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Mass. valstijos vallinin 
kai snsiorganizivo

. UŽ ALGŲ PAKĖLIMĄ
Massachusetts valstijos 

valdininkai
iškovojimui algų pakelti. Iš 
viso valdininkų yra 12,000.

Gub. Fuller griežtai prie
šinasi tiems reikalavimams.

Valdininkai susiorganiza
vo, kai gubernatorius paro
dė nepalankumą algų pakė
limui.

Gubernatorius išleido į- 
spėjimą valdininkams. Įspė
ja, kad valdininkai burda
miesi i organizaciją iškovoji
mui algų pakėlimo negali ti
kėtis iš jo palankumo.

Valdininkų organizacijai 
vadovauja žymūs valdinin-

UŽ TAKSŲ NEMOKĖJIMĄ
Gettlysburg, Pa, — Dvi 

susiorganizavo (moterys Clara Snyder ir 
Mary RoitzhonMapo suareš
tuotos už taksą nemokėjimą. 
Kai buvo suareštuotos, tai 
užsimokėjo. Viena užsimo
kėjo $6.06, b kita $7.12.
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SMARKUS LENKĄą 

NUŠAUTAS!

Pavtucket, R. L 
Be'nkoįvski tapo • -pei■ 
lovoj, jam bemiegant:. 
buvo labai garsus lenkas iry 
buvo vadinamas "S te ve tbe 

..Pole.'’ Jis kulką, gavo 
sprandą. Jo brolis staiga 

•nugabeno pašautąjį.į ligoni
nę, bet smarkusis lenkas mi-J 
rė nei žodžio neištaręs.

Policija spėja, kad jį pa
šovė jo priešininkai. Nu- 

, šautasis lenkas buvo gabūs

Žinios is Lietov*

vaS-

STREIKO

ikas baig
simoje ateity- 

itę prasidėsian-
Alijantų jėgų Vokietijos 

kaikuriose vietose dar tebė
ra. Bet alijantai dabar ta
riasi apie visų jėgų atšauki
mą iš Vokietijos. Spėjama, 
kad nuo gruodžio 1 d. Vokie
tijoj neliks nei vieno alijan- 

’tn kareivio.

METINĖ ŠVENTE nioje dalyvavo visų tautiO|g|i 
Dotnuva. Spalių mėn. 15 dilės, tačiau Vilniaus 

Dotnuvoje Įvyko Žemės Ūki n latomai. laivo visų 
Akademijos metinė šventi1. 1" ir šventa> nusisiatvimt 
vai y"; '1-'1.....
je atlaikė iškilmingas pamal
das kun. Kemėšis. Po pama. 
du 12 vai. Akademijos rnmi

NEPAĖMĖ DOVANOS
Birmingham. Anglija. — 

Mrs. W. A. Albright pasiūlė 
Įtaisyti miesto name statulą 
pagerbimui h, kurie karo (būtlegeris ir buvo didelis 
metu buvo ‘ Tins-cientious ob-. konkurentas kitiems būtie-' 
jectors,” tai vra atsisakė ei- gėriams.' Todėl kiti 
ti karau dėlto, kad sąžinė vydo ji ir nudėjo. ’ 
jiems prišinosi. Miesto vai 
dyba atsisakė tokią dovan; 
priimti.

strei 
siams>

■ ni joss 
5 nuašŽ 
checkeo

GREIT MEILĖ IŠNYKO
Worcester, Mass.—Oristc 

Spanieri per teismą pareika
lavo atskiro nuo vyro gyve
nimo. Ji pasakė, kad jau 
antroj savaitėj po apsivedi- 
mo vyras ją spardės ir ban
dos išmesti pro langą.

Teismas jai nuteikė teisę 
atskirai gyventi, o vyras jai 
mokės po $9.00 savaitėje.

RADO PRAPUOLUSI 
GAIDĮ

Nashua. N. H.—Prieš tris 
savaites laike viesulus su 
sniegu Leo Record’o prapuo
lė vienas gaidys. Dabar šei
mininkė kieme atvožė vieną 
dėžę ir po ja besąs pasigestas 
gaidys. Prieš tris savaites 
gaidys svėrė 8 svarus. Da
bar belikę plunksnos ir kau
lai. Bet gaidvs besąs vikrus 
Ir rodė džiaugsmą iš išsigel
bėjimo.

Nušautasis lenkas 
nepaprastas paukštis', 
ra buvęs suareštuotas ir iš
tartas žmogžudystėje. Jis 
buvo paleistas po kaucija 
$32,000 ir po kita kaucija

PADEGĖ PAŠTO DĖŽUTĘ
Pittsfield, Mass. — Poli

ei j a tyrinėja pašto dėžutės $12,000 už būtlegnriavimą. 
padegimą. . Į dėžutę buvo i
mestas degantis degtukas, pėtnyčios rytą laike didelio 
Labai apdegėšeši laiškai

Lenkas nušautas anksti

vėjo ir smarkaus lytaus.

AtsistatydinoLen

LENKIJOS MENISTERIAI !

REZIGNAVO l
Varsa va.-Lenkijos mi-į

SVARSTYS TAIKOS 
SUTARTĮ

Vokietijos ReichstagasV,.V,. v., UU .VHIA.JVO

Isterių kabinetas atsistaty- j (seimas) lapkričio 23 d. pra
dino. Tą padarė dėlto, 
nesusitaikė mi misteriai 
būdų gelbėti ^munkanti

kad į dės svarstyti Locamoj pada- 
del pytą saugumo paktą su ali- 
zlo-1 jautais.

ĮLEIS SVIESTĄ IR SŪRIUS
Meksikos vyriausybė buvo 

uždraudusi igabenimą svies
to ir sūrių iš Suv. Valstijų. 
Dabar tą uždraudimą atšau
kė.

$2,500 UŽ GERIAUSIĄ 
SUMANYMĄ

New York. — Soieety for 
Prevention of Crime pasiūlė 
$2,500 už geriausią sumany
mą, kaip sumažinti piktada
rybes Nev Yorke. Kontes- 
tė gdli dalyvauti visi šios ša
lies piliečiai. Programas tu
ri būt iš apie 2,000 žodžių pa
ra švtas.

NUKRITO WO STOGO
(Tautom RI. — Nuo nau-1 

jai statomos mokvklos stogo ;• i nukrito darbininkas ir užsi
mušė. Jis buvo John S.‘į 
Norton. Jissu kitais darbi- į 
ninkais smalavo stogą. Ki-< 
ti darbininkai pamatę ji ar-’ 
ti krašto, jippojo. Bet tuoj 
jie išgirdo šauksmą gelbėti. 
Ant gatvės žmonės pamatė ji 
pirštų galais įsikibusi i stogo 
kraštą. Panika nesuspėjo 
ir jis iŠ 4-0 pečių aukštumos 
krito ir nukrito ant cementi
nio Šakyatviotiesiai ant gal
vos.

GAUS DIDELĘ PASKOLĄ
■ Italijos valdžia nori gauti 
paskolos sustiprinimui savo 
liros. Italijos lira dar svy
ruoja ir neateina j prieška
rinę kainą. Nori pasiskolin
ti apie $100,000,000.

RADO DIDŽIAUSIU URVĄ
Iš Rusijos pranešama, kad 

Uralu kalimose rasta di
džiausias pasaulej.e urvas. 
Didesnis, negu Kentuckv 
valstijoj esamasis.

NUOŠIRDUS AČIŪ!
Norvood’o klebonas, gerb. 

kun. V. T&škūnas, paaukavo 
4 ‘Darbininko ’ ’ bendradarbių 
fondui $5.00. Už nuoširdžių

]. rytą akademijos bažnyčia-tuva n.?„.ar. gVVi;!)tį 
niau>. m f uku> lurėf 
suoti am (Imlimi.io Kabio
tnvos vėliava. Pa.'ibaigiiA^...

lau ^toĖl bL.ii:. mok. dijg
iiai, toriaim P. Karmimis pati^^^dis, kuriame dalyvavo 

į profesorių, studentų iv
inteligentų. Rektorius pasakė Prote-i 
kalbą, kurioje išdėstė plačia ■ 
žemės ūkio ir miškų mok>h> ai- ' 
siradimą ir vystymąsi Lietuvi 

Ije ir akademijo- Įsikūrimo >r 
[lygas. Toliau p., rektorius .■{ 
įbrėžė praktinių mokslų svariu 
imą Lietuvai, kuri ateityje .t 
j rėš ne tik atsistoti lygioje plot j 
! mėje Į kitų kuitūr.nią Vdšly 
ibių tarpą.bet dar su ;oim.' uo?- 
'kuruos. Baigdama^ į;. .' 
irius perdavė susirinkusiems y.

trauke teisman reikalauda-i^emės Ūkio Ministerio -veik
palydei:

UŽ ŽODŽIO LAUŽYMĄ
, ,, ’ Springfield, Mass. — Mo-1

-M’ ^ ^omPaMeris Alice Eaton du sykiu ! 
Įgelti algas ant buvus ištekėjus, rengėsi iš-' 
ribrs pažadės dėl jtekėti trefju syklu Bpt vy_ i 

'ras, kurs su jėt buvo susižie- i
■* . įdavęs atsisakė ją imti. Tai;
8 NUOŠ. i11^ žodžio laužymui ji ji pa-i 

U
•-į—Darbo De- ima $20,000 atlyginimo. Teis • ĮninAis. kurie buvo 

&l||tafistiku Biuras j me ji buvo paklausta kiek jai i garsiomis katutėmis.
udenį pra- į 
. branges-l

itgfrudenį. To-
___ jk^-'O, 'kad kas kai 
navo 19|3 J k '$1.00, dabai 
-kainuoją^ į61.

^AKACIJOS
Mrs. Fred

urs negu 
liaū aprbi

metu amžiaus.

j metų. Tai jai tas klausimas i Akademijos sekretorius dni 
Ibuvo toks baisus, kad ji ap iKonėius praryt .salt.nennpr 
alpo isgn-dus baimj paklausi- įt<uh!lrtinj p!,,K>iĮ„!i,. j„ 
mą. Gal jai ištikto toks akademijoje stv
klausimas buvo baisus, nes i dabar 120 studentą, 
ji’turi 52 metu, o vyras, kurs ^docentas kum Kmr.ėši.- 
su ja buvo susižiedavęs turi j pa skaitė apie Ameriką.
59 m ' įgyventųjų.-. 8 v. vakare imv

suruošta profesorių. siuder.U 
-------- —---- • ir svečių bendra vakarienė 

AYAŽIAVO PADĖKUOTI lPra^u§į suodžių ..dvasios oii-

pa

v*

JAU DABAR LAIKAS
Suv. Valstijų Pašto De- 

partmentas pranešė, kad į 
Havajų ir Filipinų salas jau 
dabar reikia siųsti kalėdines 
dovanas bei kalėdinius svei
kinimus.

pliak- buvęs' Rusijoj ir ten Į
'buvęs nuteistas miriop. da-i
i bar-randasi Amerike. Jis iš i
bolševikų rankų paliuosuo- I
tas per užtarymą prezidento J Ežerėlių apskr...
Coolidge’io ir kitų valstybių kaimo jaunimas, mmję 
augštų valdininkų. Dabar -suiman.
jis atvyko padėkuoti prezi-’KUO nnr 
dentui už-užtarymą. . (*!evniaj?

