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ZOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO

Lietuva įspėjo valstybes 
apie lenkų pavojų»

LIETUVA ĮSPĖJO KITAS 
VALSTYBES

Lietuvos vyriausybė iš
siuntinėjo savo pasiuntiny
bėms pranešimus apie gre
siantį lenkų puolimą ant Lie
tuvos. Lietuvos vyriausybe 
savo atstovams įsakė val
džioms įteikti apie tai memo
randumus, nurodant lenkų 
karinius prisirengimus ir 
pienus pulti Lietuvą, pabrie- 
žiant, kad lenkti žygiai yra 
pavojumi taikai Europos ry
tuose.

riais šautuvais ir revolve
riais.

-Kazitiškiu dvaro savinin
kas Mikulskis ypatingai tuos 
“bedarbius” globoja, kai ku
liuos priėmė miškų sargais 
ir į kitas rietas, atleisdamas 
vietinius lietuvius ir padary
damas juos tikrais bedar
biais.
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DAUGIAU APIE LENKŲ 
BRUZDĖJIMĄ

Sąryšyje su Amerikos lai
kraščiuose paskelbtomis ži
niomis apie lenkų gresiantį 
Lietuvos puolimą Kauno lai
kraščiuose randame šitokių 
žinių:

Iš demarkacijos palinijo 
gautomis žiniomis, šiomis 
dienomis į Kazitiškiu mieste
lį (Vilniaus krašte), buvo at- 

Į r-omoiro ’

REZIGNAVO SENOJI 
VALDŽIA

OTTAWA, Canada.—Ka
nados ministerių kabinetas 
rezignavo.' Tą padarė dėlto, 
kad senoji konservatorių 
valdžia pralaimėjo rinkimus. 
Laimėjo liberalai ir jų vadas 
pakviestas sudaryti naują 
kbinetą.

PASAULINĖ PARODA

BERLIN. — Čionai atsi
darė pirmutinė Pasaulinė 
Paroda. Tai pirmutinė vo
kiečių tarptautinė paroda po 
karo. Yra. tai tarptautinė 
policijos parodą,;,tK®±u ąt-

UNIHSTŲ SKAIČIUS 
VOKIETIJOJ

GENE VA.—Interiational 
Labor Bureau skelbia, kad 
Vokietijoj organizuotų dar
bininkų yra 5,156,451. Tarp 
jų moterų yra 751,585. Tie 
darbininkai turi centrus 127 
miestuose.

UŽ ŠMEIŽIMĄ ARMIJOS
BERLIN.—Apsaugos mi- 

nisteris Gessler patraukė 
teisman Fritz Ebert’ą, sūnų 
pirmutinio Vokietijos prezi- 
dente,- už -tanams armijos- 
apšmeižimą. Fritz Ebert re
daktorius “ Brendenburger 
Zeitung’os” parašęs, būk 
Reichsvvelir (kariuomenė ) 
kalta maište ir negerbime vė
liavos.

ANTRADIENIS, Nr. 75

Bartholme^ 
ne). Prieš kele 
So. Braintre, H 
pastangas orga. 
nėjama ir žada 
ir Teisingumo I 
kalbį.

Vanzetti (po kaire) ir Nicolo Sacco (po deši
ną metų jie buvo intarti nužudyme paymesterio 
isš. Jiems jau gręsė mirties bausmė. Bet per 
iizuotų darbininku jų byla bus išnaujo nagri- 
basirodyti, kad kaikurie valstijos valdininkai 
lepartmento agentai esą sudarę prieš juodu suo-

Garsusis Dempsę 
nugalėtas

v ^aopade 
ft žn/^ą^ pa 
prašymą,Xj: 
ma 
bažnyčios.

Iš tiesų pasirodė visai kas 
kita: tame prašyme reikalau
jama, kad Kazitiškio bažny
čioj nebebūtų pamokslų ir 
kitų pamaldų lietuvių kalba, 
1x4 būtų visa tai įvesta lenkų 
kalba.

Vilniuj, kituos miestuos ir 
apylinkėj pastaruoju laiku 
pastebimas didelis lenkų 
partizanų skaičius. Patys 
lenkų kareiviai kalba, kad 
vėliau tie partizanai stovėsią 
prie demarkacijos linijos 
drauge su lenkų pasienio 
korpuso kareiviais.

Bezdanuose, pav., dabar 
stovi 3 šaulių kuopos, ku
rios sudarytos iš visų Lenki
jos okupuotų pakraščių gy
ventojų. Kiekvienoj kuopoj 
yra ligi 120 vyrų, ginkluotų 
prancūziškais šautuvais. 
Juos moko, kaip ir regulari- 
nę kariuomenę, karininkai ir 
puskarininkai, o išlaiko kra
što apsaugos ministerija.

Kaimuose esamiems šaulių 
būriams pamokos daromos 
po 2 vai. kas savaitė.

Visose aukštesnėse mokyk
lose veikia “Lenkijos jau
nuomenės kūno lavinimo or
ganizacijos” raiteliai,^, ku
liuose po 2-3 vai. peF savai
tę mokoma karo dalykų.

Į Kazitiškiu, Ignalino ir 
Dūkštų apylinkes atvyko 
nuo Breslavo ir kitų Lenki
jos vietų apie 100 vyrų nuo 
18 iki 25 metų amžiaus, ku
rie dedasi esą bedarbiai ir 
siūlosi čia Į... dvarus ir pas 
ūkininkus tarnauti. Visi tie 
“bedarbiai” ginkluoti įvai-prosecutor.

10 padedami verste ver- 
pasirašyti kažkokį 

riame esą prašo- 
nenaikinti Kazitiškiu

kongresas.

AUGŠTI SVEČIAI

Europos karališkos gimi
nės pamėgo Ameriką, (lai 
pamėgo dėlto, kad juos čia 
iškilmingai priima ir duoda 
daug publikacijos.

Anuomet šauniai buvo pri
imtas Anglijos karaliaus sos
to Įpėdinis, pereitą vasarą 
viešėjo Švedijos sosto Įpėdi
nis. Dabar laukiama Rumu
nijos karalienės. Belgijos 
sosto įpėdinis susižiedavo su 
Švedijos princesa ir po ves
tuvių abu atvyks Amerikon. 
Italijos princas Humbert 
teipgi rengiasi aplankyti A- 
meriką.

BOMBA BAŽNYČIOJ
Portugalijoj, Ribalonga 

mieste, buvo mesta bomba 
bažnyčion. Bomba užmušė 8 
žmones ir sužeidė 20.

' i -

’ ’ IRONWOOD, Mich
Darbininkams besileidžiant į 
kasyklą, krito ant elevato
riaus daug žemių ir elevato
rius su didžiu greitumu krito 
žemyn. Žuvo apie 35 žmo-

15 r- f>

NELEIS Į AUDRŲ PALIES
TĄ FLORIDĄ

NEW YORK.—Keinį sta
tymo Sąjunga paskelbė, kad 
turistai norintieji dabar ap
lankyti audros paliestas Flo
ridos dalis to negalės padary
ti. Kol nebus ten tvarkos pa
daryta, tol turistai ten nebus 
Įleidžiami.

Rezignavo lenkų 
ministeriai

SEIME
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FRANCIJOJ AUTOMOBI
a’7. <

JACK DEMSEY ĮVEIKTAS
Ph i I adei pili j o j ] larodos 

stadione rugsėjo 23 d. Įvyko 
kumštininkų kova dėl pasatP 
linio čampioiiato. Pasauli
nis čampionas Jack Dempsev 
turėjo atsilaikyti prieš nau
jai atsiradusi kumštininką 
— Gene Tunney.

Tai buvo sporto mėgėjams 
didžiauisas šių midų Įvykis ir 
didžiausia Pasaulinėj Paro
doj pramoga. Ta pramoga 
užsiinterasavimas buvo ne
paprastas. O kai senas kumš
tininkas Jack Dempsev tapo 
Įveiktas, tai aut vietos sta
dione milžiniška minia, kaip 
jūra audroje subangavo ir 
tuoj visi Amerikos laikra
ščiai suriko apie Įvyki.

Sakytoje dienoje stadiono 
vartai buvo atidaryti nuo 3 
vai. po pietų. Tai minių mi
nios žmonių ūžė pro vartus 
iki vėlusto vakaro. Minia 
susidėjo iš žmonių iš visų 
Suv. Valstijų kampų, sporto 
męgėjų. Susigrūdo į stadio-

Pačioj imtynių pradžioj 
buvo paskelbta, kad Jack 
Dempsey sveria 190 svarų, o 
jo oponentas ĮSS1/^ svarų. 
Tą žinią minios pasitiko su 
didžiu klyksmu.

Imtynės buvo perduoda
mos per radio. Kaip muzi
kos; dainų ar prakalbų gali
ma per radio klausyti, tai 
taip buvo galima klausyti ir 
girdėti kumštininkų ypus, 
kuriuos vienas kitam tvojo ir 
milžiniškos minios ūžėsi ir 
kivksmus.

I * •

Prieš imtynes buvo pada-’J| 
rvti “lietai," įvelianti milži-S 
niškas pinigų sumas.
tai” ėjo pačiame stadionu 
prieš imtynes. “Betininkaj^H 
daugiausia pasitikėjo sejįjffl 
čampionu. Jack Dempsey’i^| 

Kaip visuomenė buvo ližši^į 
interesavusi šitomis imtynė^l 
mis aišku iš to, kad stadioąe| 
buvo astuoni gulx‘matorį^!į| 
Gubernatoriai stadione būSrpf 
rengėju mandagiai pasitilętaf 
ir kelias jiems buvo pro 
nias padarytas nueiti i jiema^ 
rezervuotas vietas. fel

Tunney atpyškėjo Į stadi£-| 
ną pirmutinis. Jis su taij| 
atpyškėjo iš lietelio. Demp^ 
sey pribuvo biskį pasivėlin^Ž 
Jis tuoj turėjo eiti nusiredj^ 
ti.

Kaiįi jie pa išrodė prieš, 
publiką, tai pasipylė aplodisįi 
mentų ir klyksmų griausmas^ 
kaip šimts jierkūnų. AE*£ 
kumštininku išrodė pilni pM 
po ir energijos. Abu 
ramūs ir nesinervavo

• •

susirinko ir nuo pirmų posė
džiavimo-dienų jame termai 
prasidėjo.

Didelis lermas kilo dėl iš
laidų. Premjeras grūmojo 
seimui paleidimu, jei nepa- 
tvirtys valdžios sudaryto 
biudžeto. Tai po ergelių ga
lop buvo pripažinta.

Paskui ėjo klausimai švie
timo reikalų ir vidaus reika
lų. Susikirtimai seimo su 
ministeriais buvo tokie, kad 
susitaikymo negalėjo Įvykti. 
Tai ministeriai tada ir pa
skelbė rezignaciją.

■ t ■■ W J .... ..

Francijoj šiemet automo
bilių parduodama mažiau, 
negu pernai. Taip yra dėl
to, kad pragyvenimas pa
sunkėjo. Iš viso Francijoj 
automobilių tėra 800,000.

ATIDARĖ MEDICINOS 
MOKYKLĄ

Porto Riko salos sostinėj 
San Juan tapo Įsteigta ir ati
daryta medicinos mokykla. 
Ji yra Columbijos universi
teto skyrius. Columbijos u- 
niversitetas yra New Yorke.

Charles P. Taft, sūnus buvu
sio prezidento ir dabar Aug- 
ščiausiojo Teismo Teisėjo. Jau
nasis Taft eina tėvo pėdomis. 
Jis Hamiltone, Ohio, laimėjo 
“prosecuting attorney” nomi
naciją. Jo tėvas tame distrik- 
te 1881 m. pradėjo kilti politi
koj, kaipo “assistant public

M
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TRIUKŠMINGAI PASITIKO
' NEW YORK. — Gene 
Tunney, laimėtojas kumšti
ninko čampioiiato Philadel- 
pliijoj atvyko Į New Yorką, 
i savo gimtinį miestą. Jam 
buvo surengtas triukšmingas 
pasitikimas. Buvo oficijalė 
delegacija nuo miesto. Pa
sveikinimas buvo stotyje. 
Pennsylvania geležinkelio 
stotis buvo prigrūsta žmonių. 
Aplinkui stoties teipgi buvo 
didžios minios žmonių.

Jo pasitikimas buvo triukš
mingas, bet nebuvo taip 
griausmingas, kaip Ederle’- 
iutės pasitikimas; jai sugrį
žus po Anglijos kanalo per
plaukime.

SUAREŠTUOTA 520 .,
Italijos vyriausybė po pas

tarojo pasikėsinimo ant Mus- 
solinio gyvasties buvo suareš- 
tydinus 520 Įtartų asmenų. 
Be to padaryta krata 450 na
muose. <

PABĖGO DU KAREIVIU

FITCHBURG, Mass. — 
Iš Camp Devens pabėgo du 
kareiviu ir padarė “hold 
up’ą.” Nuo vieno žmogaus 
atėmė $50, o nuo vienos mer
ginos atėmė žiedus. Kem
pės vyriausybė pasiuntė į a- 
pvlinkes pabėgėlių gaudyti 
ir įsakė piktadarius nušauti 
ant vietos. Pabėgėlių ieško 
50 kareivių, 40policistų ir 6 
šunes.

