kino. Varšuvoje yra gatvė 
į- Danilovirowska; čia vieno 

namų fronte stovi lenkų ka-
. "Talių biustai (paveikslai) 
e'kurių net rusai nekliudė. 
|| Nuvykime dabar Vilniun. 
k Ant Žaliojo tilto (per Nerį) 
| pamatysime, kad, čia ilgus 
Išmetus buvusi Lietuvos vytis, 
Iškuria nedraskė rusai nei vo- 
| kiečiai, liko žiauriai lenkų 
^„'nulupta. Tas nekultūringas 
| įvykis atsitiko 1928 m. bir- 
I želio mėnesį.

Kitas atsitikimas.
z -1921 metais spalių 1 d. len- 

| kų policija su atėjusiais pa- 
r gelbon Batoro universiteto 
į studentais nuvyko į lietuvių 
į? Vytauto Didžiojo gimnaziją.

Čia jie varu vertė lietuvius 
I ' mokytojus ir mokinius ap- 
B leisti gimnaziją, sakydami,