NESUSIFRATŲS JAU
NIMAS

Bretkūnai fSa'ako -a

i ženiesf

SUVARŽOMA KELIONĖ
PRANCŪZIJĄ - 

lų u ii n isterijai 
leido kelyayrį 
o j partijoj 
1 ir trečioj

6i darbininku.
Dabai' i Ūram ūziįa bušelį 

džiami tie vyrai ir nroteryšęfcj 
imžiaus ir;V^ 

rai atitarnavę kariuomę^

SKIRSTYMAS KAIMUI 
VIENSĖDŽIAIS “ 

,>mės ūkio ministerija..^^ 
k etini liojn laiku 
'daug prašymų iš kaimų 
'tytU’juos viensėdžiais

ir Uteno? apskr. Kreipi 
•‘m: tik i apskritie? /.ėmės tyar

ba

ippš'js. sv.-nt
Saiakan. įmini:

įtarimo 
medžiais darO 
-m arkini.
1 B'!PŲjPa*W 

valio apskrity, šiemet 
rriavr-' <!ami’ čvarų. ženiės^

<■; n;1

Iš KONGRESO Į KALĖJIMĄ 
j Cineinnati. Ohio. — Kon- 
igresmanas J. W. Langley 
'gavo du metu kalėjimo. Jis 
■rąstas kaltu prohibicijos i- 
:statymo laužyme. Su juo 
i veikė kitas žmogus iš Phila- 
jdelphijos. Ir tas gavo tiek 
j metų kalėjimo. Kai kongre- 
■smanas buvo nuteistas, tai 
jis apeliavo. Apeliacijos vai
sių belaukiant buvo nauji 
rinkimai ir jis išnaujo buvo 
išrinktas. Matyt jo nuteisi
mas už prohibicijos įstatymo 
laužymą žmonių akyse jo ne- 
sutrepnino. Dabar apeliaci
jos teismas patvirtino že
mesniojo teismo ištarmę.

Jis prohibicijos Įstatymą 
laužė tuo būdu, kad iš val
diško užpečėtyto sandėlio 
bandė išbogenti 1,400 “kei- 
sn " degtinės. Jis vra iš Ken- 
lucky valstijos.

DĖKOJO PREZIDENTUI
Du Amerikos žydų rabinai 

Wolf Margelis, 78 m. am- 
amžiaus, irAbraham Jude- 
lovitz. 76 m.amžiaus, lankė
si pas prezidentą Coolidge 
padėkuoti jam už jo prakal-

Nelaimes ir vagystes
DEL AUTOMOBILIŲ

Šiais metais New Yorko 
valstijoj per automobilių ka- liejykloj buvo ištikęs gai 
tastrofas iki spalio 1 d. žuvo ras. 
1,253 žmonių, o sužeista bu
vo 38,392 žmogų. Vien per 
spalio mėnesi užmuštų buvo 
256, o sužeistų 5,807. Tarp 
sužeistųjų yra 11.768 vaikai.

UŽSINUODIJO KENDĖMIS
Columbus, Ohio. — Ketu

rios studentės Ohio State 
Universitete užsinuodijo 
kendėmis. Jos baisiai susir
go. Jas pavyksią išgelbėti.

Sveikatos departmentas 
daro kendžių analizą patirti 
kokie ten buvo nuodai.

SUSIŽEIDĖ JAUNA 
MARTI ...

New York. — Trijų savai
čių marti Alane Prisco, 2ft, 
m. amžiaus, gavo netikėtai 
kulką pilvam Ji pakavo^

APVOGĖ PENKTU SYKIU
Comish, Me. .— Šmall 

'Brothers krautuve tapo„ ap~ 
Evogta šiemet perflstitsyjriu.

• uaznvc
kai jąii 
os. lai i

GAISRAS hizi,
IVoburn, Mass. — Geležies Ma!

Gaisrininkams truko šiomis dienomis p 
ištisą valandą paimti gaisrą kurijos liniją iš \ iin 
kontrolėm Gaisras nuosto
lių pridarė už $10.000.

a-'
' " T

RADO SPROGSTAMOS ^2 
MEDŽIAGOS ’ i jp

1 Viriinj Šv.'j^

0< < iė-žės. sprogs-^ 
kurios spįo-J§ 

-m a:kinti.

VĖL GINKLUOTI BŪRilĮ‘® 

Miškuos tarp Slonimo irJBA^ 
ranavičhj pastebėta.

'MITINGAS PRIEŠ LENKUS i,-nų-&:iš.čO žmonių. Iš
; Kybartai. Spalių mėn. 11 i'.įiao pasiusta raitelių 
įprie Komercijos mokyklos- r.:-, jp-ins suųnti.
įimi. dali-vaujant kokių 2t)(li 
žmonių miniai, buvo siiruost 
mitingas prieš lenkus cirobm 
irius. Kalbėjo visų tautui atsb- 
vai: lietuvių, vokiečių, rusų, ž’’- 
du. Mažumų atstovai kalbrir 

į kiekvienas savo gimtąją _ kai- v,1rk-;
ba. Visi kalbėtojai Įrodinėji nuvirinta įvilkti 

į Vilniau? priklausomybę Lieti!
įmerkė neteisingus len-

*kurs perduot 
■ jos žinion.

ŽUVIMAI NUO AUTOMO
BILIŲ

Pereitą savaitę Massachu- 
setts valstijoj per automobi
lių katastrofas žuvo 17 žmo
nių. Keturiais žmonėmis 
mažiau/ negu užpereitą sa
vaitę.

LAIVO NELAIME 
šiomis dienomjs nioforiitįS

’l'r.Jim'g’
• ėško modžaagosL^O 

mnsto. bet
urmieio orimsti. pUVO.

ii uostau,^
; nepasisekė

. :<u krovini^^

laivas

NUSIŽOVĖ FARMERIS
New Bedford, Mass.

Pąrdon F. Brightman, far-[vai ir si
meris, nusišovė. Spėjama, |kų grobikų žingsnius. Ners m-, j krantą, 
kad tą padare dei nesveika- D n■ n ■■■■iinn » 
tos.

. NEPAVYKO BANDITUI
J > Green wicby Ct. — Du'ban-KINKAS

- Wallostpn. Mass/Z— i 'ledo- j ditai buvo sušišaudę su poli - 
skrynią ir rengėsi vykti JM-LTas automobilminkasrsiivaži t 

j ropon. Radus vyro rTvolve- Į nė jęs Harry Lawton ’ą '53 m.

14— šeštadieny Narrood, .įtass. . f >
15— sekmadieny! Scnth Boston, Mass.-.p 
28—sekmadieny, JMontello; Mass.
25—trečiadieny, Loveli Mass,. : 
£<-Jketvirtedie>y>-la^’bnceK Mass.
27— penktadieny, Csnibridgef Siass.
28— šeštadieny, Bnghicn, Mažs*. J
29— sekmadieny, 'Na&iEia, N./H. "

cistais. Vienas banditas ta- i 
po sunkiai sužeistas, o kitas l 

Sužaistasis nuga-| 

( _______ __________________ _ ligoninėn. Sakė, kad į ___ —, ... , ,.,st
jyra iš NevYorko ir jiedu y- van. Vyras tuo išrašąs iŠ. New Yorkb. Jis Vakifaitnaing vadovauja irife-dalyvauji ‘'Dąimcfe

*xS,K S' centrM tariK Ta seniausi rabinai Suv .Vai- maudynėj. Jos vyras yra polieistą. .kurs . pasirūpini) beturįs ■‘tris valizas su vog- dzi” artistai J.‘Bikinis ir VMžeika.'
vaidinimas, (Minos, monologai ir deklamacijos. '

bą, kurioj prezidentas stojo rį §mė jį vartyti if< netikėtai’Amžiaiis ntLdūmė.^ S.užeistą^ pabėgo, 
už toleranciją Abu rabinu (iššovė. Kulka patuko pilr. sūr žmogus besąsriMi žųėo. juž toleranciją. Abu rabinu .iššovė.

didelį ačiū! sti jose. turtingas italas bankininkas, pašaukti ambulansa. tais daiktais.
4



K WOR KRB)

nizuopisi,

every TljESDAY, THURSDAY and ŠATU RD A Y nirnaTę Tnfjsvna|nTne-

zuokimės.
Amerikos Lietuvių R. K. 

Federacija jau 2O-tas metas,

Didžiosios valstybės orga
nizuojąs, darydamos įvairias 
sutartis, kad mažąsias val- 
stybes privertus jų klausyti, ' — '' 1 -
Oiganizuojasi t didieji pra- katalikams daromų ue^eif

f).-- . -v ■ J
-JOSEFH’S UTHUANIAN R. C. ASSOCIATĮON <įT LABO#

as second-class matter Sept. 12, 11)13 at the post Office at Boston, Mass. 
under the A.ct of March 3, 1879.”

įce for maillng at special rate of |>ostage provided for lu Sectiou 1103
> ’ Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918”

bscription Rates: Į Prenumeratos Kaina:
_______ 2$4.5() Metams--------- --------------$4.50

and suburbs______ $5.50 į Boston’e ir apylinkėse ----- $5.50
gn countries yearly__.. :$5.50 ! Užsieny .................. $5.50

“DARBININKAS”
"West Broadway South' Boston, Mass.
d’• Tel. South Boston 0620

Vokiečių Monarchizmas
Berlyno žiniomis, prūsų monarchistai pradėjo smarkią ak- 

?:ąęiją.. Vokiečių revoliucijos septintų metų sukaktuvių dienoje;
rininkai sostinėje suruošė savo suvažiavimą grovui Sey- 

iui, vienam iš kaizerio dvariškių, vadovaujant.
^-.Kitas grovas Westarp, vokiečių nacionalistų lyderis Vo- 

ŠRiecių parlamente, pasakė vadovaujamąją prakalbą, kurioje 
ėjo būtinumą grįžti Vokietijai prie monarchizmo, “prū- 

tųLdisciplina ir aristokratija” paremto.
Suvažiavimas užgyrė rezoliuciją, kuri paneigia Lokarno 

ipsųtartĮ ir stato stu tikslu atsteigti bismarkišką federalę ceza-

Vokiečiai republikonai tuo suvažiavimu nepatenkinti. Jie 
|f®rąi žino tai, kad monarchistams prijaučia dešiniųjų diduma, 
Sgąfei tuom tarpu labai ramiai ir užsilaiko, bet prie kiekvienos 
jg£tbs" progos pasiruošę padaryti Respublikai galą. Republi- 
Wnų nuomone padėtis gana rimta. Bet tuom tarpu perversmu 
aęgrąso, tai tikriausiai. Vokiečiai yra tokioje tarptautinėje

|j_'^Sety, kad didesnių monarchistinių išsišokimų negalėtų sau 
^p^velyti. Vienok reikia atsiminti, kad visa Bavarija linku- 
|t|sĮ|prie monarchijos. Republikoniško sentimento ten nei už su- 

centą nerasi. Kad nesukėlus didelių šalies suiručių, Į- 
||yYažribs bavaru grupės veda gana smarkią propogandą, kad ne 
^smurtu, kaip tatai buvo du metu tam atgal gen. Liudendorfui 
^Vadovaujant sumanyta, o balsavimu respublikonišką tvarką 

Beitus. Bet tarpe bavarų ir Berlyno monarchistų yra dide- 
ękirtumų. Pirmieji nelabai norėtų susilaukti EEohęnzoller- 
linastijos grįžimo, nes patys daugumoje būdami katalikais 
eidautų kito monarcho, gi pastarieji linksta prie senosios 
istijos. Kaip pagaliau tucs skirtingumus išlygys — kitas 
išimas, bet tuom tarpu tiek tėra žinoma, kad kada spren- 
jnoji valanda ateina, tai monarchistai susitaria. Dideliau- 
.monarchistų laimėjimas, t)ai: Hindenburgo išrinkimas i pre-

vergti, kiti gi organizuojasi, ^kumiguAir vyskupusdrįstatį- 
kad apsiginti. £ius . prięšiiities nedbtiiėti)s:

ąocįąji^tŲ darbams ištrepąĮą 
iš salius^ arba kalėjimam; kį7 
ša. net viešas kataliko, ženk
a s yru .draudžiama ir-tų. Ni-

- ,,^gąlį?l^-ko!i^rdato. suistartų 
isuįfeiorija tirams' rd-' 

k Arto popiežiai vU 
^®d' tieWržomi viešpatavo viso- 

' ^i- Vat^anu jdfto - |se valstybėse bažnytiniuose rei-
da kokių ųors privilegijų ar kainose ir ’ tada- konkordato 

; prerogatyvų pačiam VatikaĄui. Įklausimas kilo, kada pasauii- 
"jylystt],. kas taip manytų, nes neš vyriausybes'rado reikalin- 

’Vatikanas sudaro konkordatą!.
is savo pusės tik tada ir tik su 
toniLsi valdybėmis, su kuriomis

monininkai į įvairius trus- , 
tms. kad savo prekes brau- i 
gi a u pardavus. į

■ Organizuojasi darbininkai 
ka iškovojus sau geresnes, 
arbo salvgas. Organizuoja-1 .
si irpolišnčs partijos, kad ls
tokiu būdu Įsigauti i raidžia, idy 11e P“™1“ urffa>“- 

1 ypatingai daug gyvumo pa
rodė). tai radikalės partijos)
:ner savo taip vadinamus in-t . . ,v-
iternacionalus. kas metas lai- kalP dlrba ’^vių įs
ėdamos partijos mvažiavi-fyU^ vienyjuno darbą n- 
linus Rusijoj lx>lševikamSidau?.vl-aPada™‘sb brt k"1'

• no i kas daugiau galėtu padarvti,
-aidi pasipylė būriai agentu l-)el klekvlra,pe Amenkos be
sėti m-apvkantą ir kelti riau- P1'”-1 k'>l™Uoj s>ęyy>»‘- 
5,.< ivairu.se pasaulio šalvse. ,z,tonJ A>«- Llet- R- Fede- 
Ta- griovimo darbas jiems;‘-a' ęos skyrms 1H kiekvre- 

i-s ; L-nr!na liOuvrą kataliku draugi-■geriausia sekasi ten, kui ■. ,
- - , - i.,,,. oVm-dn : la- didele-ar maža i Feclera ■tamsus žmones, kut skuto.o; . . . , 2 .