SUDEGĖ 16 NAMŲ

Kanadoj Quobeco provin
cijoj, Threc Rivers mieste 
garadžiuje sprogo gazolinas. 
Nuo jo kilo gaisras, kurs iš
siplėtęs Hudbgiuo 16 namų.

BALTARANKEAI BEDAR- 
HEHF

Berline tarpe bedarbių yra 
635 aktoriai, 389 teplioriai, 
233 operų artistai. 102 skulp
toriai ir 89 rašytojai.

NELAIMĖ JAPONIJOJ

» Gausus obuolių 
užde r ėjimas

norėjosi būti‘;

Vietoj gulėdamas ir ak
muo apželia. (Lietuvių prie
žodis).

TOKIO. — Greitasis trau
kinys nušoko nuo Kėgių ir 
veto j žuvo 28 žmonės, su
žeista 50 žmonių.

, ,

PO TRIS OBUOLIUS

Šiemet Suv. Valstijose o- 
buoliai užderėjo nepaprastai 
gerai. Aprobuota, kad jei 
žmonės nori visus šiemet už
derėjusius obuolius suvalgy
ti, tai kiekvienas vyras, mo
teris ir vaikas turi suvalgyti 
po tris obuolius kasdien.

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

F ra nei j o j ties >• Fon ta i n - 
l.leau miestu susikūlė du 
traukiniu. Vietoj žuvo pen
ki žmonės, sužeista 12 žmo
nių.

Abu kumštininku viens 
tam smarkiausių ypų pei 
gailėjo. Galop baigėsi tu 
kad teisėjai pripažino baisį 
apdaužytą čampioną Dem
sey įveiktu, o Tunney—npe 
galėtoju.

Išeinant kumštininkam pa^JĮ 
vartus pralaimėtojas De 
sey gavo $750,000, o laim 
jas Tunney gavo $200,000 x. 
taip buvo sutarta jšankstoj

Milžiniška pinigų su 
r.emiramino Dempsev ir jis 
pravirko, kaip mažas vai 
— taip jam 
čanipionu.

Tumiey tapo pasauliniu' 
didvyriu. .Jis kilęs iš New*: 
Yorko. Jam bankietai kelia-

X 

mi. jį vaišino jūreiviai ir 
jam suteikta pirmo leitenan
to laipsnis.

PRALEIDO $5,000,000
.PHILADELPIIIA, Pa.— 

Biznieriai aprokavo, kad Į>e- 
reitą savaitę suvažiavusieji 
žmoųės pamatyti Dempsey- 
Tunney kumšČiavimosi pra
leido $5,000,000.

NUSIŽUDĖ KETURI
Kanadoj netoli Winnipcgo 

miesto vieno farmerio šei
mynoj keturi asmenys nusi
žudė. Pirmiausia Ross Little 
pašovė savo kaimyną ir pats 
nusišovė. Paskui sužinota, 
kad jo brolis ir sesuo nusišo
vė. Neužilgo ir ketvirtasis 
šeimynos narys nusižudė
perpjaudamas sau gerklę, bolį.” (Popiežius Pins X)

. \

BITĖS ĮGĖLIMAS NETIKRA 
LIGA

NEW BRUKSWICK, N. 
J. Vienai merginai, dirbu
siai Causce Mfg. kompanijai, 
įgėlė į ranką dari*) metu bi
tė. Ranka ištino, reikėjo 
daktaro. Daktaras gydė per 
keletą dienų. Merginą, ne
galėdama dirbti reikalavo at
lyginimo pagal kompensaci
jos Įstatymo. Bet atlygini
mo negavo. Atsakyta, kad 
bitės Įgėlimas nėra sužeįdi- 
dimas.

“Nebėra garbingesnės mi
sijos, kaip laikraštininko. Aš 
laiminu jų pašaukimo sim-

Jf- , ... i v ....
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Mrs. BessieP.
Ji yra Suv. Valstijų fede 
darbininkų kompensacijos 
misijos pirmininkė. Jos
tyje yra 60,000 civilių daibtthk

*
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Tas atsitiko Brooklyne. Daug surūgusio vyno buvo pal cista gatvėj ir vaikai subėgę su 
viedriukais, su puodukais ir sėmėsi palieto vyno iš gatvės.

pries 
Inci-

i komunistai iii
VtBIAUSYBę

s?Jį

ŽELVA. Rugpiūčio 25 
dieną buvo atvykęs iš Uk
mergės pradinių. . mokyklų 
inspektorius K- Želvos apy
linkės visuomene pradžiugo 
manydama, kaip naujoji val
džia gyrėsi, jog sutvarkys 
pradines mokyklas. Bet,vi- 
sų piliečių manymai pasiliko . 
nakties svajone. P. inspek
torius K., atvykęs Želvos val
sčiaus valdybpn sakosi, jog 
esu naujokas, tik dvi savaiti 
kaip einu šias pareigas, to
dėl pavedu mokyklų tvarky
mą viršaičiui.

Jeigu p. inspektorius t. y. 
pats pradinių mokyklų už
vaizdą nesugeba sutvarkyti, 
nejaugi sugebės prastas so
džiaus kaimietis i!..

Spaudos Fonde.” Pažy
mėtina, kad p. M. Vileišytės 
poezijas mielai deda savo 
skiltyse šitokie geriausieji 
lenkų Jiter. meno didieji sa
vaitraščiui, kaip kad “Ty- 
godnik Uiustr.” ir k. Šiuo 
metu poetė baigianti rašyti 
didesnį dalyką —- patriotišką 
poemą “Grūmvald.” Betų, 
yra visai paruošusi spaudai 
poezijų iš karžygiškosios 
Lietuvos praeities didesnį 
(apie 80 spaudos pusi.) rin
kinį -Fragmentą Dziejovve.” 
Kiti to rinkinio dalykėliai 
buvo spausdinami ir Kauno 
“Novvinose” ir pasižymi tik
rai aukšta poetine vertybe ir 
gražiu lietuviškumu. Gaila, 
liesą tik, girdėti, tam rįi|ki- 
niųi leidėjų. O jis būtinai 
reiktų išleisti.

n i nių apie Pilsudskio vizito 
•Vilniuj privatinį pobųdį, jis 
pasitarime su Vilniaus sri
ties armijos inspektorium 

j^fllydz-iSmigly palietęs labai 
svarbius klausimus.

2 *- U
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tusūs salėje, 
fftinguose vado 
tvotieji komunistai.' Bų--

FO bįesirengią daryti vieįsas 
monstracijas mieste,, bėt, 

pabūgo.
: Iš Tilmanso fabriko visą 
Idieną plevėsavo komunistų 

aųdonas ženklas.
Komunistai agitatoriai ra

gino rašyti protestus 
dabartinę vyriausybę, 
plentų ^nebuvo. 
F ■
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PASUS KLAIPĖDOS KRAŠ
TE IŠDAVINĖS DIREK

TORIJA
KAUNAS, IN-7, E. M 

nisterių Kabinetas rugsėjo 6 
d. priėmė užsienių pasams 
duoti taisyklių pakelt i imi, 
kuriuo pasų išdavimas Klai
pėdos krašte pavedamas di
rektorijai.

SOCIALISTŲ RIAUŠĖS 
ALYTUJE

Rugsėjo 5, vadinamąją so
cialistų jaunimo dieną, Aly- 
• tuje buvo sušauktas soc.- 
į-dem. susirinkimas. Pradė
jus kalbėtojams sakyti už

jaučiančias kalbas prieš ka- 
| riuomenę — policijos 
| buvo pareikalauta 
i-uždaryti. 
I jo i gatvę 
g stracijas.

įicijos.

atst. 
posėdis 

Susirinkusieji išė- 
padaryti demon- 
Teko šauktis po-

| SUĖMĖ POLITINĖS POLICI
JOS VALDININKUS

Kątliias, IN-5, suimti: buv. 
■ Politinės Milicijos Tardymo 
UsLyriaus buv. Garmfeldas ir 
Į valdininkai Noivai>a ir Si- 
^lickiš. Visi kaltinami mušę 
5 per tardymus areštuotuosius 
\ koįyjuįįtps.

ČE-

Če-

MŪSŲ SANTYKIAI SU
KOSLOVAKIJA

KAUNAS, IN-7, E. 
koslovakija pasiūlė Lietuvos
vyriausybei sudaryti nusi
kaltėlių išdavinio ir teismo 
pagalbos sutartį. Drauge, i- 
teiktas sutarties projektas.

į;

« . . r
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• KO PILSUDSKIS BUVO 
VILNIUJE

VILNIUS, IX 6, E. “Slo- 
vro” žiniomis, nežiūrint Var
šuvos valdžios spaudos t virt i-

... - - *

&BUDAS SUIMTAS 
CIURICHE

KAUNAS, IN-tr, E. Gail
imą žinių-, kad pabėgęs su 

pinigais Klaipėdos miesto 
į stoties viršininkas Vladas 
• Rudas suimtas Ciuriche. Da
lį romą žygių, kad jis būtų 
perduotas Lietuvos įstai
goms.

Pirmoji žinia apie jo su- 
į ėmimą apie Tilžę buvusi 

klaidinga. Dabar, rodos, tik
ra.

STREIKAI KAUNE NESI
BAIGIA

KAUNAS. IN-7, E. Vyr. 
(laibo inspekcijos žiniomis, 
tabako fabrikų darbininkų 
konfliktas su savininkais 
baigtas. Degtukų darbinin
kų klausimas galutinai bus 
išspręstas šiomis dienomis, 
ketvirtadienį, į vykstančiame 
bendram pasitarime, daly- 
’ aujant vyr. darbo inspekto
riui. Sustreikavo baidų dirb
tuvės “Universal” darbiniu-
’ t w

kai; derybose sai adminisira1 
eija tarpininkauja Kauno 

" 'darbo inspektorius. ’
'"t - V ;

UŽDAROMA MIŠKŲ TECH
NIKŲ MOKYKLA

Panevėžio mišku techniku*. *• 
mokyklA", kuri per 5 laidas 
išleido 229 miškų teeini i kus, 
šiemet uždaroma. Miškų 
mokslo bus mokoma žemės fi
lio akademijoje ir žemės ū- 
kio techniškume Dotnuvoje.

LIETUVOS MIESTŲ S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

• KAUNAS, 1N-6, E. Rug
sėjo 5 d. 11 vai. Baltosios 

; Gulbės salėj prasidėjo Lie
tuvos miestų sąjungos atsto
vų suvažiavimas. Jo pačioj 

^pradžioj buvo atvykę, iš 14 
.vietų 20 atstovų; vėliau at- 

..vyko pasivėlavusieji. Dariui 
tvarkoj — visa eilė opių są- 

i jungos darbui kelti klausi
mų.

> ■ r - - ■ ■ J i

SUMAŽINTAS MOKESTIS
Už VIZAS

KAUNAS, 1N-6, E. Nuo 
TUgsėjo mėn. 15 d. bus suma
žintas mokestis už vizas Lie- 
tuvos piliečiams, vykstan
tiems ? Suomiją, ir Suomijos 
piliečiams, važiuojantiems į 
Lietuvą. Už daugka.ttiŲę vi 

F'Zą įvažiuoti, išvažiuoti ir 
prąvažilioti. su teise sustoti 
šalyje, kiekvieną kartą, ne 
ilgiau trims mėnesiams, bus 
mokama 9 litai. Vienkarti- 

■ne tranizto viza, sujeise su- 
stuti šalyje keturias dienas, 

| Jbus duodama nemokamai.

NUSIKALTUSIUS POLICI
NINKUS TRAUKIA 

TEISMAN
Vislaus reikalų ministeri

jos valdininkai, kurie nusi
kalto tarnybines pareigas ei
dami, traukiami teismo atsa
komybėn. Patraukta gana 
didelis įvairių apskričiu po
licijos valdininkų skaičius. 
Dalis jų kaltinama už pilie
čių mušimą, pinigų pasisavi
nimą ir kitus nusižengimus.

PRANCŪZŲ PASIŪLYMAS 
DĖL DARBININKŲ 

SAMDYMO

ventojui broliai Jttozaa ir VI. 
Mankai, kurie turėję su ; 
Svambariu kivirčių ir teismo 
bylų dėl jų nuomotosios pir
ma iš Svambario žemės. Už
mušę jį iš keršto dėl savo ne
pasisekimų šioj byloj. Už
muštojo namiškiai rado jį po 
sekančios dienos naktį apie 2 
vai. ganykloje su sudaužyta 
galva jau nebegyvą. Tuo gi 
iaiku broliai Mankai, nežiū
rint į tai, kad jų kelis sykius 
klaustasi apie Svambarį, ra
ndai, esą nieko nežinodami, 
gulėję kluone ant šiaudų, tik 
Juozas Maukus pridūręs, 
kad vakarop matęs Svamba
lų vaikščiojąntj po ganyklą 
prie arklių.;: Kada .valdinin
kų buvę ližRlansti Mankų tė
vai, brolis ir sesuo “kiek 
pas ius yrą kirviu,” tai jie 
visi balsu; atsakę, kad
esą diul kiiviai, A^klatust^ 
J uoza^jMank^ jzaAiškihęš, 
kad tėvai ir kifi' tikrai neži
ną, kiek iŠ tikrųjų jų namuo
se esama kirvių, esama gi ne 
dviejų, bet vieno: • padarius 
namuose smulkią kratą antro 
kirvio nerasta. Apžiūrėjus 
pačius įtariamuosius rasta 
pas Juozą Mankų kruvini 
nagai ir marškiniai, bet pas
tarasis užklaustas atsakęs, 
kad tai esą nuo utelių muši
mo, vėliau gi paaiškinęs, kad 
jam bėgęs iš nosies kraujas. 
Taip besipainiodami savo pa
rodymuose dar labiau įlindo 
“bėdon.” nors kalti neprisi
pažino, bet liūdininkų-paro
dymais, ir jų pačių aiškini
musi jų kalte aiškiai išrūdy
ta. Abu juodu pasodinti ka
lėjimam

v •

Prancūzu konsulas Kaune 
įteikė užsieniu reikalu minis
terijai naujų pasiūlymu lie
tuvių darbininkų samdymo 
Piancūzijoji reikalu. Pasiū
lyme daroma kai kuriui nusi
leidimu. (1<4 kurių nebuvo lig 
šiol susitarta.