, . įci.ja pnsirasvtu. Jei visosedaugiau. I ’ ‘
i Socialistai ir kitokie radi- įZ~T*ŠJ. 
ikalai daugiausia atsižvmi; J ♦

sybių nėra kam užtarti—ap
ginti, nes katalikai iieorgant- 
'rZUOti.

Tą viską matydami ir mes 
{lietuviai katalikai privalome

gu daryti kai kurių kliūčių, lyg 
ir suvaržyti popiežiaus kišimą
si jų valstybėje į katalikų rei
kalus. Tas popiežiaus kišima-1 
sis i katalikų reikalus papras
tai pasireikšdavo skiriant auk
štesniuosius dvasininkus. Kol 
nebuvo konkordato, tie dva
sininkai buvo skiriami popie
žiaus. nesiklausiant nieko; pa v. 
popiežius paskiria vyskupą ir 
visai nesiklausiu, ar vyriausy- 
[bū priima jį ar. ne. Vėliau iš 
j pasaulinės vyriausybės pusės 

. įkilo tam tikrų reikalavimų ir 
’- j pradėta statyti sąlyga, kad po-

Abi. lietuvių katalikų para
pijose būtų stipriai susiorga
nizavę visi lietuviai katali
kai su savo draugijoms i 
tvirtą Federacijos s.kyrių, 
tuomet mums nereikėtų skų- 
sties, kad bedieviai užval
dė katalikų suorganizuotas 
draugijas, arba katalikų le- 

i šomis pastatytą salę.
Būdami gerai organizuoti

dattg daugiau ir Lietuvai pa- įpležiaus skiriamieji vyskupai 
galbos kaip materialūs, taipip- aukštieji dvasininkai turėtų 

i ir morales galėtumėm suteik- tam tikro pritarimo iš vyriau 
ti. Jukrir Lietuvos kataliku jsybės pusės, šitas pasaulinės 
padėjimas dar nėra užtik- ‘vyriausybės reikalavimas išsi- 
rintas ir jiems mūsų pagalba | bėjo i vadinamąjį konkoTdatą. 
dar būtinai reikalinga. Tai- į 
gi visi orgatiizuokimes. nes 
tik vienyloeje — galvikė.

K. -.T.Knišiii.ska^, 
Fed. Sekret.

7 Republikonai jaučia ko siekia m Anarchistai, todėl jie ir pa- 
Rį ūS&o, kad nėra jokios abejonės, kad ar vėliau ar ankščiau ba
gi monarchistai išties ranką giminingiems sau prūsų junke- 
||.■; iiafiis, seno režimo šalininkams, šie. pastarieji, yra apgyve- 
R:. nę;-Rytų Prūsus ir dali pietų teritorijos, kuri rubežiuoja su Len- 
|b Rija. Jeigu monarchistų planai pavyktų, tai tokia situacija 

niėko gero nežada Rytų saugumui Bet monarchistams besi- 
oiganizuojant. kitos šalies srovės taip pat nesnaudžia. La- 

l|įŠbai galimas daiktas kad Vokietija da" karta galėtų pabandyti 
^.. užsidėti krališką karūną, bet tas bandymas labai brangiai ga- 
gg£ RpS^atseiti ne tik jai pačiai, bet ir Europai, nes monarchizmui 
E'Lg^tūnt, grįžta- militarizmas o su iuc žmonijos baubas—karas, 

baidas. Bet. to jau gana!

kalni daugiausia 
savo kova prieš tikybą, ypa
tingai jie nepakenčia katali
ku. Todėl prieš katalikus 
daugiausia ir kovojama. 
Katalikus labiau kovoja gal 
ii- dėlto, kad pastarieji poli
tikoje apsileidę;- ne. organi
zuoti. pasiskirstę i grupes, 
kad.tuo tarnu jų priešai eina 
bendrai išvien. Paimkime, 
kad ir tokia Franciją. juk 
tai pasaulio katalikų misijo- 
n i c rięi lopšys. . IgĮęJriąjs tek 
dedasi, kokias teises ten tu
ri katalikai, kas valdo Frau-

('ikarai, žydai, bet ne kata- | 
likai. Kodėl Todėl, kad * 
katalikai neorganizuoti i po- » i " *litines partijas, pakrikę. So- >} 
pralįsto Herrioto vąldžia bu-H 
’vo užsimojusi prašalinti ti-'}

Ateities karai su mikrobais
j^Žmonijos fantazija nepaliauna plčtusis. šiandiena sukama 

džiovinama smegenis apie ateiti ir ne apie gerovės atei- 
Įt^bet apie tą ateiti kuri susilauks baisių karų su Įvairiais che- 
tililšalais. Europos chemikai mus informuoja, kad ateities ka- 
raŠSsusilauks tokių ginklų, kokių žmonija nėra mačiusi. Labo 

rijose padaryta mikrobų ir ultra mikrobų bandymai bei 
ėjimai.

■ •. Jr.ešas galėsiąs Irisai sunaikinti kito priešo armijas, naė- 
’ t-|ijo teritoriją mikrobinešUombas, kurios per dvidešimt ke- 

aš valandas gali sunaikinti kiekvieną gyvą organizmą.
Tuo budrų ateities karai —ne kova, bet visuotina ekster- 

įtiųnacija (išnaikinimas) ne tik’ armijų, bet ir tautų. 
|5'^;Pasižymėjęs Europos bakteriologas dr. Moly tvirtina, kad 

i’žmonija turės ant visados atsisakyti nuo karų, arba ji pati 
Įve išnaikins. 

T .

prižvengti karų. Bet kaip?
" Šiuo klausimu mažiau susirūpinama, nei apie Įvairių dujų 

ies mikrobų gaminimą bei tyrinėjimd dūmojama. žmo- 
pradeda aikvoti savo energiją ne kultūros ištobulinimui, 

’Tjos naikinimui, žmogus nebesuvaldo savo fantazijos, sa- 
ęvandalizmo; jis nebegali savęs kontroliuoti. Kiek žalos, 

nelaimių ir skurdo patyrė nuo gamtos jėgos netikslaus iš
lipino, vielok dar ir šiandien žmonija bando eiti pavojin- 
keliais. Gal tas taip daroma, kad dabartiniu laiku ne- 

o tas karingas ūpas ir žmonijos nervingumas po didžio
ji? Kada kiek griežčiau bus prieita prie taikos ir ramy- 
tada galima bus sulaukti ir tos kontrolės, kuri varžys žmo- 
žąidimą su gamtos jėga.

tijos paliiiosuotose provinci
jose Alzase ir Lotaringijoj 
ir rikiai sutikus nrr/ri „ižu otri 
vietos katalikų pasipriešini
mą. nedrįso >avo bedieviš-

DARBININKE!
Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 

savo gentis Lietuvoje ? Kiekvienas Amerikoj; lie
tuvis siunčia kokią nors dovanėlę giminėms—ne- 
atsilik ir Tu.

Lietuvos žmones mėgsta spauzdintą žodį, 
jie mėgsta: gerą knygą, bet nevisuomet išgali j; 
įsigyti.

Geru ir naudingu knvtni gali gauti-“Darbi- 
mnke. ’ 4'

“Dar&ninkas" sursuoŠė'kražiu Kalėdiniu 
knygųj&dfenhn kuriu galinta pasipirkti,. .Siųsk 
doleri, o"

3 šoferių vertės kaygę už 1 dol.
Jeigu stori knygn siuntinėlį pasiusti Lietu

von. tai užpildyk šitą lapelį it iškirpęs su $1.W

usi trijų dolerių vertės knygų.

KALĖDINIU KNYGŲ SIUNTINYS
-* UŽ $1.00

Pirmas konkordatas buvo su
darytas dvyliktam šimtmety: 
reiškia, Ugi to laiko popiežių;- 
be jokio konkordato valdė ka
talikus visose valstybėse. Jei 
paimti konkordatų tekstas, tai 
kiekviename konkordate pa
prastai svarbiausia dalimi ga 
Įima vadinti aukštesniųjų dva
sininkų skyrimas ir ten būna 
pasakyta, kad pav., • skiriant 
'vyskupus reikalinga yra atsi-j 
klausti to krašto vyriausybės, 
ar ji tą vyskupą' priima ar. 
kai]) paprastai sakoma, vyriau
sybė neturi kokių nors poli t i-Į 
nių kliūč-ių dėl skiriamo as 
men>. štai to> politinės kliū
tys ir sudarydavo reikalą, kad 
nebūtų kuriu nors nesusiprati
mų. -tatyti tam tikrų sąlygų, 
kuriomis popiežiai skiria vys-, 
•knpus. o pasaulinė vyriausy
be juo> priima., Jeigu kas ma
nytų. kad Lietuva, sudaryda
ma konkordatą su Vatikanu, 
padarytų politinę klaidfi ir val
stybei skriaudą, tai labai klyk
tų. Tiesa, dabar pas mu.-dar i 
ne vienas vyskupas naujai ne
paskirtas. visi paskirti tusu j

uvos ir viso pasaulio ir deda gražių pasiskaitymų
-L--’. /

mokvkla.
Time. kas dėdąsi
Meksikoj'-, kokias

♦ • “DARBININKAS”
J! 366 West Broadway South Boston, Mass.

paskirti einant atatinkamu 
konkordatu. Dabar, pav.. ne
sant konkordato, jei reikėtų 
naujas vyskupas skirti, tai po
piežius. nieko nesiklausdamas. 
vyskupą paskirtų ir vyskupas 
eiti] <avo pareigas, žinoma, iš 
mūsų vyriausybės pusės kiltų 
tam tikri] reikalavimų. Savai-

ko nesakytuiii, bėt jei būthį^a^ 
skirtas koks nors lenkas, “ar^ 
lenkuojantis tai, žinoma, ih^ ’ . 
pakeltum triukšmą. Tačiau, ~ 
šiaip ar taip, mes turėtume kf-^ 
ba sudaryti kbnkordatą, arba > 
leisti popiežiui-elgtis taip, kaip 
jam patinka. Žinoma, • Antroji 
išeitis popiežiui yar ^geresnė,’ 
bet mums blogesnė’, nes ‘kar
tais popiežius gali paskirti to
ki vysk ūpą, kuris, k ai p1 sakiau 
mums būtų nepriimtitiak ' ži
noma čia kiltų nesusipratimai, 
kurie galų gale mus turėtų pri
vesti prie to, kad konkordatas 
su popiežium reikėtų padaryti. 
Taigi turint omeny, kad kon
kordatas nėra tam tikra, popie
žiui daroma, malonė, bet, prie
šingai yra valstybės teisių ap
saugojimas santykiuose su Va
tikanu, nė vienas lietuvis, ku
ris žino dabartines mūsų sąly
gas ir kuris žino tą Įtaką, ku
rios daro lenkai visoje diploma
tijoje. negalėtų norėti nedaryti 
sutarties su Vatikanu nes kon
kordatu būtų mūsų teisės, kai- 
yo valstybės, garantuoto? y- 
pač skiriant vyskupus. -

Cai kas pasakytų, kad dabar, 
:lenkams padarius konkordatą 

J'su Vatikanu, mums konkorda
tas bereikalingas. Man rodos, 
tai]) pat klystų. Gas kita, jei 
ji> klausimą pastatytų tai}). 
Lenkų konkordatas paliečia 
Vilniaus klausimą ir išriša jį 
taip, kaip mes negalime sutik
ti: tai reiškia, mes, dalydami 
konkordatą, turėtum vėl pa
liesti \ ilniaus klausimą ir iš- 
r’šti jį taip, kaip mums priim
tina. nes mse negalime pasira
šyti su Vatikanu toki konkor- 

’datą. kuris Vilniaus klausimą 
rištų taip, kaip lenkui konkor- 

rdata> j; riša. Bet negalima 
laukti, kad Vatikanas, vos pa
sirišęs konkordatą su lenkais 
ir išrišęs Vilniaus klausimą 
lenkų konkordate, numatytu 
būdu, ūmai pasiparytų kitokio 
nusistatymo mūsų konkordat-1 
V ilniaus klausimo atžvilgiu. 
Dėlto dabar, kol sąlygos nepa
sikeis. mes negalime daryti 
daryt; konkordato su Vatika- 

'nu ir negalime sudaryti taip il- 
tgai. kol susidariusios aplinky
bės nepasikeis. Jei aplinkybė-- 
pasikeistų taip, kad Vilniau-- 
klausima.- lenkų konkordate 
būtų paliestas tai]), kad mes jį 
galėtum priimti, būtent. kaJ- 
Vilniaus diecezija liktų išimti
noje popiežiaus žinioje, tai ta
da mes turėtume galimumo 
konkordatą daryti. Kada Vil
niaus žemės bus prijungtos 

[Prie Tdetuvos. tai Vilniaus 
is žmogus bu-į kraštas iš karto ir bažnytiniu.

ELIS AMERIKOJE DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 

“DARBININKAS”

i amerikiečių-darbininkų reiklais; talpina žinių iš Lie-

! stiprinti jas moraliai, o yj-iatingai remti jas pinigiš- 
i kai prie kiekvienos progos: tuo būdu būtu sustiprin- 
|t<f tų pakraštinių valstybių padėtis, tuom būtų pa
balinta viena (pasaulio) n enusist o vėjinio priežasčių.
— čia dalykas liečia pasaulio taikos."

Tas pats laikraštininkas toliaus nurodo, kad A- 
nivrika (E. S.) neturi dar aiškios politikos Rytinės 
Europos reikaluos? ir sako, kad“ turėtų būti daromas 
tyrinėjimas — ar Amerika kartais neprivalėtų duoti 

• mažoms Baltijos valstijoms paskolų, kurių jos iki 
Delei liūdnos Rusų viespata- i šiolei be pasekmių prašo." Geriau vėliau negu nie

Del kredito klausimo Lietuvoje į
VL j

Lietuva yra reikalinga užrubežinio kapitalo.! 
Amerika—pasaulio kreditorius. Užsieniai tiki Lie
tuvos kreditingumui. ' Minčių santrauka.

Kai}) duona b? mielių nekjla, tai}) gamyba (prot 
dukci.ja) be kapitalo nesivysto ir visa šalis skursta.

patingai tą atjaučią naujai Įsikūrusios valstybes i
Ba 11 i jo.- pa k rašči uose.
vinto gadynės, šiandien tos valstyl>ės yra datfgel at- i kad. -- pasakytumėm mes.
žvilgi,, atsilikusio.- nuo savo kaimynų iš vakaru. Ka-1 Alwrika ja„ vra ,Iitfiai slio|inra r,enki jai Bet

!a.na,'l?!a“‘fiy,lx'nki-ia vfl atsisuki prašo paskolos ir'yra pa-
dėtyje kaip kad dabar Lietuviai, Latviai ir Estai, 
bet savo ištverme ir su pagelba svetimo kapitalo tos 
tautos išlaikė žmonijos akyse brandos kvotimus iry- 
ra šiandien viso pasaulio gerbiamos. Baltijos tau
tom- netrūksta ištvermės ir darbštumo; tegul tik 

[pasaulis joms teikia moralės paramos ir duoda kiek 
'reikia prieinamomis sąlygomis kredito, ,tai jos nę- 
! truk us irgi žydės. Juk ir Suv. Valstijos tikpusantto 
["šimto metų atgal atrodė proletariškai; betgi per 
[darbštumą ir ačiū Europos valstijų kapitalui, šian-; 
įdivn užėmė pasaulinio kreditoriaus vietą, o darbo 
[atlyginimo žvilgsniu pralenkia senojo pasaulio šalis. 
! Gal nieks to taip gerai nesupranti kaip patys ąme- 
rikeuai. Vienas Amerikos laikraštininkas (P. S. 
!Mowrer) aplankęs Baltij6s kraštus taip rašo:

“Vakarinės tautos tu rūtų suprasti- tas-ypatingas 
sunkenybes kurias turi pakelti valstybės, atsiradu
sios Rusijos vakaruose; turėtų jomssinipątįzųoti, ir

Amerika jau yra dikčiai skolinga Lenkijai. Bet

,<iryžusi už naujas paskolas viską užstatyti, kas dar 
liko ireužstatyta. tai. Amerikonai gali manyti, kad 
ir Baltijos valstybės yra toks pat kiauras maišas kaip 
J /enki ja.

Kitas Amerikos laikraštininkas (Donald Day) 
jtekmhfg£me dikggos laikraštyje Tribūne" tarp 
kitko iK^ėlfai taip apibudino Lenkijos padėtį: “Len
kija dabhr yra .pilnoje finansinėje it; ekonominėj? su 
irutėje z£cfraosj ir toks Lenkijos stovis paeina nuo 
jos užąCųiyrinio;. laikyti skaitlingiausią negu visoje 
Išropoję aririiję ir nuo jos užsieninės politikos, ku-' 
ri sukiršino visas*kaimynes tautas (suprask; lietu
vius, latvius.^ gudus, ukrainiečius. čekus ir vokie- 
riuši). 'VneiiiiitėlėfŠtHs- šakotas laikraštininkas su 
kuriu L-ehkija mano esanti drauginga, yra Rusijos, 
sovietų vąldžia; tik šilas draugingumas yra bos ke
lių savaičių sėtiūnio.”’ Tat, bestudijuodami Rytų 
Eūropą, Amerikonai jau piadedabnatyti tikrąjį Len-

■kijos veidą. Bestudijuodami toliau — Įsitikins jog 
Baltijos valstybės remia >avo ateiti ne ant armijų ir 

j užpuolimo, bet ant ekonominio progreso ir taikos, 
j Kas liečia b?nt Lietuvos, tai ji Įkūrė pastovią sa-' 
ivb valiutą, subalansavo valstybės biudžetą, pasiekė 
lygsvaros užrubežinėje prekyboje, sureguliavo savo 
<kola> svetimoms valstybėms ir jas reguliariai at
moka. Tų faktų akyvaizdoje Lietuvos kreditingu
mas užsienio akyse auga. Tai patvirtina pirmiau 
gautos paskolos iš Francijos. (garvežiams), iš Švedi- 
jos (pieninėms): numatoma paskola iš Londono 
(gelžkelių >1atybai).

Kadangi Amerikos “Baltieji Rūmai" laikosi 
politikos, jog. nei \ iena Europos šalis, kuri dar ne- 
suregulevo savo karinių skolų Amerikai, negali ti
kėtis gauti naujo kredito,—Lietuva turi pilną, gali- 
mylię tą kreditą gauti. Ta galimybė pasitvirtina ir 
iš kitos pusės: jiati Amerika turėdama kapitalo per
teklių. ieško kreditingų skolininkų po visą pasaulį. 
Vienas žymiausių Amerikos finansininkų. Rufns C. 
Dawes, pirmininkas Čikagos “Assoeiation of Com- 
mercė” buvęs Aliantų reparaciji) komisijos reikalų 
vedėjas, brolis garsaus Charles Dawes, šią vasarą 
kalbėdamas bankininkų suvažiavime tarp kitko pa
reiškė: “Europos valstybės., kad sustiprinti savo ga
mybos Įgulėjinią. įgąlėjimą pirkti kas neikia šaliai 
ir Įgąlėjimą atsilyginti kreditoriams. — privalo .ie*- 
koti paskolų. Amerikos finansinės galybės pareiga, 
yra išdalinti po visą pasaulį, be skirtumo, mūsų kre- ■ 
ftito perviršį, dahojaht kad pinigai nedingtų. Vaito
jant- kad pinigai būtų suvartoti pasaulio praRratm- ■ 

’gum^ atstatymo tikslams ir sustiprinimui įperkamo-^^

ivairu.se
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[jbaltražiihiieti?, N.;-8A®iaa 
pttskevičlenft K. 'Palll 

Wmfcšiti»lenč, A. ^eveUoij$k
jšĄ&išą, feiip lėūkų.,M'^įoi,įą- 
te, taip pat negalim^ o kito. 
Jaunis priimtino VihiiausŠ^aų- 
sinio išrišimo Vatikanas vargu 
begalėtų , padaryti,' tai, tokių 
buck, ikųj^ordatas dabarfimu 

' lai^ą niurnanegalimas. Bet vi- 
|| jai lųtasj^ausiinas, ran^s pri-
p- valčių ar ne konkordatą kadą
’L. nors daryti. Čia klysta tie, ku-
g?. rie atsistoja ant pamato,/, kad

apskritai su Vatikanu jokių 
f. _ diplomatinių santykių negali

oj me daryti. Jie klysta, nes kon
kordato klausimas negalima 
imti vien tikybiniu atžvilgiu. 
Jei partija reikalauja, kad ti
kyba būtų pašalinis dalykas ir, 
išeidama iš to, konkordatui 
taip pat jokios svarbos nepri
duoda, tai valstybei, kaip pa- 

\ . matysim, konkordatas visai ne 
c.' tą reiškia, ką v.-liaudininkų ar 

kitų socialistų partijai. Jei 
mes. katalikai, būtum akli fa
natikai ir norėtum atiduoti po-' 
piežiui valdyti Lietuvą, tai mes 
taip pat pasakytum, kad kon
kordato nereikia. Bet, žino- i 
ma, mes tuomet žiūrėtum tik 
aklai partiniai, kad popiežiui, 
kaipo katalikų galvai, reikia 
dubti valstybėje tokių teisių, 

; ' kurių jis niekur kitur neturi. 
< . - bet seniaus turėjo. To mes ne-
L galime duoti, nes tai žalinga

t "mūsų valstybei ir mes, nors pri
pažįstam popiežių katalikų gal
va, bet politiniu atžvilgiu esa
me visai laisvi ir laisvai gali
me pasisakyti, norime ar ne
norime konkordatą su popie
žium turėti. Mes ir pasisakom, 
už tai, kad valstybės reikalai 
reikalauja, kad konkordatas 
būtų sudarytas, kad tuo būdu 
mūsų vyriausybei būtų duota 
galįiiiybės ir teisės, turint san-

■Aykių su šv. Sostų — kaipo su 
bažnyčios galva, jmsisakyti dėl 
pav.." vyskupų skyrimo. Bet, 
ne tik politiniu bet ir bažnyti
nių atžvilgiu. mes vis dėlto tu
rime pasakyti, kad mūsų baž
nytinė padėtis dabar yra tokia, 
kad ji pati savaime reikalauja, 
kad konkordatas būtų sudary
tas ir kad mūsų bažnytiniai rei
kalai tuo konkordatu būtų su
tvarkyti. Bažmytiniu atžvilgiu 

• mums ne tiek svarbu, ar dabar
tine Seinų diecezija priklauso. 
Vaišu vos diecezijai ar ne. bet 
Lietuvai yra be galo svarbu, 
kad su A’aršuva visi ryšiai būtų 

* nutraukti, kad mes ir kaipo ka
talikai Varšuvai nepriklausy
tum. Kaip tat padaryti? Rei-

fe.