UŽMUŠĖ BROLĮ
Rugsėjo 2 d. apie .15

Vilianipolėje p. Stasys Gru- 
moda 37 metų amž., susipy
kęs su savo pusbroliu Juozu, 
išsitraukęs peilį, smeigė jam 
į vidurius. Kaimynai Juozą 
nugabeno Kauno miesto ligo
ninėn. kur jam ūmai buvo 
padaryta operacija. Maža 
vilties, kad pagytų. Krimi
nalo policija energingai ieš
ko pasislėpusio žmogžudžio.

vai.

ČIGONAI UŽPLŪDO

PALĖVENE ( Panevėžio 
apskr.). Pradžioj rugpiūčio 
mėnesio į Palėvenės apylin
kę iš kažin kur atsikraustė 
keli vežimai čigonų. Žmones 
visaip apgaudinėdami lankė
si pasėdžiais.

StrlM'tinas žmonių aklu
mas. kad tik čigonams ir 
duodasi suvedžiot i. I r ką jie 
darė: kurtas metė, ligas už 
kalbinėjo. gydė.. .

Taip, pa v.,
do sergančią moteriškę. Ap- 

Išsitrnuke

BROLIAI ŽMOGŽUDŽIAI

š. m. rugpiūčio mėn. 25 d. 
apie 2 vai. ryto savo ūkio lau
kuose rastas nužudytas kir
viu pik Svamliarys Adolfas. 
35 m. amž.. gyv. Mišeikiiuį^. 
Stačiūnų vi.. Šiaulių apskr.

Atvykę nusikaltimo vieton 
kriminalinės policijos valdi
ninkai apžiūrėję lavoną ra
do, kad Svambarys nužudy
tas dviem kirvio smūgiais į 
ijilvą ir mm 1o virtoje mirė. 
Kritu. policija išaiškino, kad
jį nužr 4 kaimo gy- si ėmė sugydyti

į X’ • , , , __

popierių lapą (būk tai “mi- 
šiaunos” knygos), kalbėda
ma įvairias maldeles, minė
dama Dievo ir šventųjų var
dus, čigonė,, paėmusi van
dens stiklinę su ja žegnojo. 
Suplaktą vandenį prikišo li
gonei prie ausies sakydama: 
“Girdi kaip vanduo verda? 
Tai čia tavo liga!” Ir nusa
kė už kelių dienų pasveik
sianti. Už gydymą neužmir
šo paimt gerą užmokesnį.

Ir kitur girdėti panašių 
atsitikimų.

Kas nenorėjo duot išmal
dos, tą biauriausiai teikda
mos ir grąsydamos iškolioda- 
vo. Žmonės nesikęsdami, kad 
greičiau atsikračius, šelpia 
dykaduonius.

dės. Nesuprantama, dėl ku
rios priežasties taikos teisė
jas užtęsia svarstymą bylų, 
kurios' iškeltos visuomenės 
atmatoms nubausti.

PER DAUG LIETAUS;

PET

fbs ir
naktimis

PAEŽERIAI (Vilkaviš
kio apskr.). Šiame valsčiu
je ir apylinkėje rugpiūčio 
mėnesį tiek daug prilijo, kad 
negalima nė Į dirvas įeiti. 
Daugumos ūkininkų javai 
nupiauti stovi ant lauko. 
Kviečiai, kurių dar liko ant 
lauko, jau gerokai sudygę. 
Bulvėms gresia pavojus su
pūti, jei nenustos lijo.

Pąsiuntinybės Vašingtone se
kretorius H. Rabinavičius pa
skirtas Lietuvos generaliniu 
konsulu Amerikos Jungtinė
se Valstybėse su rezidencija 
Naujorke, paliekant eiti ir 
pasiuntinybės pirmojo sekre
toriaus pareigas.

P. Rabinavičius, praleidęs 
atostogas Lietuvoj, rugsėjo 7 
d. išvažiuoja į savo tarnybos 
vietą.

VALSTIEČIAI LIAUDININ
KAI SAVTNASI VAL

DIŠKUS PINIGUS

ANDRIEJAVAS (Kre
tingos apskr.). Čia rugpjū
čio mėnesį buvo padaryta 
lalsčiuje revizija. Skaitant 
pinigus iždininkas K. Šaki
nis (valst. liaudininkas) iš 
savo rankovės įmetė į skry
nią apie keturius šimtus litų. 
Bet vistiek kasoje trūko apie-’ 
septynius šimtus .■ litų, ku
riuos, matyt, mūsų iždinin
kas savo reikalams yra pasi
ėmęs. Darant reviziją Ša
kinis taip sumišo, kad nega
lėjo nieko atsakyti į paklau
simus. AnAriejayiškiai gai
lisi tokį- žmogų rinkę į savi 
valdybę.

Vienas andriejaviškių gar
sus valst. liaudininkas K. 
Lušpinis išvogė Kretingos 
apskr. pinigus, o dabar kitas 
pasisavino iš valščiaus kasos. 
Nieko sau žmonės! Tokių 
sukčių andriejaviškiai dau
giau neberinks.

Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spauda.
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Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo
gus privalo būt žmogum. Kad tolduo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
•knygų:. . ’ -i'-' - •

rų knygų:
DANGAUS KARALIENĖ

M- . .
^kii^Vūkinihkų 

________ nelaukti svečidi 
pradėjo kasti bulves? Ūki- 
ninkąins daug žalos padaro, 
nes jaunas, vos tik sužydu
sias, bulves išrauna su stie
bais. o patenkinti savo no
rui didelį plotą nurausią.

Šiuo reikalu tektų daugiau 
susidomėti vietos policijai ir 
ankstybiesiems bulviarau- 
siams jų amatui užkirsti ke
lią, nes iki rudens pusę bul
vių iškas, ūkininkams daug 
nuostolių padarys. Kitais 
metais to nebūdavo, o tik šie
met.

KAS DEDASI VALSTYBI
NIAME TEATRE

i

Paskyrus valstybinio teat
ro direktorium A. Sutkų, vie
nas nesusipratimas seka pas
kui kito. Be anksčiau pasi
šalinusių artistų dar atsisako 
dirbti teatre, galima sakyt, 
žymiausi mūsų artistai: VI. 
Grigaitienė, Ant. Sodeika ir 
Rutkauskas. Pats valst. te
atro direktorius A. Sutkus 
yra gavęs grasinantį laišką, 
jog būsiąs nužudytas. A. 
Sutkus laišką jierdavė krimi
nalinei policijai, įtardamas 
tą laišką parašius artistą J. 
Tvirtintą. Dūliai įtari 
J . Tvirtintai dabar A 
kų traukia teisnlo atsakomy
bėn. ’D

•filiai įtarimo p. 
i. Snt-

ŠMEIŽTŲ ŠALTINIS
Telšių valstiečių liaudinin

ko savaitinukas “Žemaitis’’ 
nuolat talpina šmeižtus prieš 
dešiniųjų partijų veikėjus. 
Pas vietos taikos teisėją jau 
yra daugybė užvestų bylų 
prieš buv. redaktorių Šaikil- 
ną ir dabartinį rcd. A. Joni
ką. Laikraštukus net ne- 

KĄ VEIKIA MENININKAI

Poetė p. Marija Vileišytė- 
Raciborskienė, a. a. inž. Pet
ro Vileišio duktė, kaip dau
geliui žinoma, rašanti lenkų 
kalba, bet pasižyminčias ne 
vienoje vietoje kilniausiais 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
meilūs jausmais poezijas, at
vykusi į Lietuvą savo tėvelio 
laidotuvėms ir šiuo metu ap
sigyvenusi Kaune, šiomis 
dienomis grįžta atgal į savo 
nuolatinę gyvenamąją vietą, 
Varšuvą, kur ji yra nutekė
jusi. Savo motinos išaugin
ta lenkų kalboje, bet iš tėvo 
paveldėjusi pasireiškiančią 
jos raštuose Lietuvos pamy
lėjimu""dvasią, p. Marija Vi- 
leišytė pradėjo rašinėti ir 
spausdinti savo eilėraščius 
jau prieš karą, kai tik pradė
jo eiti Vilniuje “Kurjer Li- 
tewski” pasirašydama savo 
tikrąja pavarde. Rašo ji 
IMiezijas ir dabar. Ligšiol 
jos poezijų yra išleisti jau 
trys rinkinėliai: 1) ::Z mo
ję j palety” šimto keliolikos 
pusi, knygutė, kur sudėti vi
si pirmieji jos eilėraščiai, iš
leista p. M. Biržiškos rūpes
čiu lietuvių “Mildos” b-vės 
Vilniuje 1921 m.. 2) “Pieši
ni po vinie,” išleista jau 
Varšuvoje 1924 m. ir 3) 
“Pelne dzuonki,” išleista 
Kaime 1924 m. — eiliuotoji 
apysaka. Pirmojo rinkinio 
dar galima gauti paskuti- 

egzempliorius

v •

Mylintiems literatūrą patartina.
BEN-HUR ________________________________

Ekonominio turinio įdomi knygute 
TURTO NORMA________________________

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS___________________________

Geografinių žinių mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ________

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI___________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI_________________  .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite^
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.

Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
ninio klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir L L, o be 
to, dar kas jnėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, i 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- i 
^rs,” užsisukę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- ] 
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metiį 7 lt. 50o. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- 
gnbai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.

“TRIMITO” adresas: Kaunas, LaisHs Alėja, 26 Nt.
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KLINIKOS IR DISPENSARAI
Klinika, dispensaris, ir taip 

vadinamas “out patient” de
partamentas prižiūri sergan-

I

čiusržmones, kurie neužtek- 
tinai serga pasilikti lovoj. 
Žmogus eina į kliniką taip 
pat kaip eitų Į gydytojo ofi
są, vieton šaukti gydytoją 
ateiti Į namus.

Šiądien beveik visi ligon- 
bučiai turi klinikas, kurios 
vadinasi “out patient” de
partamentai. Yra klinikų ne
priklausančių prie ligonbu- 
Čių. Dideliuose miestuose tie 
“out patient” departamen
tai turi daugelį skyrių, kiek- 
v ienas inima specialu medi
cinos šaką. Tokiu būdu yra 
medikai iškos, chirurgiškos, 
akių, nosies, ausies ir gerk
lės, džiovos, širdies, vyrų li
gų, ir dantų klinikos. Be
veik visi “out patient” de- 
partmentai turi specialus 
vaikų klinikas, kurios pava
dintos “pediatric” klonikos. 
Kiti turi specialus kūdikių ir 
priuš-gimimo klinikas. Yra 
klinikų, kur galima vesti su- 
hdulkėjusius vaikus arba ku
rie reikalauja specialio pri
žiūrėjimo, tokios vadinasi 
“maitinimo” klinikos. Vai
kai išegzaminuoti, pasverti, 
ir motinoms patarta kokio 
maisto reikalauja, ir 1.1. Ki
tos Įstaigos turi Šlapligūs, 
“hay fever,” ir kitokių ligų 
klinikas.

Kuomet maža klinika turi 
tikikelius skyrius, tai pa- 

jihpraįstai generalės medicinos
Ir i^iirurgijos, ir jeigu ser-

■ X 

vfirta kur kreiptis.

Miestų Arba Sveikatos 
Centrų Klinikos

Kaikuriose vietose, mies
tas atidarė džiovos, kūdikių 
gerovės ir prieš-gimimo kli
nikas, kur galima kreiptis 
dėl išegzaminavimo. Tokios 
klinikos tarnauja ypatin
giems distriktams. Kartais 
tokios klinikos labdaringų 
organizacijų, gerovės orga
nizacijų arba bažnyčių orga
nizuotos ir užlaikytos.

Sveikatos Centrai

Dabartiniu laiku,
klinikos ir organizacijos, ku-’]anpvfį labdaringas klinikas, 
rios veikia pagerinti vietosi jr purje negali užmokėti spe- 
sveikatą, susivienija vienoj.cjaiistui. 
vietoj ir pavadinti sveikatos’, 
centrai. Aplankančių slau
gių draugyste, vaikų gero-’

kliniką gali tikėti kad bus 
tinkamai prižiūrėtas.