h

i

šom,’ 8&n< diece&iją. priklauso- 
/Varšuvos arcivyskupijos, ir 
nieko nepadarysi; męs galime 
sakytį kad nepripažjstam, 
juridinis dokumentas ką kita 
rodys. Reiškia, peikia sudary
ti naujas dokumentas, kuris* 
griežtai muš skirtų nuo Vardu
vos, ir tą dokumentą kitaip, ne 
padarysim, kaip -tik šudaryda-

kad 
jeigu jūs nGretuH^t B»us vien 
politiniu atžvilgiu^itskirti, tai 
atskirtumėt ir katalikus, nes 
ir katalikai prik4ansoyyokięti7 
jos Varmijos vyskupijos.. Rei
kia tad katalikus atskirti o: 
juos atskirti mes galime tik 
taip pat sudarę su popiežiumi 
tam tikrą ' aktą, kuriuo’ ’ tie-' 

Ttii kotikordatą, kur būtų aiš- Klaipėdos krašto katalikai bu
ktai pasakyta, kad Seinų diece
zija. drauge su tokiomis ir to
kiomis diecezijomis, priklausė 
tokios ir tokios Lietuvos arci- 
vyskupijos. Taigi konkordato 
sudarymas turi politinės reikš
mės jau deltf), kad atsikračius 
Varšuvos. Bet mes turime dar 
kitą dalyką; Žemaičių vysku
pija priklauso Mogilevo arci- 
vyskupijos, o Mogilevas yra 
rusų. Ir čia reikia nukirsti ry
šiai, ir vėl reikalinga sudaryti 
tam tikras juridinis dokumen
tas. Yra dar klausimų, kurie 
politiniu atžvilgiu jau išspręsti, 
c bažnytiniu atžvilgiu — ne. 
Pav.. sienos su latviais — 
baigtas dalykas, bet bažnyti
nės sienos su Latvija dar nenu-. 
statytos ir mūsų valstybės da-, 
lis. bažnytiniu atžvilgiu, pri
klauso Rygos arcivyskupo. Tie
sa. latviai to nekelia ir jei pa
keltų. mes didžiausią triukšmą 
padarytum, bet juridiniai i- 
mant. taip yra. Antra vertus, 
dalis Žemaičių vyskupijos yra 
latvių pusėje, bet bažnytiniu 
atžvilgiu Žemaičių vyskupas 
Karys yra jų viršininkas. Ži
noma. latviai to ilgai nepakęs, 

, kad Lietuvos vyskupas turėtų 
savo bažnytinių valdinių jų 

‘ valstybėje. Tas pats Klaipė
dos krašte. Ten yra protestan
tą ir katalikų, — didžiuma pro
testantų. - Protestantai priklau
so vadinamo Be vno Oberkir- 
chenrato — vyria' uos bažny
čios tarybos. ~M.es < irome visų 
žingsnių, kad Klai, ’dos pro
testantus atskirti nu. Berlyno 
priklausomybės, nes jie yra

• mūsų valstybėje ir negalima 
. 'leisti, kad. pav.. Klaipėdos
■ krašto pastoriai važinėtų j Ber-
■ lyną ir dėlto daroma pastangų. 
' kad Klaipėdos krašte sudaryti 
1 visai nepriklausomą nuo Ober-
• kirchenrato bažnyčią. Bet pro

testantai sako: Jūs norite tuo 
būdu mus sukatalikinti nes. sa
ko. atskirti nuo savo .galvos, 
negalėsim išsilaikyti. Mes to 
visai nenorime. Protestantai 
gali būt sau protestantai, bet 
politiniu atžvilgiu negalima

M8
'-h. .o*^*r* . - S7* ■* * -_O*a .e>‘' v-- ‘ r-,.- As* "l

i-L-

ĮįgyyĮ,

tfflsįjanfi/gerąi . išėjo* Buvo ir 
Mhį jnSlų;. ČWi$s gražiai sū- 
dAinavo daug gražių dainelių;

'^Koncertą apvaimkžvo p. P, 
Vjčas išTĮiila., Pa. jis sttddi- 
nūvo astuonias, daineles. Neku
riam reikėjo bet pSkūrtoti, nesji 
po kožnos dainelės pasipildavos 
gausus delnus plojimas;

P-mas.P. Vyčas turi gražų te
norų, gal tokį augs tą ir stiprų 
sithku būt kur ir rasti. Pianu 
akomponavo A. Stanšauskas. Į- 
žanginę prakalbų pasakė, kun. 
Ig. Kelmelis.

Žmonių buvo nepemlaugiau- 
sia. Mat buvo kitas koncertas.

Pipiras

lenįų nū^s-gulėjo. Požėla 
tuvūųhs clevelandiečiams var: 
dą pakėlė, nes tą vakarą, btlvo 
daug svetimtaučių: konSelmo- 
nų, sūdžių ii. kitų, nes tai buvo 
arti savyv^Idybės rinkimai. 
Svetimtaučiai stebėjosi iš Požė
los'" vikrumo ir stiprumo. Va
karo vedėjas ir ristynių tvar
kytojas irgi abudu buvo sve
timtaučiai.

feyLapkii^ KazpLiet.
pąrap. bažnyčioj/ gerbh ' kun. 
KTeVinskas sur^pz moterystės 
mdzgii'/.t .J Masionį ‘šu’p-le 
Ona ’Teržinte $ Port Carbon, 
Tfe.; 1 Pdė O. Teiriutė per pas- 
tąriibsiūs kelis metus prigulė jo 
prie parapijos choro. Užtat ir 
sutuoktuvių laike choras gra
žiai pagiedojo <JVeni Creator” 
ir naujas 4 balsais mišias 
“Mass in^EEoly Ghost.”

Po mišių visas choras už- 
kviseta į vestuves pas p. .p. Ma- 
sionius, kur visi linksniai pra
leido laiką iki vakarui. Pri° 
tam savo draugei choristei į- 
duota dovana vardu viso cho
ro. x

Jaunai porelei linkime kuo- 
geriausios laimės.

J- Ttžišgi'ihias, B. Kiin gtsK' 
IfflraHs, L. MtsĮuSfis. 1 Šfctenlfe 
Braškes, K. vįtdMga, P Strc^im- 
gątauLfe K. Drtt<uaa.s P. aPIiuUs'; 
yafprulėnffs, J.KWrit

Stnotkrn — $4.w. v \ 
Viso $137.50. -

AUKOS ATEITININKŲ

OA1

Paukštelis

M

25 Gillet

.JIHUVIUN. ATHnapetnSJ; y
A. Do^psys: K. Nfttfžeiltfi. .T. Gtfffttt. Trpf r

1

y dėl i.«,

Už patanavžnrt® kitTOse mfcstaose Hemam viršaus

Čikaga, Lapkr. 4 d., 1926 m.

Rjirsiduodu da imami: vienas 
teainlrttrię su groieerto kMtttittre, 
namas 3 šeimynų .po 4 kamblius 
sais vėliausiais įtaisymais. Del plat<^ 
nitj iiiforifrfftiljtj galima Iirėi0t& ypntt§l~ 
kai arba iaiSkais. C. H„ 37 HovJ 
Avė., Montello, Mass. ■ (IA1W

Krefpklfes iHcnį ūr naktį
Mes Esame Tdio Arti Jūsų Ėaip Jūsų Tetefonąs 

Saukite mus kaip nniįudmlfts jūsų namus nplatotys

Viso su smulkiais — S33.lX>.

Naghųa, N. Et.
Kun. P. Tėtniunas — $10.1X7.
V. Senizia — “2.1X).
P<> K. 1 ^cuŽTiikas. V. Tanrnle-
Hus. E. lukevičia. V. Mikučlonis. A.i

SabaHnnsksrS. .T:ift»čins-. M. Sfmripgdjs

Ste)>on.‘ivi<-fenč. .T. An/lrfkfenč. M. 3n<- 
keviičus R. Kazltttt.skiėnė. P. Pekarro- 

\n<lruš- 
R.-trkevi-

Athol, Mass.
A. Lokius $52.50 (L. 1»on:is su nuoš. 1

Matęs

Lowell, Mass.

Ir tat

r<W>meijOOrftk W

. - r.

Kažab* 75 ceriai, 1150 ir

KUodffife pat 
DEKEN'S

mib joną? dar nežino apie tai.
Dėtumo Galinta Mc«tu yra bei1

tų atsikrtPnuo Vokietijos Var
mijos vyskupijos ir priskirti 
prie kurios mūsų vyskupijos.

Tokia yra mūsų bažnytinė 
padėtis. Vadinas, yra reikalo 
Lietuvai bažnytiniu atžvilgiu 
susitvarkyti.

Bet svarbiau politiniu at
žvilgiu susitvarkyti. Tuo at
žvilgiu mes turime sutvarkyti* 
Klaipėdos krašto katalikus ir 
protestantus, turime sutvarky
ti Klaipėdos krašto katalikus ir 
protestanuts, turime sutvarky
ti tą dalį Žemaičių vyskupijos, 
kuri pateko Latvijai, politikos 
atžvilgiu turime sutvarkyti vi
sas kitas mūsų vyskupijų dalis, 
kurios dabar yra lenkų okupuo
tos. Viso to mes nesutvarky
sim. jei konkordato neturėsim. 
Taigi konkordato reikalas yra 
aiškus. Bet dar pakartoju, kad

CLEVELAND, OHIO 
Bistynės

Spalių 30 d.- liet. svet. įvyko 
didelės ristynės — ritosi net 
trys poros h- visur lietuviai lai
mėjo.

Gudžiūnas iš Chicagos ritosi 
su vokietuku. Vokietukas bu- 

mes konkordatą galėsim tik ta- vo paguldytas net du sykiu, 
da sudaryti, kada aplinkybės ’ Trečia pora ritosi — K. Po- 
pasikeis. * Nors mes, katalikai,! žėla ir lenkas^ abudu čampijo- 
bažnvčros reikalus aukštai ver-jI,a^- Lenkas svaria net 200 
tiname, bet atsižvelgdami mū-į o Pogla sveria tik L o 

valstvbės politiniu reikalą. ,tet K?rohs .pl™U syk 
\ , . v 1 iškėlęs dėjo j žemę ir daugiausakom, kad bažnytinių reiks-nesika?; antnl svk ir. 

lų sutvarkymas dar gali pa-| 
laukti. Tiesa, bažnytiniai rei-l 
kabai tuo kenčia, bet mes dėl 
Ijažnytinm reikalų sutvarkymo 
Vilniaus klausimo nepašvęsim. 
Dėlto reikia padaryti išvada, 
kad nors konkordatas mums 
visais atžvilgiais — ir bažnyti
niu ir politiniu — reikalingas, 
bet. turėdami omeny mūsų val
stybės reikalus,- mes sakom,- 
kad mes turime su jo sudary-’ 
mu dar laukti ir tik aplinky
bėms pasikeitus galėsime s' 
daryti konkordatą ir savo ba 
rytinius reikalus sutvarkyti

(Bus daugiau)

NASHUA, N. H.
Kažkodėl ir Nasliua apsnū

do, mažai veikia, bet dar ma
žiau matyti žinelių iš mūsų ko
lonijos. Girdėjau kruta visos 
draugijos, rengias prie para
pijos baazro, kuris prasidės 23 
d. lapkričio ir tęsis iki 29 d. 
Būtų geriau kad biskį pradėtų 
daugiau rengtis veikti, o dabar 
-sulaukus sekmadienio, nėra jo
kios pramogos, nu ir sėdėk už 
pečiaus.

Teko girdėti, kad sąjungiea 
tės pradėjo krutėti. Nutarė 
siųsti delegates į apskričio su
važiavimą. Nutarė surengti 
lauktuves naujų metų. Visos 
>ąjungietės pasižadėjo pasidar
buoti. Pusę pelno skirs para
pijos labui.

Cicilikų Mama

NEWARK, N. J.
tiražu yra pranešti, jei ka- 

yra gero. 8 d. lapkr.:buvo mū
sų priaugančių vaikų ir mer
gaičių choro koncertas ir teat-

X

J. Deveikis $3.U). •
l‘<i $2.d): J. iPetritustas. A. 

fls. K. Slinkimas, A. Ullvitika, T. M? 
fleekas.