Kas dali Lankyti Klinikas
I I

Bile kas gali lankyti klini
ką, kuris tik negali užmokėti 
privatiško gydytojo kainą. 
Gali būt vyras kuris savo 
darbą pametė, ir neturi dau
gi aus pinigų, arba žmogus 
kurio alga permaža ir šeimy
na perdidelė ir viską pralei
džia randai, maistui ir dra
bužiams. Vyras, kuris pa
prastai galėtų užmokėti gy
dytojui, bet kuris turėjo tiek 
daug ligų savo šeimynoje kad 
praleido visus pinigus, vi
siems skolingas, ir priverstas 
kreiptis prie klinikos dėl to
lesnio gvdyjimo. Arba žmo
gus kuris galėtų užmokėti 
gydytojui, bet kuris pats ar
ba šeimynos narys serga ko
kia liga kuri reikalauja spe
cialisto.

Užmokestis

Beveik visos klinikos rei
kalauja mažą užmokesti už 
patarnavimą, mokestis mai
nosi nuo dešimts iki pen
kiasdešimta centų dei kiek- 
vieno aplankymo. Reikia at
skirai mokėti už ypatingą 
darbą, kai]) tai už “X-Ray,” 
kepimą kojų, arba rankų dėl 
reumatizmo. Taipgi reikia 
už akinius užmokėti bet pre
kė' vis daug mažesnė negu 
reikėtų kitur užmokėti. Rei
kia užmokėti už vaistus.

Bet jeigu žmogus per bied- 
nas ir negali užmokėti už 
viršminėtus jeigu pasakys 
gydytojui apie savo padėji
mą ir-kad negali užmokėti, 
tai jam nieko nekaštuos.

“Pay” Klinikos

Keliuose miestuose “pay” 
klinikos yra Įsteigtos. To
kias klinikas lanko žmonės, 
kurie gali užmokėti už vais
tus ir reikalingus daiktus bet 
negali užmokėti gydytojui. 
Jie ypatingai naudingi žmo
nėms kurie pavojingai serga, 
ir kurių ligas paprastas gy
dytojas negali išgydyti, nes 
neturi visokių reikalingų 
daiktų. Tikėta kad neužilgo 
daugiaus tokių klinikų bus 

| atidaryta kad pagelbėjus to- 
vietinės']-įems žmonėms kurie nenori

mimą, darbą, praeitį, ir viską 
kas tik galėtų gydytojui pa
gelbėti. Tie <Iarbinmk|ų yra 
mandagūs jH visuomet ligo
niui pagelbės. Ligonis?ktiris 
viską i pasakys darbinįipkui 
daiig įb&lengvins gydytojo 
dauba.’

t Vertėjai
Kuomet klinika ranchka 

vietoj, kur gyvena daugis 
svetimšąlių* y-ertėjas pasal
dytas, kuris supranta tos a* 
pielinkės kalbą ir-žmones, 
arba gydytojai prašo kito 
lankančio ligonio užimti ver
tėjo vietą jeigu svetimšalio 
negali suprasti. Tokiu būdu 
kurie nekalba anglų kalbą 
'.ištiek gali pilnai išdėstyti 
savo ligą.

Vyras arba moteris kuri 
turi ilgai lankyti kliniką, ir 
pagal gydytojo patarimo 
lanko kliniką ras kad daug 
greičiaus gali būt išgydomas, 
negu tas kuriam gydytojas 
duoda patarimų bet juos ne
seka ir kuris pats nuspren
džia kada turi sustoti lanky
ti kliniką. Jeigu žmogus lan
kys kliniką kuomet jaučia 
nesveikas jis išvengs ligą ir 
kartais pavojingą ligą. Kli- 
n i kai šiądien bando hukrei p- 
ti ligas ir yra visų žmonių 
priedermė sekti jų pavyzdi.

(F. L. I. S.)
< 1 r " 1

Nelaimes Ka
syklose

*

i n
-.-H? Nors 

lietuvių pM-a pi jų .chorai yra 
susijungę, bet spaudoj nie
kuomet nebuvo įpąin formuo
ta, tad aš ši kartą stengsiuosi 
biskį parašyti iš chorų veiki
mo. ■■..»į

Jauminas ČĮdąaijneturi ki
tos j okies -tįūtt įŠkĮs organi - 
zacijos, (trouąs yra pora L. 
Vyčių kuopelių, bet jos ne
skaitlingos ir savo veikimo 
niekur neparodo), užtad pa
rapijiniai chorai yra gana 
skaitlingi. Prie chorų pri
guli doresnieji vaikinai ir 
merginos, o prie tam vienas 
kitas senesniųjų žmonių ir 
skaitomi kaipo lietuvių para
pijų ateitis. Sulig jų vadų 
gabumo, jie mokinami baž
nytinio giedojimo, dainuoti 
ir perstatyti sceniškus veika
lėlius, o svarbiausia yra tas, 
kad jie palaiko lietuvystės

iv Iki 11. Apskričio < dvasią per Įvairias pamokas 
ir nesigėdina savo tėvučių 
kalbus.

Prie šio apskričio pirmiau 
prigulėjo tik 4 chorai, bet 
šiais metais taip susiorgani
zavo. kad dabar jau priguli 
10 chorų, o vienas dar nepa
reiškė savo nuomonės — pri
sidėti, ar ne. Šio apskričio 
chorai šįmet jau pasirodė su 
savo veikimu: surengė išva
žiavimą į Bitting Grove o 16 
d. rugp. pasirodė bendrame 
darbe Lietuvių Dienoj Lake- 
v.’ood Pavilijone dainavo at
skirai ir bendrai suvienyti! 
10 chorų. Prie tam skaitlin
gai dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Dienoj Philadelphijoj, 
jungtiniame chore ir pavie
nių chorų konkurse. Čia ne
vienam ūpą sugadino eksper
tų komisijos nusprendimas, 

1 kuomet paskelbė spaudoj,

i

Ar Jūsų Vaikas Nedapenetas?
Ligas kurio-
kuris nedaĮH
Ii, o vis dai

puola ant vaikų, greičiausia pagauna vaikas, 
•nėtas. Jūsų vaikas gali gauti valgyli kiek ga- 
gali Imti neda)>enėtns. O tai dėlto kad jis ga- 

neužtenkamai sotus. Tik gerai 
neserga ir progresuoja mol yk- 
batulymais patyrė, kad komlen- 

Borden’.t

li būti valgo maišių, kuris
IHHiiinas vaikas 
loję. Daktarai 
suolas pienas svarbus vaiki) sveikatai.
Stambini ar < ’hallenge l’ienas yra lokiais.

Valandos

Dideli “out pat i cnt”. . ... ... ( . dė
vės, džiovos organizacijos i^ partamentai atdari kasdien, 
panašios organizacijos išvien kartais nuo 9 iki 12 vai. kas 
kooperuoja išnaikinti ligas jytą, ir nuo 1 iki 4 vai. po 
ir pagerinti sveikatą. Tuo-’piet. Bet nevisi departamen- 
se centruose, visoki sveikatos 
klausimai atsakinėti, slaugės 
išsiųstos i namus prižiūrėti 
ligonius, Įvairios rūšies svei
katos patarnavimas duotas, 
vaikų dantys prižiūrėti, klia- 
sos laikytos motinoms pamo
kinti jas kaip prižiūrėti savo 
vaikus. Jeigu sergantieji 
tuose centruose negali būti 
tinkamai prižiūrėti jiems pa
tarta eiti pas gerą gydytoją 
arba į kliniką.

G ydyt o ja i K Ii n i koše,

Šiądien daugelis gydytojų 
kasdien pašvenčia kelias va
landas klinikose. Jie neima 
rnokesties už savo darbą. 
Kartais geriausi miesto gy
dytojai praleidžia didesnę 
dalį savo laiko klinikose. Tas 
reiškia kad tas kuris lanko

tiniai klinikai atidaryti kas
dien. Įvairūs klinikai atida
ryti vakarais, kur pasirodo 
toks reikalavimas. Vaikų 
klinikai paprastai laikyti su- 
batomis.

Galima sužinoti klinikų va- 
landas užtelefonuojant, arba 
valandos pažymėtos ant bu- 
letino lentelės. Kaikuriose 
klinikose žmogui laikas bus 
paskirtas jeigu iš anksto pa
rašyta arba užtelefonuota. 
Tokia sistema tau pi na laiką 
ir dnod gydytojui progą aty- 
džiaus peržiūrėti ligonį.

Darbininkai
Gydytojai turi pagelbinin- 

kus, arba taip vadinamus 
“sočiai” darbininkus. Jų 
užduotis yra surasti nuo ligo
nio visus faktus apie jo gyye-

Liepos mėnesį, 166 vyrai 
neteko gyvasties Suv. Vals
tybių kasyklose, kaip prane
šama iš Komercijos Depar
tamento ’ Kasyklų Biuro. 
Valstybių kasyklų inspekto
riai tas skaitlynes pasiuntė 
Kasyklų Biurui.

Per mėnesį, 51,190,000 to
nų anglies iškasta ir mirtin
gumo rata buvo 3,20 procen
tų dėl milijono tonų, kaip su
lyginus su 3,84 procentų lie
pos mėnesio 1925 m.

Iš 166 nelaimingų atsitiki
mų, 118 buvo minkštos ang
lies kasyklose ir 48 kietos

I

anglies kasyklose Pennsylva- 
nijoj. Minktšos anglies iš
kasta 43,472,000 tonų, ir 
mirtingumo rata buvo 2.71 ; 
kietos anglies iškasta 8,429,- 
000 tonų, mirtingumo rata 
5.69.

Kasyklų Biuras praneša 
kad per pirmus septynis mė
nesius 1,315 gyvasties neteko 
Įvairiose nelaimės rūšyse. 
Tai 17 mažiaus 1925 metų.

; Tš tų, 1,089 žuvo minkštų 
, anglių kasyklose ir 226 kietų 

anglių kasyklose.
Per liepos mėnesį buvo tik 

viena didelė nelaimė, tai yra 
, nelaimė kurioje žuvo dau

giaus kaip penki vyrai. Bet 
nuo sausio iki liepos mėnesio 
buvo devynios didelės nelai
mės, kuriose 204 neteko gv- 

L vasties.
(F.L.I.S.)

kad jokių premijų nebus 
duodama, nors L. D. S. C. 
pirm. gerb. kun. Draugelis 
važinėdamas po kolonijas 
agitavo chorus aiškindamas, 
kad dalyvavusieji konkurse 
už geriausią sudainavimą 
bus duodama premija. To
kie ir panašūs atsitikimai ne
gražiai atsiliepia visuomenė
je, kad vienaip kalbama o ki
taip daroma, vieton paska
tinti prie didesnio veikimo 
tokis psielgimas tik gadina 
choristų energiją ir pasi
šventimą, bet protingesnieji 
choristai mažai domės krei
pia i tai dovanodami už klai
dą ar nesusipratimą.

Rūgs. 19 d. ivvko Mt. Car- 
mel apskričio chorų delegatų 
suvažiavimas, kame dalyva
vo virš 250 delegatų abiejų 
lyčių iš 10 kolonijų o viena 
prisiuntė tik laišką. Dele
gatais renkami rimčiausi 
choro nariai aptarimui toli
mesnio veikimo. Tarp kitko 
nutarta rengti koncertą ne 
plačiu programų, kuriame 
dalyvaus visi apskričio cho
rai atskirai ar bendrai. Kon
certas nutarta rengti 28 d. 
spalio (prieš Mitchell day), 
Tamaųua, Pa. Reikia tike- 
fiS"ka~d bus ' tai nepaprastas 
koncertas, kokio dar nebuvo 
šioj apylinkėj.

J ievute

į

F.
pre-

Chicagietė Mrs. Mary 
Finan, kuri tapo išrinkta 
zidente Intemational Federa- 
tion of Catholic Alumnal suva
žiavime, laikytame Notre Dame 
universitete, So. Bend, Ind.

K- v Aite

SILPNI, NERVUOTI, SER
GANTI ŽMONĖS PRIVA

LO TĄ SKAITYTI
Jau buvo abelnai darod.vta (>er tūks

tančius sergančių, nuvargusių nervų, 
nusilpusių, kenčiančių žmonių, kad nė
ra kitų gyduolių kurios suteiktų iok{ 
greitų palengvinimų ir gerų sveikatų, 
kaip Nuga-Tone.

Kuomet jus jaučiatės labai prastai 
ir negalite valgyti arba miegoti, visas 
nuvargęs ir silpnas rytmety ir silpnų 
nervų ; kuomet jūsų viduriai yra visai 
suirę ir jūsų liežuvis apsivėlęs ir turite 
labai prastų skonį burnoje, tuomet jus 
turite vartoti Nuga-Tone. Jos nuste
bint Tnmrs~KaTTn?rPrt Tos padės afgaiiti* 
jūsų sveikatų ir gyvenimas pasidarys 
vertas gyventi. Nuga-Tone veikia gerai 
tokiuose atsitikimuose. Kodėl? Todėl, 
kad jos yra moksliniai budnvotojos ner
vų ir kraujo. Stebėtinai kaip greitai 
jos grųžiria )>ep. puncli ir vigor silp
niems nervams ir raumenims. Jos atbu- 
davoja turtingų, raudoną kraujų, stip
rius, nuolatinius nervus ir padaugina 
puikiausiai jėgų gyvenime. ,

Nuga-Tone yra pardavinėjamos su ab
soliučiu supratimu, kad jei jus vartosi
te jas j>er keletu dienų, pagal paduotą 
nurodymų, ir jos nesuteiks pasekmių, 
jus galite sugrąžinti likusias pakelyje 
ten kur jus pirkote ir pardavėjas malo
niai grąžins jums pinigus. Jei jus ne
sijaučiate gerai, jus esate sau skolin
gas. kad pabandžius Nuga-Tone, nes Jus 
nieko negalite pralaimėti.