Po $1.00: Z. Tuuteris. M. KakieJ 
3. Jonikas. A. Makūnas. 3. Gik®,
Riniedis. E. Apeiiicetič. 0. Ratlžie " 
Ročius. J. Relžys, P. Juzukevičieuž’Šl 
Daukantas. S. Deveikta?. 0. Hlm 
nė. S. SimkevičienC. S. PaVIltrasIS^ 
J. Kukauskas. S. Mačionis, M. AdbiMtSo 
tis. A. Jonaitienė.

Smulkių $7.(H).
Viso $40.
Aukas priėmė ir dėkoja

At-kiį S*. F. Atdto'udO

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Matęs, Cleveland. Ohio. — 

tani stos korespondencijoj pa
duotu žinių jau buvo atsiųstai 
kito korespondento. Todėl jų 
Į laikrašti neatkarto jame. Pra- 
džia-gi korespondencijos buvo 
tai pastaba redakcijai. Todėl 
ją 'au pasilaikėme ir laikraštin 
to m*dedam.

Lawrence, Mass.
A. Marcinkevičius — S5U.00 (liėl. 

bniias).
l’<> S.1JM); kun. !■'. A. Virmnuskis. kun. 

I’. M. .lunts, p. Kiųn-yt ir D. Kundro
tas.

Po S2.VO: K. Venčius. D. KirmiFas. S. 
Mažeika. J. Žnraulia. B. Rudis. U. Ke
inienė ir A. KoveiiSenč.

I’<> P. .Taskeievičftis. K. Kar- 
hivi<-ius. s. Mockus. O. Melicšauskienč, 
A. Valinskas. L. šveučioniehč. A. Rati- 
ittšiehė. P. Pudraiskas, A. ŽidnnavičlBs, 
J. Davyrioiris. E. Skasevičius. V. Sktr- 
sevičienė. P. Grina. D. Ballnienė. .f. Ka
lėm. K. Bmievičius. S. BufntaiHs. M.. 
švirriutė. P. Raziiauskas, M. Tėtulis. 
P. Auryla. A. Rymas. Z. Rytnuitė. M. 
Kaladžiuims. O. Mykuliene. A. Šinio- 
niutė. .1. Kriviute. A. Vteekas, 3. Sa
kavičius. I’. .Aleksa. P. Kuruilu. P. Jft- 
nnkonis. z. PeTiarskas. B. OiurTionis, A. 

'-■Joziikcviičutė. .T. (’esnakauskftS, J. Ja—

Providence, R. I.
Kun. L. Kavaliauskas — $5.50.
Po $1.00; A. Vaitkumis. B. Urnikie- 

nA. z. Toi-orns. V. Bnlčikevičius. J. Jok- 
V. BureJkienė. M. Klorikaitlrtlė. 

Ti-ouis. B. Valaitis. A. Gtmrausrkas, 
Stražnickas. 1 >. š-vetlas, V. Statikas 
Martušis. V. Bilskis. M. Jakolevi- 

tė. M. Babilonas. A. Dzikcvičius. A.

IH1 KiPIle.

J18KTHH9
Atsiųsk 6frė., o ginsi, fte 

£ais, bet žolėmis, dafiijiati, 
$1,000. Ką reikštų afr 
jei Jis sVėfifrite totai 
visai tulėias Aatktds t

teikė sveikatą tūksttireiBais^ 
teiks h* JtflftB. PaūisO 

, vidurius, pra&lm£ ŠtfĮhų 
mą, kosulį, <?tusulj, įiSt 
•skausmas po kratinei, nervą 
dimus, ir tt. Atsiųsk ĮOcr, ga 
visokią žolių , it knygą kątaliogtįfl

.......... .

Nieką* neali būti pilycingma. kaip': 
ištrynima* iu geruoju, tavuoju , ’

Pain-Expdleriu
Kai tik paatekit. aptirtiškinų ialčiot

komplikacijų.
35c ir 70c vaiitinčic. Tėtt 
butų Inkaro yiizbaiakH* 
ko. w

F^WX?RICHTER A CO.
Berry A South Sth Sta.

Bn*Hyn, H. Y.

fiinm

Tai geriausis gėrimas šaltame ore.| 
Del to, jog turi svarbias stiprinan- | 

čiai maistingas dalis. Pirk keną | 
nuo savo groserio. S

szo.oo.
Greenfield, Mass. naūjAs 1

DEKSSrt© CAlflia MOSTIS

sios jėgos mūsų klijentų. Kiekviena paskola, kurią 
mes duodame svetur padidina galimybę greičiau at
gauti mūsųnacionales paskolas ir kiekvienas banki
ninkas turi žinoti, kad. kada tik kerditas yra sutei
kiamas Europai ar kam kitam svetur, formoje in- 
vesdinimo. yra tai Amerikos išdirbiniai, kurie turi 
plaukti svetur. Taip elgdamiesi mes taraautumėm 
savo ir pasaulio interesams.

Jungtinės Amerikos Valstijos, buvo laikai, tu
rėjo kolosales skolas, bet su svetimų kapitalų pa- 
gelba išvystė savo ekonomines pajėgas ir iš didžiau
sio skolininko “Dėdė Šamas’’ dabar yra didžiausis 
pasaulio kreditorius, turį 
nęs svetur. Bet to negana: kredito išplatinimo dar
be Amerika privalo pasiekti laipsnio, kurį turėjo 
Anglija prieš karą.’’

Pasakyta gana aiškiai ir atvirai. Reiškia Ame
rika norėtų (ir galėtų dar apie 1(1 bilijonų paskolinti 
užsieniams. Taigi nėr negalimas daiktas kad ir 
Ijirtuva gnli ir laikui bėgant labiau galės Amerikoje tai Lietuviai — An^erikiežu,T-įTdėtų sulošti čion ai di 
surasti sau kredito prieinamomis sąlygomis. Pirma 
kregždė berods jau pasirodė: Nėw York’o finansinin
kai veda su Lietuvos valdžia Kaune paskolos dery
bas. Jei tos derybos vaisingai pasibaigs. — galima 
laukti, kad po jų- prasidės naujos jau pramintuoju, 
keliu. Tndomu, ar čia negalėtų aktyviai pasirodyti 
taip vadinami Lietuviško Amerikos bankai? Prak
tiški Ah’iprikonaf mato kad Lietuvai paskolos reika-

/ ingos gelžkeliams. plentams ir vandens keliams, mie- 
štdms. pramonei ir žemės kultūrai, ir kad tas pasko
las Lietuvos valdžia gali ganėtinai tvirtai garantuo
ti pajamomis iš valstybinių turtų, įmonių ir mono-

polių. .Amerikonai taipgi pamatys didelę geografi- su Amerika: sekančiais 1926 metais Philadelpliia. 
nę reikšmę Klaipėdos uosto, kuris, iš užguitos Vo
kiečių pasienio prieplaukos tapęs Lietuvos svarbiau
siuoju portu. turi progos prale’nkti kitus Baltijos’ 
portus. kaipo patogi auga per Vilniaus gelžkelių 
mazgą į didžiąją dalį Rytri Europos. Čia tai Bedė 
tSamas painatrtu Vilniaus likimą, kuris vietoje bū
ti Lietuvos valstybės centru, patapo Lenkijos pasie
nio garnizono buveine, čia tai Amerika supras, kar
dei Lietuva iškilmingai pareiškė pasauliui jog be Vil
niaus nenurims.

Baigiant šią Lietnvos kredito klaūšimo_apžvąl-i
21,000.000.000 dol. Įvesdi- Amerikos Lietuvių ekonominį sandarbihinkavi- 

mą su TŪPtuva galima, trumpai tariant, šiaip iš-< 
reikšti:

a) Kadangi prekyba su užsieniais yra kiekvie
nam kraštui taip svarbu kaip gyvam kūnui tyras" 
'oras, kadangi tarp Lietuvos ir Amerikos yra tiesūs 
vandens kelias su patogiais portais. iš abiejų puSių<

dėlę: rolę kaipo Lietuvos produktų
Juk pavyzdžiui Amerikiečiai — Vokiečiai labiausia 
prekiauja su ta pačia Vokietija. Amerikos gyveni
mas yra puiki prekybos ir visokio biznio tnokykla, ir 
sykiu galinga rinka pasaulio produktams keistis 
dėlto tai Amerikos Lietuvių -jatmurite uŽiot veržjisi 
advokatus ir gydytojus, kurių vietomis yra perdaug 
ir dėlto trūksta darbo, tttrttų d aAyiote fea-j
Ityti. Juk tai yra f^ktaš, jog Afoeri^os Lietuvių taf- 
pe negalima samti prekybos sp^iališto — sū paturi
mu ir su mokslu. Lietuvos gamintojai, iš^^Ps ptP 
.-'ės, turėtų pasinaudoti kiekviena proga susiartinti,

Pa., bus tarptautinė paroda paminėjimui 130 metų 
Suv. Valstijų nepriklausomybes, -— Lietuva būtinai 
turėtų pasirodyti su savo darbo vaisiais. Philadel- 
pTajos paroda yra svarbi ne tik Lietuvai, — bet ir 
Amerikos Lietuviams: čia jie turėtų progą parodyti 
Amerikos visuomenei kaip aty®do ta šalis, iš kurios 
-jie yra atėję ir ką"jinai produkuoja. Čia Lietuvos ir 
Amerikiečių tikslai supuola.

Svarbu, ką apie tai mano Amerikos Lietuviai 
biznieriai, .jų ekonominės ir jmlitinės organizacijos 
ir kuomi jos galėtų prisidėti iš savo pusės?

^Įy) Bėndravimas finansų srityje turėtų stiprė
ti jdū pramintais keliais, — iš Amerikiečių pusės: 
perkant 5 nuoš. Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus, 
kurhĮ’atmokėjhnas įvyks jau į 10 metų, bet kurtuos 
visi&af galima naujai Įsigyti ; depozituojant atlieka
mą d'alį taupmehų Lietuvos bankuosna už vidutiniš
kai T0 huoš.; reikalui esant, — talkmiųkaujant Lie- 
tuvaLgavime kreditų iš Amerikoniškų bankų; iš Lie
tuvės-pusės: Lietuvos bankams tampriau sanadrb/- 
hiūkiutj'airt sd Ameriikeeių-Liėttfvių finansinėmis j- 
št&r^'oTh’is (bankais); proteguojant Amerikiečių pi- 
rngais įsteigtas ir steigiamas įmones Lietuvoje.

c) Už Amerikos Lietuvių moralę i n materialę pa- 
; gelbą kovoje už Lietuvos nepriklausomybę, už jų pa

ramą kovoje už Klaipėdą ir Vilnių, ir jų nuolatinį 
Šglpimą sąVo giminaičių Lietuvoje, — Lietuvos val
džia turėtų Amerikiečių reikalus Lietuvoje rupestm*; 
g'iii glaboti ir proteguoti ir teikti 'abipusiAi naudingų 
P™g3 kapitalams įdėti.

-i. Konlzpvjc'hitp. R. Kiizminskaitė. 
I. Kuzminską it ė. P. Knzminskienė. P. 
Kuzniinskis. J. Anlzevičienė. J. įMiški- 
ii<. P. Talaljairskionė. E. Agonienč.

Viso su smulkiais — $2S.

W. Fitchburg, Mass.

Dekiait CK

Nonvoed, Mass. tll-R.
PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKniUO^Eg 

Kainos pritaikintos visokiuose atsilikimuose

HfV^lTfSrjE^IN^^kf UETUVAUf kittaAUteLitais Ir boteriaftc'
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SEIMININKĖMS KĖLRpms
Rašo ISĄBELLĘ-^r IC !i

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pjtgerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomtis kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Jeigu mėgstat padaryt maistingų 

ynų'savo vaikams ir sau, Ir tį- 
3® tam laiko, sekantis receptas yra vie
nus'tų kų lengvai ir ekonomiškai ;rall- 

1 ^pagaminti, šokolado saldainiai rta- 
Sftma visoje šalyje ir jums jie taipgi 
patiks. _

Šokolado Saldainiai 
trečdalis puoduko evaporated pieno 
trečdalis puoduko vandens 
puodukai smulkaus cukraus 
šaukštai sviesto 
šmotai šokolado

1 šaukštukas vanilos.
' Sumaišyk pienų, vandenį ir cukrų. 
'Kuoemt pradės virti, dadėk šokoladą 
ir, maišyk nuolat iki šokoladas pasileis. 
Virk aštuunias minutas; dadėk sviestą 
•ji .virk septynias minur.tts. Nukelk nuo 
ugnies, dadėk vanillą. Plak iki. mišinis 
bus kai Smetona ir pradės sėstis ant 
kraštų puodo. Supilk j sviestuotas blo
ginės ir kuomet atauš supjaųsryk Į ke
turkampius.