Rekomenduojamos, garantuojamos ir 
pardavinėjamos pas visus aptiekorius.

“Ieškokite todėl pirmiau
sia Dievo karalystės ir Jo 
teisybės, o visa kita jums bus 
duota.” (Mat. VI, 33.)
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ir visada prosyk daiktų visai drėgną 
arba pilnai sausi).

Pirm mirkymo kojų garstyčių van
denyje. reikia garstyčias Ištarpinti šal- 
iisme vandenyje. Tas neduos garsty- 
'•ioms lipti prie odos ir padaryti pūsles.

šmotas velveto įklijuotas į vidų če- 
vervko kulno neduos pančlakoms gret
ini suplyšti.

Sukietinimui šluotukės smilgų kurios 
suminkštėja, pamerk J karštas muilo 
putas. į kurias reikia įdėti biskį kepa
mos sodos.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo šie 
lai ramumą ir džiaugsmą.

Popiežius Pijus IX
I'—— ■ I ■■■■«■ I I ■ —■ ■■ I

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėtumei prisiminti su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

Su Standard ar Clinllenge 

Pienu padarykite jiems 

valgių kaip: pudingai, keik- 

sai. košelės, saldainiai, ir 

kilo ką. kur reikia pieno ir 

cukraus. Pripratę vaikai 

visada gaus sotaus valgio. 

Turėkite ant ledo keletą 

kcnukų. Niekad nepagenda 

ir visados tinka vartoti.

DYKAI
]’•<• geriausios rūšies ir sotumo jus dar gaunate brangias 
<!<•'anas už leiladius. šeimininkes gali taupyti leilielius ir 

padabint i namus dovanomis. 
Matote ant paveikslėlio laikro
dį. Jį galite gauti už 220 ku
belių. Pradėkite taupyti šian
die ir neškite į arčiausių dova
nų krautuvę iš adresų žemiau.

dėl Brangių Dovanų

Taupykit Leibelius

Mūsų Boston'o Premijų Krautuve Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FAIX RIVER, MASS.

14—3rd Strcet. arti Redford St

BRIDGEPORT, CONN.
106 Congress Street arti Mnln Street

PROVIDENCE. R. I.
40 Abom Street, i rti Wnsbln<ton St Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus

Kiekvienai 'šeimininkei yra reikalingom neknrloa vlrtovėn relkmenos Ir 
kiekviena šeimininkė gali jaa gaut visai dykai, jei JI pirks Standard !r Chall- 
enge kondensuotų pieną. UI Jų leibelius duodama brangtoa premljoa. Be tn 
Jų {talpa, tai geriausia pienas Ir cukrus. Visi groserlal parduoda Moa roMa 
kondensuotą pieną.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atllkinėjant pareigas kaipo šetmlntn- 
kė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kainai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Avižinės košės populioriškumas kai

po pusryčių maisto didinasi kasdien. 
Mokslininkai atrado kad “aviža'’ ne tik 
turtinga proteinais liet joje randasi 
daugiau riebalų negu kokiam kitam 
grūde, šį sveik:) maistų galit gaut 
piikti landžiai uždarytuose pakeliuose. 
I rirengtų greitam vartojimui. Plačiau
sia naudojama rūšis yra tai “Suplotos 
Avižos" (Rolled Oats). Sekantis receĮs 
ias parodys jums kaip padaryt skanius, 
sveikus kukulius, kitokius negu kada 
esat darų.

OATMEAL (AVIŽŲ) KUKULIAI 
puodukas suplotų avižų 
puodukas saldaus pieno 
šaukštai moliasų 
kiaušinis

>/, šaukštuko druskos
2 šaukštukai riebalų
1 puodukas miltų
4 šaukštukai kepamo pauderio.

Užkaitink pienų. Užpilk ant suplo
tų avižų, ir lai pastovi pusvalandį. Pa
dėk modusus, riebalus ir suplaktų kiau
šinį. Sumaišyk j krūvų miltus ir ke
pamų pauderį. • Dndėk į visų mišinį. 
I'ėk kukulius {taukuotas blokines. 
Kepk karštame pečiuje apie 20 miliutų. 
I- šio mišinio išeis 15 kukulių.

Virtuvės Reikaluose
Pamatysit kad dveji ar daugiau gru

dų. pagaminami sykiu, pridės naujų 
skanų valgį prie pusryčių.

Kopūstai geriausia supjaustyti pirm 
davimo i stalų, jeigu Jie duodama kai
lio sulotai arini žali prismokni.

Kuomet darai vaisių gėrimų. Jeigu 
dar nėra gana skanus, <in<lėk biskį šal- 
.<> ginger ule.

Uždarymui vaisių košių imlų leng
vai. iškirpk šmotų sugeriamo popierio 
kad tiktų j užvožų ir paskui pamirkyk 
alkoholy J. Sutarpyk blsk| pitrnfino Ir 
užleisk ant košių apie ketvirtdallo sto
rio. Parafinas sustings ir turėsit už
dangalų per kurj oras nepereina.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašallnitnui vandens plėtmų nuo 

nlnlų užtiesalų, sušlapink visų audimų

1
1
2
1

Ii-

Grožės Patarimai
Albinai, yra žinoma kad vyrai valgo 

įauginu maisto kuris Jiems nėra tinka
mas. o moterys valgo )»ermažai. Jeigu 
į>ra<iedi npmnžint valgymu kad neriebė- 
iuni, laikykis to iki manai Jog reikalln- 
■ra. Reikia vengti vist) maistų kurie 
turi krakmolo ir saldumo. Su kava ir 
arbata nereikia naudot cukraus. Duon* 
reikia apkepint Ir naudot visai mažai 
sviesto. Reik valgyt dikčial vaisių ir 
daržovių. Derk vandens klek daugiau- 
•la galima. Vienas IS svarbiausių .la- 
tykų ko reika vengti laike apmažtnto 
valgymo tai vidurių sukietėjimo ir ne
virškinimo. Bandyk būti veikli klek ga
lima. gauk užtektinai miego ir anksti 
kelk.

Ypatižka Sveikata
Mokyklų atidarymas reiškia, kad va

saros laisvė pasibaigė — valkai Ir mer
gaitės turi atsiduoti vienodam veikimai 
kur kiekvienas velk žingsnis užžiurlma 
- išskyras valgj. Visų vasarų motino* 

žiurėjo kad per pietus ant stalo butų 
iarlovlų. ir iš Jų vaikai stiprėjo, Do- 
bnr vaikai arba neRasI savo valgj nrtm 
,)erka mokyklos valgykloj. Pastaram 
atsltlkme turėtų būti tinkamas sudary
mas valgio kad Imtų užtektinai mata- 
tlngas. Jeigu reikia užkandi neštis, mo
tinos žino kų {duoda, bet netikros ar 
bus suvalgyta. Jos tikslu turi būti pri
rengti valgi tnip ka«l butų skanus ir 
.suraukiantis. Ir duoti {vairų, turinti 
nteilegns reikalingas vaiko augimui.
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VILNIAUS VAINIKAI
(Vilniui Vaduoti Sąj ungos leidinys 3 Nr.)
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Lazda, sakoma, turi du galų, bet tiltai, nors paprastai turi du galu, bet viršuje paro
domas tiltas turi tris galus. T as trimis galais tiltas yra ant upės Muskingum, mieste Zan- 
esville, Ohio. Tai esąs vienintelis toks tiltas pasaulyje.

Žiaurus priešas Vilniuj i 
mus sutrynė, į purvų sumynė 1 
mūs laisvę; sunkius retežius i 
mums uždėjo; ugnies, plieno ] 
ir kalėjimo sienomis atskyrė 
mus, nuo jūs, broliai mūs 
mylimieji, kurie Nepriklau
somoj Lietuvoj laisvojo gy
venimo grožybėmis džiaugia
tės.

Suveržė mus priešas ir su
kaustė; žadą mums plienu 
kaustytu delnu užgniaužė; 
skausmijps mes rytais kelia
mės; varguos mes vakarais 
gulame. 1

Suveržė ir sukaustė mūsų 
rankas, kojas, tvirtais rete
žiais mūs krūtines apsiautė, 
bet dvasios mūs lietuviškos 
pavergti neįstengė; ir skren
dame prie jūs, Nepriklauso
mos Lietuvos broliai laisvie
ji, skrendame savo dvasios 
dame ilgesio sunkaus spar
nus išskleidę.

Į Lietuva laisvą, Lietuvą, 
kur‘trispalve vėliava aukš
tuose bokštuose plevėsuoja, 
kur raudona vėliava, balta 
vytimi vainikuota, saulės 
spinduliuose plauko, laisvo 
\ėjo vilnyse pluduriuoja.

Skrendame prie jūs, bro
liai mūs, vienos praeities 
liūliuoti, skrendame mūs 
dvasios mintimis nepaverg
tomis, mūs lūkesčiu skau- 
džiuoju; skrendame iš Vil
niaus pavergtojo krašto.

Ir siunčiame jums, broliai 
laisvieji, Vyties baltosios 
valdomi, siunčiame dovanų 
brangių; dovanų pavasario 
Lietuvos skaisčiojo.

Nepavergė priešas žiauru
sis mūs upių plačiųjų, nepa
vergė jųjų; laisvos jos plau
kia, vilnis savo skaidriąsias 
tarp krauti] kalnuotų iš Lie
tuvos Ryti] pa vergti] jų į Lie
tuvą Vakarų laisvąją dugnu 
auksiniu rita, dugnu, kur 

j vilnis akmenėlius sidabrinius 
j žarsto, kur saulė juos skai
to.

Tomis upėmis, tomis pla
čiomis, vilnimis laisvai liū
liuojančiomis, Neriu senuo
ju, kurs pro Vilnių plaukia, 
paleisime mes jums savo do
vanas pa vasario skaistaus; 
paleisime gėles, saulės spin
duliuos skintas; paleisime 
vainikus, mūs rankomis len
kų vergijoj sunkiojoj pintus.

Priskinsinie gėlių Anta- 
kal i io kalnuos aukštuose, 

1 Antakalnio pušyne senaja
me, kur mūs deivės l’rauri- 

dar tebegyvena, 
savo senosios 

tebelanko, nu- 
tėvvnčs naktimis 

tel>everkia: pri- 
kur au-

tu senuoju dabintoj, kur lie
tuviai iš pasaulio plataus 
metų metais keliaklupšti 
maldingai, širdžia kilniąja 
vaikščioja;

Pririnksime gėlių Šventa
ragio slėnyj garbingajame, 
priskinsime Krivių Krivės 
aidų žodžių šventųjų besi
klausydami, vaideločių dva
sių skaisčiųjų belydimi;

Nusirisime Galvos ežero 
bangomis audringomis i Tra
kų pilies griuvėsius, Lietu
voj garsiausius, nusirisime į 
Kęstučio, Žemaičių valdovo ■ 
galingo, sostinę seną, į Vy
tauto tėviškę, dainių apdai- ■ 
nuotą. Nusiirę. eldijomis ą- 
žuolo kietojo, priskinsime 
jums gėlių saloj kunigaikš
tienės Birutes pasakomis 
sagstyto j, bokšto aukštojo 
saugojamoj.

Ir priskynė dar gėlių tau
riųjų Panerių kalnuose, Lie
tuvoj gražiausiuose, ir Rusi] 
kapuose kalnuotuose, kur 
Čiurlionio Dydžio jo ir Vi
šinskio Šviesaus kaulai gar
bingi ilsisi, murinsime vaini
kus devynius dovanų Lietu
vai laisvajai.

Nupynę vainikus devynius 
sueisime į krantų Nerio, upės 
laisvabangės, ir Saulei mie
go nuėjus, vakarinei po dan
gų tarĮ) žvaigždžių sesučių 
beviešint, praleisime į vande
nį vainikus devynnis, palei
sime bangomis jumsvdovaną, 
nuis broliariLietuvo ANepri- 
k'lausomoj. \ / ,

■ O kad vainikairhūs neklai
džiotų, kad kelionės pavo
jaus išvengtų, kad į krantų 
kerynus neįkliūtų, i akmenis 
smailiuosius nesudužtu, ar te z 

lenkui piktajam vergi jon 
niekingoji netektų, apšviesi
me vainikus mūs devynius 
žvakutėmis — žvaigždutėmis 
dievyniomis, iš vaško tau
raus nulietomis.

Tie vainikai, tie devyni, 
vaško žvakutėmis tauriomis 
apšviesti į Lietuvą iš oku
puotosios atplaukę tepasako 
Jums, tepraneša apie vargus 
mūs sunkiuosius atėjūnų nuo 
V išloš vergijoj žiauriojoj. 
Tepasako jums ir tenusi- 
skundžia!

Pirmas vainikas tepasako 
jums ir tenusiskundžia, kad 
Gedimino bokšte aukštajame 
aras baltas plevėsuoja, po 
Vilniaus kraštų akimis go
džiomis žvalgosi, nagais plėš
riaisiais graso, mūs sostinės 
kūrėjo garbę tamsiais sparnų 
Šešėliais dengia, jojo kūrinį 
amžinąjį ir mūs tautos vardo* 
garbingą bemokindamas.

Antrą vainiką kai išvysite, 
atsiminkite, kad Šventara
gio aikštėj, aukštu bokštu 
dabintoj, mūs šviesiųjų ku
nigaikščiu Kęstučio ir jo Dv
džiojo sūnaus Vytauto pele
nai ir kaulai amžinyliėj ilsi
si; ir tripia, ir žvengia po 
pelenus garbingus priešų žir
gai kariškieji, ir niekina 
juosius, ir ramybę jųjų am
žiną ardo, o didvyrio Dvdžio
jo karsti* lenkų pergalės dai
nos džiaugsmingos pašie
piančiais aidais aidėjo.

Trečiasis vainikas teatne
ša jums palaimą ir |msveiki- 
nimą iš Aušros Vartų spin- 

i duiingų, v^s<)s lietuvių gimi
nes nuo seno garbinamųjų.

■ / * k ,
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PRENUMERATOS KAINA
Metams ...........................................

SUBSCRIPTION KATES:
.......... . ................ .................J4.5O .............. .................. .  
and suburbs .................... $150 Bosten’e Ir apylinkėse
countries yearly............. $5.50 ‘

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

SU Užsieny

Kiek atseina nominacija
Demokratiškose valstybėse, kur visuomenė susiskaldo į par. 

tijas ir stato kandidatus į seimus, parlamentus ir visokias vald- 
vięteš, be tam tikros agitacijos apseiti negalimą- O agitacijos 
ne vesi be pinigų. Niekur nėra kilę klausimo apie tai ar kan
didato rėmėjai tik apribotų sumų tegali agitacijai išleisti. Bet 
tas klausmas yra labai rimtas Suv. Valstijose, šioje šalyje tas 
klausimas keliamas ne be svarbios priežasties, čia kandidatas 
vien nominacijai praleidžia kartais milžiniškas sumas pinigu

Pastaruoju laiku daug diskusuota apie buvusias nominaci- 
jąs Pennsylvanijos valstijoj. Ten viena grupė savo agitacijai 
išleidus apie $2,000,000. Tuo tarpu kitos grupės kitose valsti
jose teišleidžia tam reikalui visai mažai. Ir taip:

Senatorius Brookhart Iowos valstijoj savo nominacijos agi
tacijai teišleido $1,479, o jo oponentas Cummins išleido $4,899.

Kansas valstijos senatorius Curtis savo nominacijos agita
cijai išleido tik $110, o jo oponentas — apie $500.

Senatorius Harreld iš Oklahomos savo nominacijai išleido 
$2,339, o jo oponentas tik $207.

Senatorius Nye iš No. Dakotos išleido $362, kad būti no
minuotu.

No. Carolinoj senatorius Overman išleido $1,700, o jo lai- 
mejusis oponentas išleido $1,200.

Floridoj senat. Fletcher savo nominacijai išleido $3804.
So. Dakotoj senatorius Norbeck išleido $1,876.
Taigi šie daviniai rodo begalinį skirtumų. Einama dabar 

prie to, kad būt išleistas įstatymas, nustatantis mazimum su
mų, kokių galima politinėms agitacijoms išleisti.
/ ’Jeį kandidatas išleidžia milijonus dolerių iki patenka sena- 

tan Aębą gubernatoriaus ktęslųn, tai jis iš gaunamos algos negi 
susįrįnks išleistus agitacijai pinigus. Aišku, kad priseis aplin
kiniais keliais pelnytis.

Yra anekdotas šitą padėtį gerai charakterizuojąs. Sako
ma, kad kongresmanas gaunas per metus algos $6,000, išlei- 
džiąs per metus $10,000. o tarnystos gale beturįs susitaupęs 
$25,000.

Svarstys darbo ir kapitalo konskripciją

K x

Suv. Valstijų kongresas susirinks gruodžio mėnesyje. Jis i 
posėdžiaus iki kovo 4, 1927. j

Vienas svarbiausiųjų susirinksiančio kongreso darbų bus 
tai svarstymas darbo ir kapitalo konskripciją karo metu. Ta
me dalyke bus bandoma pravesti tam tikras įstatymas.

Atsimenant tai, kad Suv. Valstijose mokyklos labai mili
tarizuojamos, kad Amerikos Legionas populerizuojamas ir aps
kritai šimtaprocentinis amerikonizmas bujoja, tai yra veik tik
ras daiktas, kad darbo ir kapitalo konskripcijos sumanymas 
bus perleistas ir tam tikras Įstatymas pereis.

Nėra reikalo nei sakyti, kad Amerikos organizuoti darbi 
įlinkai tam sumanymui priešinsis.

Iš paviršio išrodo lyg čia bešališkai išeis — karo metu ir 
darbininkai ir kapitalistai lygių naštų imsis. Bet taip ištikrųjų 
nesidarys. Darbininkams našta bus uždėta , o kapitalistams 
pelnas bus apsaugotas.

Porto Ricos vargai
Suv. Valstijos valdo Centralinej Amerikoj Porto Rikos salų 

ir Pacifike Havajų ir Filipinų salas.

Apie tai, kad Anglija, Franci ja ir kitos valstybės, turiny 
čios kolonijų, be galo jas išnaudojančios, girdėjome labai daug. 
Ne vienas gal yra pamanęs, kad kitaip valdo Suv. Valstijos 
Porto Rika, Havajų ir Filipinų salas. Bet beešališkas tyrinė
tojas vargu pirpažintų, kad Suv. Valstijų valdžia tuo žvilgsniu 
geresnė už kitas. Suv. Valstijų valdymu ypač nepatenkinti fi
lipiniečiai ir portorikiečiai.

Porto Rikoj viešpatauja maži uždarbiai ir nedarbas. Gy
ventojų ant tos salos yra 1,400,000 ir net du trečdaliu jų yra be 
darbo. Salos visa pramonė ir visi bizniai yra Suv. Valstijų 
kapitalistų rankose. Visoks uždarbis ir pelnas plaukia į Suv. 
Valstijas. Portorikiečiai nuolat eina biednyn. Nei jų švieti
mu, nei sanitarija, nei pagerinmais niekas nesirūpina. Vis
kas, ką Washingtono valdžia portorikiečiams duoda, tai yra 
leidimai vykti į Suv. Valstijas. Tai tūkstančiai portorikiečių 
keliauja į Suv. Valstijas. Veik visi jie apsigyvena pietinėse 
valstijose, kur jie turi stoti darban šalę negrų.

mos dvasia 
šventyklos 
griuvėsius 
skaustos 
tamsiomis
linksime gėlių ten, 
kuras jos šventasis stovėjo.

Priskinsime gėlių, žibuok
lių dangiškųjų Verkių skar
džiuose, tankumynais apau
gusiuose; pririnksime jųjų 
ties ąžuolu, Lizdeikos senojo 
apdainuotu, mūs pasakos šy
dais saugojamu;

Kryžiuočių ežero Žaliojo 
krantuose priskinsime. kur 
žemė kryžiuočiu plėšriųjų, ir 
lietuviu didvyrių kovoj žiau
rioj suminta, krauju mūs 
protėviu persisunkusi;

(lėlių pavasario skaistaus 
priskinsime Vilniaus Kalva
rijoj šventojoj, mūs žmonių 
rankomis statvtoj, mūs tur-

*
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Teatneša jums palaimų ir nuoja, gamtos turtų savo 
gražiųjų nustodama. Be
verkdama beaimanuodania 
skausmų savo didįjį per vai
niką, per sekmą j i ji jums 
siunčia.

Vyrų jaunimėlis mūs 
skaistutis ašmųjį vainikų Ne
riu sriaunuoju jums leidžia; 
ir skelbia jis jums: vargus 
didelius “ “ir* isniekminfus 
skaudžiuosius lenkų kariuo
menėj žiauriojoj mes kenčia
me ; prieš Lietuvos tėvynes 
laisvę skaisčiųjų mes gink
luojami! bet ateis valandėle 
lauktoji, ir iškelsime mes 
ginklų prieš savo pavergėjus, 
iškelsime dėl Lietuvos lais- 

Jūs neuž- 
jog mes 

kaulo, 
kraujas iš vieno kraujo 
jumis esame.
_ JĮ ^dev-wUs_^vaiuikaa 
vien skausmo Vainikas! Įsį- 
klausvkit į jojo garsus: tai 
aimanuoja, skaudžiai dejuo
ja mūs broliai lenkų kalėji
muose sunkiuose; mūs tautos 
aukos nekaltosios; įsiklausy
kite į devintojo vainiko gar
sus : tai žvanga ant mūs bro- 
iu ranku baltųjų retežiai 
sunkieji; ir kenčia mūs bro
liai nelaisvę niekingų, vargų 
sunkųjį vargsta dėl visos 
Lietuvos, ir laukia nesulau
kia, kada mes juos jėgomis 
bendromis iš lenkų kalėjimų 
sunkiųjų išvaduosime.

Ir teprisaikdina jus tie 
vainikai, tie devyni, kad nie
kad mūs, vergijoj sunkiojo, 
esančių nepamiršite; kac 
anksti ryta keldami, vakare 
vėlai po darbų sunkiųjų gul
dami, mus, pavergtuosius, 
minėsite, kardus plieno kie
tojo galąsite, priešams mūs 
piktiesiems juos tekinsite.

pasveikinimų nuo Paveiks- , 
lo stebuklingojo, ir teprime
na jums, kad tas Paveiks
las, tas šventasis yra Rytų 
tolimųjų dovana mūs Vytau
tui, valdovui garsiajam. Ir 
tepasako jums, jog tie Var
tai, lietuviams šventieji, 
šiandien lenkų propagandai 
tamsiajai, lietuvių dvasiai 
kilniajai pavergti naudoja
mi.

O kai pamatysit ketvirtąjį 
vainiką atplaukiant, prisi
minkit katedrų Vilniaus, 
Lietuvoj gražiausiąją ir visą 
Vilko Geležinio miestą, am
žiais mūs rankomis statytą, 
rūmais baltaisiais, bažnyčio
mis aukštomis dabintą. Ar 
išsižadėsit. tą miestą savo 
amžinąjį iš gražiųjų gražiau
siąjį, tarp žalių kalnų kalne
lių balčiausiąjį? Ar užmir
šitii ir išsižadėsit?. -

Penktas vainikas atplau
kęs pas jus, broliai mūs lais
vieji, papasakos jums ir pri
mins, kad Gedimino tėviš
kėj senojoj, mūs kalba lenkų 
storažievių niekinama, vieša
jame kelelvj atėjūnų nedorė
lių draudžiama. Ar leisite 
jūs kalbą mūs garbingąją,- 
dainas mūs skambiąsias nu- 
tildinti ir išnaikinti, kurnuo 
seno jomis ir dievai lietuvių 
senieji, ir Dievas Gyvasis 
garbinami buvo, ir pasakos 
keistosios senuolių sekamos? 
Ar leisite?

Šeštą vainiką paleis jums 
mūs vaikučiai, mūs mažieji. 
Tame vainike bus užburti 
užkerėti jų vargai mokyklo- 

» se sunkieji, jų skriaudos aša
rotos, kad kalba jų motinų 
sengalvėlių persekiojama, 
kad lenkas klastingas sielą 
jaunąją saviesiems dievams 
pavergti stengiasi. įsiklau
syki! į to vainiko skundą 
skaudžiąją!
Sekmoje vainiko pasiklaus

kite jūs apie miškus mūs, 
gražiuosius, pušynus žilsa- 
manius, eglių tęvi]ji] tanku- 
mvnus, beržu svvrūnėliu 

te 7 te te te

glaudžiusias šeimynas, apie 
uosių, ir skruoblų lapuotą
sias valstybi's—lenko godžio
je kirvis miškus mūs naiki
na, plačius skinymus juose 
skina.

(hila miškai mūs galingi, 
beguklami vei kia aimanuoja, 
kad grobuonys lenkų žemėn 
tolimojon juos gabena, kelius 
jaisiais kloja. Verkia Ryti] 
Lietuva, aimanuoja, gamtos 
Iii

»•

i »z.er
na, j kelius jaisiais kloja? 
Verkia Rytų Lietuva, aima~ 

/:
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vės skaisčiosios, 
mirškit niekados, 
kaulas iš vieno il

su

O kai kardus plieno kieto
jo išgalųsite, nutekinsite, 
mūs aukurų ugnyj Ramovėj 
senovės šventojoje užgrūdin
site — sušukite mums šauks
mą skardoj į, kad Švenčionių, 
ir Lydos, ir Lazdūnų, Rytų 
^Lietuvos kampelio tolimiau- 
siojo, ir Ašmenos, ir Drus
kininkų laukuos suaidėtų, 
<ad Gardi h** -mūruose- attkš-------
uosiuose šimtais balsų atsi

lieptų, Vilniaus pilies kalne 
Vilką Geležinį iš snaudulio 
kad sužadinti].

Šauksmą jūs garsųjį užgir
do petis petin stosim, pančius 
geležinius sutraukysiin,. kar
do plieno kietojo stversimčs, 
priešą piktąjį, žiaurųjį pul
sim, savo tėvynės pavergtąjį 
kraštą vaduosim, Vilniaus 
bokšaus aukštuosius vėliavo
mis trispalvėmis dabinsimu 
raudonąsias Vyčiu baltuoji! 
VSTTSku<fiU'š,‘į padarige^ 
sime.