Virtuvės Reikaluose
Ryžiaf, grudai ir krekiai reikia lai

kyt kuosausiausia. šiluma jų negadi
na. Taigi jiems geriau lindėjus augš- 
tai ant lentynų. Krekiai geriausia lai
kyt jų originalėse dėžutėse. Jeigu per- 
"kat liuosus, sudekit juos j blešines arba 
popierines dėžes, išriestas nepergeria- 
inu popierių.

. Muilas, kaip ir vynas, geresnis senes
nis. Geriausia pirkt muilą daug ant 
syk- Geriausia laikyt šviesioj ir arin
goj vietoj ant lentynos kur šilta, kaip 
tai yirš pečiaus, nes ten šilta, sausa 
ir šviesu. Tas pat rinka ir lazurkoms 
bei krakmolui.

JNuvalymui plieninių peilių greitai ir 
lengvai, perpjauk didelę bulvę pusiau, 
padažyk perpjautą pusę i valomą nau- 
derf, padėk peilį ant stalo ir trink kie
tai su bulve. Nušluostyk sausai ir nu-

sSrl- g d

P 
tone 
vyko

kinis ir Dineika, įi«--gi įra 
aneksavę So. - Bostoniętes

%ks įmgą^pašferji ą sąžines fon- |įti^eĘinfs,. 
dti: .^a^rif^e'^Myra

NUBAUSTI ŠE& JAUNI

‘r^Bostono- krimiųąlis teis- 
Jauna Bostėmetė ^miline maBJimiibauflė šę§įs jaunus 

banditus. ;Jie -apsiginklavę 
revolveriai .ątfiįsayo . yiehą 
krautuvę Roybury’je. Pa
siusti i Concerd Beforma- 
Įtory penkįemsrmętams: 
j. yra j - Wm.. J^idrews, 
I# m. amžiaus, . Wm„ Saiko- 
yitz, 19 m.,. John ShėįĮauski,.
16 m. ir Louis Fozinalis, 16 
m. amžiaus- > •,

ssę-
©JtĄSI VAGYSTĖ

Dr^-aiisia ^i^-įhiptu vh- 
gystė'ęBostęgie'papildytą pe- 
rie&ąi,»ąp|iekox . prie 
,Queęi^b^i^(.if Teysęy gatvių. 
Kąf ^ępĄVĮųjr dAi’že pasibaigę 
baĮsęti^l^g^ira^ tai į aptieka 
priūže ^aug' žinaBiij. Visi 
buvo Vbiži.’; Tarne sumiši
me- vagys,pasiėmė fontauiniii 
pluhksnu “show-case’n’^' ir 
išsinešė.- -Ten. plunksnų bu
vo už $200. -Jokių'pėdsakų 
vagių nęrasta.

lauskaitę Jr'Al/'DūsevičiŪte. 
Kvintetas susidarė labąi ,gę- 
ras. Programą.suridarifvi- 
sai dzimdzišką, tai yfa leng
vai darbininkamš "šiipranta- 

Prisi- 
ruosė rūpestingai.’ V^ųpran- 
tama, kad vaidinimas nega- 
lėjo gerai neišeiti- * Visų Vai
dintojų balsai garsūs, skam
būs, lengvai girdisi višnose 

ito salės kampuose;- Kiekvienas 
muiluoto vandens nuvalys mediny artistas l)UV0 SBVO vietom ii’ 
ąnndis ir palaikys.švaruti. Ta» ’šnai-; •-,- - - . -«• - ??T|
kins net mažus vabalėlius kurie užšiial-’ pilną! DUVO persiėmęs S3V0 
ke plyšiuose. . -• i -role. Scenos dailiai pnreng- 

Grožės Patarimai tos.
Nešvari oda nevisada parodo savo 

nešvarumą nešvaria išžiūra Tiktai VaidiniEftUSe indomU 11UV0 
muilas ir vanduo negali išvalyt odos. a # * _^ _ _ .
Tas tik nuvalo nešvarumą nuo vir- ne Vien į SCeiią pažiūrėti,’bet 
šaus, bet neišima iš odos skylučių. . . . * o t? ;Z
Prieš gulsiant vakare numazgok veidą IT Į pUDlLKą. O O. ±>OSvQne 

S?s. Publikos pusėtinai'prisirin
ko. Ypatinga, kad nęmąžai 
jaunimo buvo. Dar ypatin
giau, kad jauniems vantihi- 
mas ir visas programas pati
ko ir jie entuziastingai jsdvo 
džiaugsmą rodė.

Kas sako, kad jaunuolių 
į lietuviškus vakarus negali
ma sukviesti ir kad jų nega
lima užbovyti, tai tas klysta. 
Gerų programų, geru jo. at-

Naminiai Pasielgmiai 
mazgok, paskui nušluostyk ir nutrink 
su biskellu valomo pauderio.

Niekįd nenaudok šveičiamą pauderj 
ant sidabrinių daiktų.

šlapi čeverykai reikia džiovint pa
lengvą. kad nesutruktų. ...

Benzinas -arba terputinas miuims -tau
kų plėmės nuo' odošT ’ *• •

Panaikinimui svilintų: iš audeklo nau
dok sekant): dvi uncijas-Euller’s earjh: 
išvirtų pusėj puskvortes actd ir sumai
šytą su skystimu dviejų svogūnų.

Jei nešiojatės žibančios odos krepSelf 
ir norit nuimti*sučiupinėjimo plėnies- 
pamerkti skudurj į šaltą pieną ir trin
kti. Kada išdžius, sausu skuduriu nu
blizginki t. Išrodys kai nauja.

Du šaukštai kerdsino viedre karšta

geru muilu ir ištepk geru cold eream. 
Tas paliuosuos i . '7
skylutes. Jeigu nori švarios sveikos' o- 
dos, taip reikia daryt kas vakaras.

Ypatiska Sveikata
Nerizikuok su užkietėjimu, nes 

kietėjimas siunčia nuodus po kūną 
paskui priveda prie daugelio nesveika- 
vimų ir gyvenimas vėliau lieka neken- 
čiamsa. Juo ilgiau leisi tokiem nuo
dams rinktis, tuo ilgiau ims juos pra
šalinti. Suvirs 40 ligų galima suseki . 
paeiną nuo užkietėjimo. Pradėk tuoj 
valyt savo sistemą nuo tų pavojingi] 
nuodų.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Pradėk šiądien taupyti leibelius nuo'STANDARD ir CHALLENGE PIE

NO už kuriuos gausi brangias premijas. STANDARD ir CHALLENGE PIE- 
JSTAS kaip tik ras pienas, kurio nuolatos reikia virtuvėj, kad paįvairinus val
gių

B

sudėt i-receprą.

SP Pusė puodelio acto

Pusė šaukštelio muštardos 

?, šaukštai sutirpinto Svieste

NEW HAVHN, CT. 
105 Temple Street 
netoli Crown Street

JŪSŲ SVEIKATAI
Dabar laikas kada visi mėgsta vaisius valgyti. Daktarai sako vai
siai yra viduriŲ liuosuotojai ir sveikas maistas. Geras vaisiu 
pirma valgių yra apetito kėlėjas. Jei vartosite, vienok, vilsitį daralĄ 
su Standard ar Challange Pienu, jus pamatysite, kad jis prisidės^prię 
jo skanumo, šitos- pieno rūšys susideda iš gryno pieno ir cukraus. 
Vartok jas kada tik reikia pieno ir cukraus sykiu. Patirsite, kad ki- 

a ar koko skanesnė su jomis.

VAISIŲ SALADO
rys čvertys puodelio Standard 
ar Challange Pieno 
iaušiniai 
šaukštukas druskos

Plak kiaušinius iki šviesumos; supilk pieną, druską ir muštardą 
r gerai suplak. Pridėk dabar actą po truputį ir sutirpintą sviestą, 
•lak su kiaušinių plaktuvu ir padėk ant ledo sutirštėti. Tai skanus 
lamins su vaisiu saladu.

DYKAI
Kiekvienas leibelis turi didelę vertę. Už 50 leibelių jus gausite gerą 
porą žirklių kaip ant paveikslo. O neima daug iki susitaupo 50 lei- 
beliu. Tą dovaną galite gauti musų premijų krautuvėse. Jei nėra to
kios'jūsų mieste, atsiųskite leibelius į The Borden’s Premium Com- 
uany. 44 Hudson Su, New York City, pažymėdami numerį norimos 
dovanos kaip ant paveikslo ir ji bus jums pasiųsta dykai.

Mūsų Boston’o Premią Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarketr Sq.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES

BRIDGEPORT. CT. 
105 Congress Street 
netoli Maln Street

FALL RIVER. Mass.
14 — 3rd Street 
netoli Bėdford St.

PROVIDENCE, R. I., 49 Aboro Street, netoli IVashlngtonSt

Pradėkit Taupyt Leibelius Dabar, Gavimui Brangių
Kalėdinių Dovanų

žiaųs. (pagarsėjusi savorgria- 
žtimu,f!ri£d9ios ankstį; ryfp 
'susilaukė. j^Uiminge1 galis.. 
SubaiM- vakarė ji buvo šo
kiuose; v . kur • j^^iomenė; 
•triukšmavo ij.ikur1 gausiai 
liejosi istųt&igu iridraustasis 
skystimėlis; ' Iš šito baliaus 
vidurnaktyje trys vyrai ir 
toji mergina samanė atvyk
ti r ConairibinY^alth apart-' 
rnentinĮ-'*namę, pas vieną 
dentist?; Ten būvą; užruktas. 
gramofo^las^1^• prasidėjo šo
kiai. Api¥ ^SG'yądi iš^ryto 
mergina sumąno vykti namo. 
Tuo pat laiku ■ to distrikto 
elektros šviesos užgeso. Šau
kė telefonų tasieab'o, bet ne- 
prisišaukė, J vąl. mergina 
ryžosi pėsčia riti namo, bet 
vaikinai nenorėjo leisti jos. 
Ji išbėgo iš kambarių ir ne
trukus pas-igirdo plumtelėji- 
mas. Mergina krito, nuo ket
virto augščio. Vyrai degtu
kus, brieždami pasileido že-. 
myn ir rado savo merginą su 
perskeltą galva ir bedejuo
jančią mirtinoj agonijoj. Ki
ti gyventojai & gilaus miego- 
nubudo, triukšmui kilus ir 
naktiniuose rūbuose apstojo 
mirštančią mp^gijuĮ.. Kaž 
kas pašaukė policiją ir am- 
Įųilamą. Bej- ; atsipeikėję 
inęrgŪios-: ■. ^rai^ąi nelaukę 
arabuUuso-kintyimi merginą 
Įiunešė į šv. Hįzbietos 1 igoni- 
nę, kur Ji netrukus mirė., .
• Atvykus Brightono po* 
licija pradėjo, .tyrinėjimtis. 
■Suėmė du.vaikinus, kuriedu 
buvo su mergina.. Ištisą die
ną juos .4aj^ę,-i bet- merginos 
■mirties kaltės-jiėms nebnvo- 
galįmaįrodyti, , .

Žuvusioji' mergina buvo 
pasižvnf ėjusi gražumu ir 
konteste laimėjusi vardą 
‘ ‘ Mįss Vew Engįand. ” Ji bu
vo modeliu daugeliui artis
tų.

Jos trumpas gyvenimas 
buvo labai įvairus. Ji liko 
be tėvu 6 metus eidama Vė
liau su savo gražybe ji ture-, 
jo didelio pasisekimo.

3DB®Sę RADO PAS VYRĄ
:; Mald^p/o dep.ąrtamentinėj 
k^aųtuvė^ .pasigestą dviejų 
dresių. Biivo ųu^iūretaš vie
nas vyras ir viena moteris.' 
Vyras, buvo pagautas ir po 
jo overkųtu besanti pasiges^ 
toji drese.' Moteris' suspėj o 
pabėgti. Dresės kaina $100. 
Vyras, pas kurį dresė rasta, 
tapo suareštuotas.

PASIŽYMĖJO KINIETIS
Bostono irniversitete pasi

žymėjo moksluose' kinietis 
studentas iš Šanbajau^- Jis 
vadinasi Kvrong. Jis paskir
tas tą universitetą atstovau
ti debatų varžytinėse.

’> . IŠGĖRĖ .NUODŲ
; SdmgrvilM iMitSs. .?t- Mrs, 
Ąfąripn .Ė. /Cotvan' ginčo 
sh vyrų. .išgėrė nuodų. Nu
gabentą į'ligoninę. J i'y ra 23 
m. amžiaus ir -turi tris, vai
kus.-.

TARSHMOBA
3 šeimynų V6-6 kambarių namas ir biz 
nis bučornė-ąrosemė. Jpj pirks nemo 
kantls biznio, rfli mes. išmokinsime : 
vieną savaitę. Namo Ir .biznio sąvaiti 
nės. pajamos'$1.428. Narnąs 'Visais j 
iąisymals.^ranlaylmo priežastis nart 
riėrių nėsu'ffkimas. Kreipkitės į “Dur 
bini’-’ko" A<W.*:

lietuvis, adeptas
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE

... v ofisuose
SOUTH BOSTON, MASS.:

' ^ 414 W. Broadway
Tel S. B. 0948

ĘR0CKT0N mass;:
684 .No. Main Street

... j. Tel. Brockton .7180
REZIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

^(3CK3Š3S9£%30C3S3$S 
TEL, Scv Boston 0506—W. . 1

LIETUVYS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
851 Broadway, So. Bostofi

(“Keleivio” name) ’ 
Qfįw Vaiakdob ; nuo 9 iki 12. n«o 
lįSO BU « ir ano 8:30 iki 9 vakare, 
SffodDmią nno 9 iki 12 vaL diena 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vak. Nedi 1 
ųotyfe nno 9 iki 12 (pagal sutirti' i

ANT PARDAVIMO
Aš turiu du. bizniu, tąi vieną nardtio- 

1 oi dėlto. ,)ni<b abu sfinku rjrfeitirėil. 
Pirmas —farma 180 aktų.'Žemės. 
6(1 akrų ąirb'amos, likusi ųųnykla Ir 
;uĮljk(^.. sodos,. OOd vaistniij ~:hbedžių. 
(^rtife-ir.4?TUšių,'gėrl tiudfnkai. 7 merai 
kaip s-tatyti. siuitoj šiltas vanduo, skal- 
hvnė Ir maudynė, elektra. 7 mailios 
nno Worcester, Mass. Kaina $21.001). 
įįhešt .$10,000. . Antras biznis mėsos 
krautuvė, bizni sjšdirbtas iter 0 metus. 
Biznio ftartrftfrt’-Į-savaite ifž ti.yjo. kai
na ;-$3.500s arba _rokuojų ravtu-ą.olselio 
kaina. Kreipkitės štub adresu: STAIl

Mass. TeL Purk 404. Savininkas T. Da- 
yjflotifs. fL.-24)

TeL Sa Boston 270 

J. MACOONELl, M. D. 
CMBrta ib*aSWr Ir li^vUkal 

oran v*L*jn>os: Rytais iki 9 vai
Po pietų nno 1—.S 
Vakarais nnoB—9 

6M B Broadway, So. Bostos

BOSTONOORAS
? . Pereitą spalio mėnesį 100 
nuoš.. gįediri dienu buvo tik 
dvį,.' dvi iš 31 dienos.

Per rugsėjo mėnesį visiš
kai giedru_dieftn buvo 3. trys ^a-rk-pt? 0.50 ^nibury st„ ivoreester. 
i® 30 dienu. '-«f—- a<u «,>vt„,'ntn« t no.

BAIGIA STATYTI
Bostono naujas, puikūs 

policijos namas baigiamas 
statyti prie Berkeley ir 
■Stuart St. . Ten bus eentrah“ 
policijos bustynė.' Toje apy
linkėje jau stovi'daug nauju 

'puikių namų ir statoma dau
giau.

UNIVERSITETO TEATRAS
Tarp puikių Harvardo u- 

niyersiteto namų iškjlo nau
jas puikus plytū namas — 
TTiiversity Theatre. Bus pa - 
baigtas ir atdarytas kovo 
męa.

DĄRBO ŽMOGAU, atmink, jog 
‘‘ŲA3BININKAS’’ 'yra tavo prie-

BGSTON’O ORAUGIJįJ

BL. PAŽEU 
DRAUGIJOS VALDYBOS

UŽGIRIA R. KRYŽIAUS 
VAJŲ

Bostono karti G’Connell 
išleido raštą-, kuriame užgi
na dabar prasidėjusį Ameri
kos Raudonojo Krvžiaūs 
vajų.

APLANKĖ GIMTINU
. Chicagos majoras Dever 
Šiomis dienomis lankėsi Bos
tone ir aplankė Woburn, kur 
jis yra gimęs. J aunu būda
mas nuvyko. Chieagon ir ten 
prasim^ise į .augiausią vie
ta.

Vtee-PfrufiiinEag'—- J. Petrauskas, 
250- Goto St, So. Boston Mas*.

Prot. Raštįtinkąs — J. Gllneckis,
5- THoma.š Pk, South Boston, Mas- .

Fin. Raštininkas — ĄL Seikle, 
40 Maitas Būkd,> Sa' Bcfeton, Ma»

Kasteriąs- -4 U.; S'ątdgunaa,
885 B. Broadvtoy, Sa Boston, Msj-

Trarkda — T. ZaBds,
7 St, So. Bostea, Mas*.

DiMgija laiko susinto kimus kas tr»- 
sioedadtenj kiekvieno mėnesio, 2ė> 
Tsacatfl m tfotsk parapija* sal^,

APDEGŽ MOTERIS
Somme'rville,.Mass. — Eli-; 

zabfethKovp41jm amžiaus, 
.ligoninėje su mirtimi- Ji be-

PO GLOBA MOTINOS tVČ

g Naujas Lietuvis Dentistas 

hDR. ST. A. GALVARISKI 
1520 E, Broadway, S. Boston
1 Ofisas atdaras nuo 9 va«. ryto Iki 
1)3 ir uuo 1:30 vaL po pietų

Hd 5:30 vai. vak. lr nno 7 iki 9 
_ vai. vate šventa dienų pagal snsl- 
§ tarimu. Tel. S. Boston 2300

XtiL Broctton 5112—W.

OR. A. J. GORMAN
(GUMAU8KA8)

705 Matu St, Montello, Mms.
(Kąmpai Broad Street)

DAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMflUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo aštrias ir krordškas užsiseiŠ- 
jusias figas vyrų, moterų ir valkų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai : 
alira-violetinlais spinduliais, kvrarte 
žiburiu, tbermo tberepa, ir kitais 
elektro medlkališkals budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumą, ir spisn- 
dutas saro laboratorijoje, Nttirau- 
telų K-Rny paveikslus. Taipgi su
teiktu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nub 9 ryte iki 9 vakare

381 VEST BROĄDWAY 
South Boston, Mffis.

• (Antws;hrt>os)
Telefoną?------- -- — ■■• -g. b. 4000.

i VALDYBA
Plm. — Z. Zlčfclenė,

81 Story St-. So. Boston, Mass. 
VlCę-Plrm. — A- JarraSon^nė,

K28 Cotaabl* RA, So. Botten, Ma> 
Prot Rašt — O. Šiaurietė,

443 S. 7-tb St, So. Boston, Msa*
• Fin. BŠŠt — J. Keys.

lig G Street So. Boston, Haas.
Ižd. —' O. Stanluliniė,

T& 8-th St, Sų. Boston, tfu*. 
Tvariniart r- O- Mlzglrdienė, 

: 164 6-th St, So. Boston, Mass. 
jpraągUos reikalais kreipkitės visados

Resldeacljos Telephanas: 0779-M.

NU Esfrte Ir Public Not
258 W. Broadvay

DARBAI BAGĄRĖJO
Bostono (Charlestown’e) ,..K_____ _

karo laivu dirbtuvėse darbai kurdama pečių.užsidegė dra- 
pagerėjo. / Prieš keletą mė- būžius ir baisiai apdegė. J1 
nesiii praleistieji'darbininkai 
tapo vėl priimti darban- Be 
kitke dabar bus modemizuo-REIKALAUJAM AGENTŲ SV. SAZĮlttBO B» K DfeJpr

-983 Cambridge St, Cambridge

Borto*. H*'

PILVO IR NEMALTMO SKILVIO 
NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO

Ofise Tek Res-i Tek 
UnlVCTŠIty 8831 P^t^)g^,(^5-M

ęlja 838 Dorchester Avenoe 
Dorebester, Mas*.

yra plotina aštuęniiį vaikų-

Skaudėjimas *Tr svaigimas galvos paefe 
na Iš vidurių, kraujo nečystumo ir silp- 

l-iinmio. Paeina, tai Iš vidurių. Einik 
^'įį’įntusion, išgydys 1 3 savaites. Pre- 
iįįK 75c., baksas (pusė tuzino) už $4;

,.del tonsllų ir reumatizmo, šonų skau- 
(Jėjlmo ir po krutinę naudok Einike

1. prekė $1. ?1.75 ir $3.00. Gąll- 
Ąjį gauti kožnoj aptlekoj arba pas išra
dėjų Z. EINIK CO., City HH1, St 
Union City, Conn. (L.-Ž8)

DVI STUBOS PO $9300.00
Tik ką užbaigtos, 2 srtubos po 2 šei

mynas, su visokiais naujos mados Įtai
symais: Stymas, elektra, abeji piazai Ir 
vieta dėl garadžio, po 5 kambarius. Vie
la gera. Netoli šv. Kryžiaus kapinių, 
Maldone, Mass. įnešimo reikia po SL
ŪGO. Del informacijos matyk ar rašyk 
VINCENT B. AMBROSE, 425 Broad- 
\VRy, Tel. So. Boston 1807. (L-12-14)

ANT RENDOS
Keturi ruimai su piazti aht raudos. Y- 
ra guzas, namas gra£us.-geiAl užlaiko
mas. Patogi vieta darbininkiškai šeimy
nai. Ant trečio a nešto. Savininkas ant 
pirmo floor. 264 Rnlfon .St, S. Boston. 
Mass,

CITY POINTE 4’ šetinynų 20 kamba
rių namas, su Improvementais elektri
ku. vieta dėl krautuvės, geriausioj a- 
piellnkėj prie GolUmbta Road. t-U 81,2.- 
500, $2^00 jneštl. '

KRAUTUVĖ ir?2 šeimynų ttojįVlhts 
namas, vieta Ąfl garadžių srentiąuslpj 
vietoj netoli marių. Khlna $5.000.' I

* k-’lVAS" .
361 W. Broadway So. Boston, M.ąss.

------------------------- ---------------------------- ------------- .■

SUDEGĖ ŽMOGUS 
iSpmervillę, Mass. — Johią 

GonnDT8g23- m. aiiižiaus pa- 
jufcęs savo ųąmęigązo 
mą su pradėjo ieš-

prąfeįiirus^sjępąipos. 
JJet parpoj būta didelės sky
lutės, kad užžiebus degtuką 
•$ly$Wejo liepsna & baisiai 

minėtą žibdgų- 
Metjgfea; - turi norėjoj 

t 7 , . Ipri^ėlbėti, tapb4engviau apy
tam IŠifirbįi IIį^|ięSf pienus, dėgmta. '

BIZNIERIAI, G ARSINKITĖS
“darbininke*

Bostono miestąs statydins 
naują ligoninę džiovinin
kams. VĮę|ą aęrimkta1 86. 

’End^t)iį€ įarhįm Avė. ir 
Cc&toĄ. SĮ? įi|;6mįĮ6 įtsėįs 
$2($JKX). diffėy
jĮa-’jįyede Mętek-

PlTWfritnta* — J. ŽacoM, 
Sft L Street, Sa Borttm, Ma»

IŠ7M Btreet. 8a Bo*ton.
Prot*. Rašt — VI. Mickevižlus, 

405 Third St., S, Boston, Mas*.