Ei! Devynius vainikus tau 
iriuosius Nerio bangomis lais
vomis mes, vilniškiai, jums 
siunčiame, ir siųsdami šau
kiame: mūs. pavergtųjų, ne
užmirškit, plieno kardą kie
tąjį galąskit!

Kančia—tai didvyrių įno- 
kvkla. — Maironis.

ALBUMAS

Retoj lietuvių šeimynoj ne< 
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumų, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tų Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mao.

“LIETUVIO DIENA” PHILADELPHIJOJ IR ARCIV. J. 
MATULEVIČIUS KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE

I

r

Vaičkaus Dramos teatras ir Cineovą Pictures Corporation, 
susivienijus pradeda savo rudens darbą.

Programa žada būti įdomi ir įvairi, kadangi bus rodoma 
žymiausi mūsų gyvenime įvykiai.

Programa susideda is “Lietuvių Dienos” Philadelphijoj; 
Arciv. Matulevičiaus atvykimo Amerikon ir jo vizitacijos po 
lietuvių kolonijas; keleto juokingų komedijų ir veikalų, iš pa
saulinio karo laikų. Kiekvienoj kolonijoj bus duodama po du 
vakaru — su įvairia programa.

Kiekvienas, kurs buvo Philadelphijoj ir kurs nebuvo ne
praleiskite progos pamatyti taip įdomius mums įvykius kinta
muose paveiksluose.

%S

mvsdenku
■mvn Jolimnjon juos gari*- L % «• •••«*« • *> rite • L* I

Spalių 9 ir 10jd. - 
fil&ių l6 ir 17 d. 
Spalių 23 ir 24 d.

^U~Klixabeth, 214 Ripley PJ.
3 d/— Brooklyn,'N.Y.; 5th irHavemeyerSts. 

Brooklyn, N. Y., 213 So. Fourth Street
- New York, 32 Dominick Street
- Centrai Brooklyn, 207 York 81
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Washingtone sek-

tya
dlĮ

Socialistai giriasi, k;

11.14. • L. J -. 4.1.1 '.1

KAUNA^rngs. 8
sis politikoje štaa kak ‘ yp^- yįrsihinkas. Rudy buvo šmu- 

iwga;Dx. feekil£pake»ik^€^ 
bįnavičium, kurs užims dvi 
viėtas 
retoriaus ir New Yorke ge- 
neralio konsulo. Apie p. J. 
Vileišio siuntimų į Washing- 
toną kol kas kalbėt Pasistota 
ir vargu begu iš tų šiaudų 
grūdų bus. Gal po Tautų 
Sąjungos konferencijos ir 
bus atstovybėse šiokios to
kios permainos, bet dabar 
dar su .tuomi nesiskubinama.

Vidaus reikalų ministeri
joje jau padaryta policijos 
valdininkų tarpe daug pa
keitimų. Veik visi apskričių 
viršininkai ai’ pakeisti ar pa- 
liuosuoti, policijos vadai pa
naikinti, nuovadų viršinin
kai ir padėjėjai taip pat 
daug kas paliuosuota. Poli
tinėje policijoje taip pat keli 
atiduota valstybės gynėjui ir 
bendrai visa politinė policija 
projektuojama perduoti iš 
Vidaus Reikalų Ministerijos 

jos tiesioginen žinion taip, 
kaip kad yra su kriminale 
policija.

Pal iuosuot ie j i valdininkai 
ir jų draugai žinoma pyksta 
ant valdžios už tai, kad juos 
paliuosavo ir sako, kad tas 
viskas vra daroma dėlto, kad 
jie ne socialistai. Valstvbūs 
gynėjui perduota daugis už 
tariamus prasižengimus ei
nant tarnybos pareigas, kaip 
tai areštuotų mušimą ar tam 
panašiai. Bet kol bešališkas

* teismas nėra savo žodžio' U-
,, tai ar jie kalti ar ne, ne

galima spręsti. Kitose mi
nisterijose permainų ne tiek 
daug yra daroma, bet daro
ma visur. Žinoma daugiau
siai taip daroma, kad gantui 
vietas savi žmonės, bet yra ir 
išimčių. Tas žinoma ne be
šališkumo ženklas, bet kad 
savo tinkamų'žmonių jaučia
ma didelė stoka. O su pirštu 
valdininko reikalaujamą vie
tą neužkiši, tai ir priimama 
ir ne savo partijos žmonės. 
Beabejo saviesiems daroma 
pirmenybės avansuojant ar 
geresnes vietas suteikiant.

Dabar daug kur yra daro
mos ir bus darytos revizijos 
įstaigose, po kurių be abejo 
irgi eile valdininkų pasiro
dys “kaltais” ir bus pal mo
suoti ar kitaip nubausti, bet 
tai yra paprastas partinis 
kerštas.

Alau vieną syk kun. Kru
pavičius sakė, kad jis paėmęs 
Ž. Ūkio Ministeriją norėjęs 
ja nuo visų žulikų apvalyti ir 
pradėjęs visus įtariamus 

y šluot lauk — bet po nekurio 
laiko pasteliūjęs, kad ne vie
ną syki vietoje velnio, paso
dinęs šėtonų. Taip bus ir su 
dabartiniais pakeitimais. Ali 
misteriai valdininkus maino, 
manydami, kad virtoje ne 
tikusių surinks tinkames- 
Jiius, bet ateiiyj pasirodys 
visai kas kitas — visų valdi
ninkų dantys yra balti, bet 
kas už dantų, kokia širdis, 
lokiu sąžine, tai tik jų atei- 
1 ies darbai teparodys.

Iš visų ministcriii turbūt 
“veikliausi” bus Vidaus Rei
kalų p. Požėla ir Žemės Ūkio 
p. Krikščiūnas. P. Sleževi
čius turi perdaug ministeri
jų pasiėmęs ant savo galvos, 
tai “veiklumo” nesimato. 
Kiti ministeriai lėtesni.

bę ir su pinigas pabėgti, bet 
sugautas ir valstybei turbūt 
nuostolių jeigu ir bus tai vi- 
sai-mažal Byla eina pas vai- ' 
stybės gynėja. Būk tai jis 
prisisavinęs, uždėto mokesnio 
pinigus —- netoli milijono li
tų- . • v .

Su klaipėdiečiais valdžia 
finansiniuose klausimuose 
dar nesusitaria.

Kauno miestui paskola dar 
laukia seimo pritarimo.

Bedarbių skaičius yra 
nors nedidelis bet yra, val
džia stengiasi jų padėtį leng- 
vyt.

Profesinė Sąjunga organi
zuoja streikų eilę, bet ar jie 
visi ištikiu jų yra būtini ar 
ne, tai dar labai reikia pa
abejoti. Profesiniai Sąjun
gai jie yra kaip ir reklama 
kovai su socialdemokratais ir 
Darbo Feedracija. Alat pro
fesinėse sąjungose vadovau
ja daugiausia arba tikri bol- . 
šėrikai arba jiėnišspirtaįlan- 
iys kairiausi socialdemokra
tai, kur žinoma vieni su ki
tais nepergeriausia susigie- 
da.

Eina net kalbos, kad svars
tant biudžetą 1927 metams 
seime socijaldemokratai 
griežtai pasistatysiu prieš 
liaudininkus. Ar tas įvyks 
ar ne, tai ateitis parodys.

Pragyvenimas dabar biskį 
atpigo. Nuo laukų jau bai
giama valyt. 'Šiaurinėje ir 
iytinėje Lietuvos dalyse ru
giai būvo nekoki, o kitur ge^ 
r i, vasarojai gražūs, bulvės 
labai geros. Pūt nepuvo nors 
ir buvo lietaus iki valiai.

Pradėjo eiti Kaune nau
jas laikraštis rusų kalba 
“Lietuvos Balsas” — Golos 
Litvv, panašus į “Echo.” 

Kada Seimas susirinks — 
dar nežinia.

Pilsudskis būk tai su savo 
“jenerolais” ilsisi Druski
ninkuose ir uosto, kaip kve
pia Lietuvos duona su laši
niais. . .

Šiaip visas visuomeninis 
gyvenimas eina normaliai.

Partijos ruošiasi į kovą 
rudeniniuose posėdžiuose. Y- 
ra rengiama valdžios keletas 
naujų Įstatymų projektų, 
kurie manoma dar pirm mu
šant į seimų paskelbti spau
doje, kad visuomene susipa
žinusi su jais galėtų savo pa
siūlymus duoti.

Jau dabar valdžia pripa-l 
' žįsta, kad finansinį ir ekono- 
! mini krizį prašalint užimsiu 

ne vienus metus laiko, kad 
mokesnių sumažinti nesą ga
limybės ir t. t. Žmones apie ' 
tai diskusuoja ir vieni taip, 
kiti kitaip tą dalyką supran
ta ir aiškina.

Girtitokliai džiaugiasi, kąd 
p. Finansų Ministeris prasi
tarė, kad reikėsią degtinę 
nupiginti, kad sumažyt jos 
kontrabandą iš Vokietijos ir 
iš Lenkijos.

Šiauliuose l’kio paroda la
bai gerai pavyko. Kitą met 
paroda žadama daryt Klai
pėdoje.

Šiaip visi bizniai Lietuvo
je eina silpnai dėl litų sto
kos. Ir visi gyvena ausis su
skliautę ir pilvus apsivaržę, 
m s nors ii- viskas neperbran- 
gu, bet be litų už dykų nie
kur niekas nieko neduoda.

t F'Virdkas phijoj.
L _ •
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i ; MpsųČ gyvenamus laikus 
paprasĮai vadina revoliuci
jų ir perversmų laikais. Ir

M* 
;ostų!

iš tikrųjų! Kiek kara 
carų nuversta nuo sostų! 
Kiek valstybių kitaip sutvar
kyta negu prieš karą kadllju- 
vo. Socialistai giriasi, kad 
visas tas revoliucijas daro tik 
socialistai. Bet mums šį kar
ta ne tas svarbu, kas šių die
nų revoliucijas daro. Šiame 
trumpame straipsnyje mes 
norime pažymėti vienų ypa
tingai svarbių revoliucijų. 
Mes manome, kad vienas di
džiausių šių laikų pervers
mų, tai yra pagrindinis per
versmas pačių socialistų tar
pe. Kartu su revoliucija 
prieš carus, kaizerius, prieš 
kapitalistus mes pergyvensi
me taip pat ir revoliucijų 
prieš patį socializmą. Mark
so, Bebelio ir kitų sukurtas 
socializmas laidojamas šian
dienų beveik visame pasauly
je. Ir nuostabu! Marksiš- 
kujT^čtųttzhi^ ■
ra daugiausia tie žmonės, ku
rie visam pasaulyje žinomi 
kaipo aršūs socialistai: Bau- 
eris Austrijoj, MacDonal- 
das Anglijoj, Vokietijos so* 
cialistų vadai ir t. t.

Socializmas (Markso) sa
vo išvedžiojimus ir pranaša
vimus rėmė daugiausia šiais 
trims pagrindais:

Marksas tvirtino, kad
1. Buržuazinis pasaulis, 

buržuazinė tvarka pūva, 
kaip įmestas j žemę grūdas. 
Burzuazijo§ ’ ir' darbininkų 
reikalai griežtai kits kitam 
priešingi (klasių kova, kla
sių neapykanta).

2. Kaip sniegas nuo kalno 
slenka žemyn, taip visu savo 
sunkumu darbininkų organi
zacijos gula ant buržuazinės 
tvarkos, kuri neišlaikys to 
proletarų puolimo sunkumo 
ir truks. Netikusi tvarka pa
šalinama ir nauja socialisti
nė sukuriama tik vien darbi
ninkų pajėgomis. Iš to Įsi
tikinimo kilo ir socialistų o- 
Ibalsis: Visų šalių proletarai
vienykitės! ir

3. Socialistinių darbininkų 
organizacijų galybe ir skai
čius auga.

Panagrinėkime dabar kas 
yra likę iš šitų socializmo 
stulpų, ant kurių socialistai 
statė naujus laimūs rūmus.

Ką dabar sako socialistai 
apie darbininkus ir 

buržuaziją

L Netiesa yra. kad buržu
azinė tvarka visai yra atgy
venusi savo amžių (taip tvir
tina šiandien socialistai!). 
Amerikoj. Anglijoj, Vokie
tijoj buržuazinė tvarka stip-

rėja, bet ne silpnėja. Darbi
ninkams visai, nėra ko jos 
griauti; darbininkams reikia 
rūpintis padaryki tą tvarkų 
darbininkams nekenksmin
ga, bet naudinga. Žymiau- 
sis šių. dienų vokiečių socia
listas Kautskis sako:

“Proletariatas yra stačiai 
užinteresuotas, kad kapita
listinės tvarkos gamyba ir 
neprigulmingumas būtų ga
rantuota. Pjolet ariat as yra 
tiesiog suinteresuotas, kad 
gamyba kapitalistinėse įmo
nėse eitų visu pilnumu.” 
Pirmiau socialistai mokino 
tas kapitalistines Įmones su
griauti. Rusų darbininkai 
paklauso, sugriovė ir patys 
atsidūrė vergijoj. Amerikoj 
gi darbininkai sutarties ke
liu pasiekė to, ko jiems nega
lėjo duoti jokios revoliucijos, 
ir jokie socializmai.

Socializmas nustojo buvęs 
vien darbininkų orga- 

------------- tįiatfą#!---------------
2. Jau iš to kas aukščiau 

pasakyta aišku, kad darbi
ninkams nėra ko būtinai lai
doti buržujus, kad sukūrus 
geresnį gyvenimų. Nes tai 
yra nežmoniška ir neišmin
tinga. Neišmintinga ardyti 
publiką, kurioje dirbi, kuri 
maitina, neišmintinga sun
kinti ekonominę padėtį kraš
te, nes tie sunkumai visų 
pirma gula ant pačių darbi
ninkų. Todėl Socialistinės 
vakarų. Europos darbininkų 
organizacijos ‘ Vrsh'r" vietoj 
klasių kovos, įveda susitari
mų. Anglijos angliakasių 
streikas čia yra išimtis, ku
lių jau dabar pasmerkė dau
guma Anglijos darbininkų. 
Griežtos kovos obalsiai šali
nami. Socializmas yra ne 
kovos nešėjas, bet sugyveni
mo vykintojas. AlacDonal- 
das sako: “Socializmas nė ra 
luominė (klasinė) organiza
cija. Socializmas yra tai vi
suomenės suorganiza vintas, 
bet ne diritančiojo luomo 
(darbi n i n k ų) vicšpafavim a s 
(Žiūr. Sovializni, Critical 
and Construetive p. 124). O 
ka. sakė pirmiau Marksas. 
Kur dingo proletarijato dik
tatūra ! Markso socializmo 
neliko nė pėdsakų.

Marksas kaip žinome be 
kita ko tvirtino, kad socia
lizmo nešėjais yra tik darbi
ninkų luomas. Socialdemo
kratija visą laiką gyrėsi e- 
santi vien tik darbininku or
ganizacija. O šiandien ! Vie
na iš vadinamųjų kairiausių
jų socialdemokratų partijų. 
1. y. Austrijos socialdemo- 
kiatai. savo suvažiavime 
Vienoj 1925 m. viešai tvirti-

na, kad socialdemokratai tai 
ųėrąviend 
zacija. . ► 
esanti tik organizacija vie
naip mąstančių, turinčių tas 
pačias politines idėjas ir 
pažiūras (Žiūr. Protokoll 
dės sozialdem.4 Parteįtages 
1925). Taigi ir Austrijos ir 
Vokietijos socializmas nusto
jo buvęs išganingu darbinin
kų mokslu.

Socializmas pasikvietė tal
kon visų buržuaziją ir jos ga
lybę, visus pirklius ir dvar
ponius, kurie turi vienokias 
pažiūras į žmogaus gyveni
mų ir į visų surėdymų gam
toje. Socialistų susivieniji
mas su buržuazija (bet ne 
susitaikymas!) vyksta ir pas 
mus. Iv pas mus pradedant 
nuo socialdemokratų ir bai
giant tautininkais visi jun
giasi į krūvų socializmui vy
kinti, bet ne darbininku rei- 
kalais rūpintis.
Ar tikrai didėja socialistų 

da rb i n i n k ų o rga n izaci jos ?
3. Eikime prie trečiojo so

cializmo pamato ir pažiūrė
kime kas iš jo beliko. Bū- 
.teūU-iir -tikrai .sočiaiistinės- 
organizacijos auga, kaip 
pranašavo Marksas ir kiti.

Visų pirma, socializmas 
buvo kiek stipriau prigijęs 
tik Europoj. Amerikoj jis 
mekumet neturėjo ir neturi 
pasisekimo darbininkų tar
pe. Bet ir Europos darbinin
kai, pamatę visų socializmo 
apgaulingumų, meta jį ir ei
na į kitas organizacijas. Štai 
pavyzdžiui socialistinės pro
fesinės sąjungos 1921 m. 
pranešę, kad prie jų priklau
so, be fašistų ir krikšč. pro
fesinių sąjungų, 42 milijonai 
narių. O pabaigoj 1925 m. 
tas skaičius sumažėjo iki 32 
milijonų! Jeigu iš to bendro 
skaičiaus išskirti socialdemo
kratus (mat, prie profes. są
jungų priklauso ir socialistų 
nesociald.), tai prie socialde
mokratų 1919 m. prigulėjo 
23 mil. darbininkų. O pra
džioj 4923 m. jau tebuvo vos 
13 milijonų, tuo tarpu, kai 
vienoj tik Europoj priskai- 
toma 93 milionai darbininkų. 
Vadinasi iš kiekvieno 100 
darbininkų nuo socialdemo
kratų pasišalino virš 40 žmo
nių! Taigi socializmo įtaka 
darbininkų tarpe visame pa
saulyje mažėja ne dienomis, 
bet valandomis.

Kiek ilgiau, ir tai tik dur
tuvų pagelba, laikosi socia
lizmas Rusijoj. Bet šiomis 
dienomis pabūgę iš Rusijos 
darbininkai viešai per susi- 
linkimus ir per laikraščius 
praneša, kad ir Rusijoje so
cializmui galas artinasi. 
Darbininkai Rusijoj nenori 
nei vardo socialisto minėti. 
Atvykęs iš Rusijos darbinin
kas Badjanas i socialistų už-

1- 
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Smarkus dienos vėjas jau 
pūtęs nustojo. Saulutė lei
dosi kažin kur toli, už akštų 
kalnų—anapus pusiaujo. Jos 
paskutiniai spinduliai nyko 
vakaro tamsumoje. Tik dar 
ilgai švietė raudona žara, lyg 
kokia pašvaistė. Oras radosi 
šaltesnis ir drėgnesnis. Dau
gus apsiblaivino. Sužibo 
skaisčiosios žvaigždutės. Mė
nulis užtekėjo apšviesdamas 
nakties tamsą. Gražu pasi
daro apylinkėje: žmones vai- ta, bet tik maža dalelė tą auk-- 
kščioja, juokauja, džiaugia
si gamta; lakštingala gieda, 
upeliai čiurlena ir jų aidai 
pasikartoja girios tylumo
je.. . Kur tik pažiūri, links
ma ir malonu!.. Bet neužil
go viskas pranyksta ir užsto
ja vakaro tyla.

Aš dar nemiegu!.. Aš sva
joju apie savo ateitį. Štai 
matau didžiausį Parnasą 
(svajonių kalną), kuris iš

status. J o viršūnėj e‘ esąs vį 
šokių gėrybių 
j | pasiekiąs liekąs laimiu 
Daugelis žmonių lipo į tO 
džiausį Parnaso Jcalną, b 
deja, ne visi pasiekia tą 
šokių gėrybių šaltinį: dauge
lio belipant paslįsta kojO^ 
daugelis nebetenka jėgų 
griūva atgal, griūdami 
verčia su savim ir daugely ki-3 
tų. Nors daug žūna, va

metimus Berlyne pareiškė: 
“Alums socializmas daėdė 
daugiai! negu šimts velnių L 
Mes žinome dabar, kur vil
kai ir kur avys. Mes žinome, 
kad darbininkai dėl socialis
tų tik gyvulių banda! Tegul 
ir taip, bet daugiau mes ne- 
siduosime jums save ėsti.” 
Deja, Badjanas ir kiti tų 
skaudžių teisybę sužinojo tik 
tuomet, kai socializmas Ru
sijoj suėdė milijonus darbi
ninkų. Vakarų Europos dar
bininkai nesidavė ir šiandien 
nepasiduoda socializmui, 
nors ten socializmo mokslas 
pirmiau, atsirado negu Rusi-• • 
JOJ.

Iš to kas pasakyta aiškė
ja—

1. Patys socialistai pami
na po kojiį tuos pagrindus, 
ant kurių Marksas soicaliz- 
mą statė.

2. Socializmas nustojo bu
vęs darbininkų organizacija 
ir visur mažu pamažu susi
lieja su kitais buržuaziniais 
ir kapitalistiniais sluoks
niais. Prie to eina net rusų 
bolševikai.

3. Darbininkai visame, pa
saulyje traukias nuo socializ
mo kaipo netikro apgaulin
go ir kenksmingo mokslo.

4. Darbininkų organizaci
jos Vakarų Europoj ir net 
Anglų Darbo Partija savo 
veikimo pagrindan deda kri-

. kščioniškojo sugyvenimo 
(solidarumo) pagrindus.

(Kauno “Darbininkas”)

štąją kalno viršūnę pasiekia 
ir būna laimingi. •

Man taij) pat pamylo tasai < 
aukso šaltinis. Panorėjau, 
būti laimingu ir pradėjau ąĮKt 
tintis prie kalųo. — Štai jąu 
ir lipu! Iš pradžių dar Se
kasi lipti, nors ir ne visai 
greitai, bet juo tolyn—aukš-; 
tyn, tuo sunkiau darosi. Dar. j 
puškelyje tebesu, o jau jėgų', j 
nebeturiu. Laukiu draugų, | 
kad padėtii man tą sunkią ke- I 
lionę atlikti, bet jie negirdi 
mano šaukimo ir palieku ne- | 
pasiekęs los ieškomosios lai-: 
mūs. Bet vilties nenustoju ' 
ir kiek pasilsėjęs vėl imu lip- Į 
ti. • t

. ' .f.
Lauke ūmai pasigirdo - 

žiaurus pelėdos riksmas, per- į 
traukdamas vakaro tylą. Aš : 
pabudau iš svajonių.. ... Va- M 
karo tyla radosi kitoniška; || 
mėnulis nebešvietė, skaisčių- a 
jų žvaigždžių nebebuvo ma- 
tyti, dangus apsiniaukęs, ji 
Žmonės senai jau ilsėjosi sa- ‘O 
vo šiltose trobelėse ir links- 
gi^ sapnųs sąĮHiavo^. JĖu^ 
nesįtir slankiojo naO5S"* 
žvėrys. Visur aplinkui ra
dosi tamsu ir baugu. Man 
liūdna pasidarė... Dar no
rėjau įsigilinti į svajotąsias j 
svajones, bet nuovargis ne- ' 
leido.

I

Pasiūlome visiems genj raštij m€g6* 
Jams Įsigyti dvi geras knygas: pirmyn; 
antrą tomą _ J

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7'/. coliu, aailiais kietais «p« 
darais, po 500 snviršnm puslapiu. SpatK
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai 
ypač dievotiem žmonom. Kaina abtejį 
tomą $3.00. Išpirkit© pašte mMoM£ 
Order” ir siuskite: f

“Darbininkas”
$66 W. Broadvay, So. Boston,
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YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvąlo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia j 
ūūstoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

užimti Mveitadais
Kaina fS.50

“DUBININKAS”
366 W«t BrMuhray
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I ! Kuomet Jėzus išvarė iš 
į jauno žmogaus piktąją dva

sių, kurios apaštalai negalė
jo išvaryti, jo mokytiniai 
klausė jį slapčia: “Kodėl 
mes negalėjome jos išvary
ki?” Jis jiems tarė: “Ta 
veislė niekaip kitaip negali 
būti išvalyta, tiktai malda ir 
pasninku. ” Morkaus 9.15-27. 

brevijoriuje randame, kad 
kaikurie Bažnyčios šventieji

is tekstas apie pasninką
K ,

E

išaiškinti mūsų priešų pilno
sios blaivybes nusistatymą, 
kad jis su tokiu uolumu sten
giasi ginti alkoholį prieš tiek 
t ūkstanč i ų i šty rusių vi su 
tautų kaikurių net per 40 
įaetų gydytojų smerkiančių 
kitus neištyrusių gydytojų 
elgesius, kurie dar vis siūlo 
ligoniams alkoholi kaipo me
diciną ? Ne kitaip tiktai per 
šios veislės apsėdimą piktu 

tėvai, kaipo tai Bazilius Di-il)10(^u’ i kuriuos traukia 
piktoji dvasia! Kaip galima 
išaiškinti tai kad mūsų inte
ligentai taip bijo skaityti šios 
lūšies literatūra, kad skaitv- 
tu ir studijuotų, negalėtų 
priešintis pilnaijai blaivybei, 
kurią Bažnyčia taip užgiriu 
ir atlaidais gausiais apdova
nojo ? Piktoji dvasia nevien 
gundo žmones i piktuosius 
darbus, bet ji stengiasi su 
visu pragaru žmones ati
traukti nuo pilnosios blaivy
ties, kuri nors myra įsaky
mu tiktai liuosos valios užsi- 
davimas, bet kuri ištikimai 
vykdoma didžiai sušelpia vi
sų kitų dorybių praktiką, 
kaipo įprotys svaigalų trau
kia visus į visas kitas nedo
rybes.

Pil n asa i Blaivi n i n kas

P. S. štai iš Brevijoriaus 
viena ištrauka iš knygos šv. 
Ambroziejaus (Ambrozo) 
Vyskupo apie Elijų ir pas
ninką : “Galingieji draudžia
mi gerti vyną, idant kartais 
begerdami nepamirštų iš
minties. Galutinai galingie
ji gėrė vyną pasigėrimu, ku
rie taip elgdamiesi pasidavė 
Molofernui Asi liečiu kara
liaus kariuomenės vadui; bet 
Judita moteris negėrė per vi
sas dienas savo našlystes, 
tiktai atskiriant iškilmių die
nas. Šitais ginklais sustipri
nusi perėjo aplinkui visą 
Asiriečiu karei viją. Blai
vaus pasitarimo jėga nuren- 
tė (jo paties šoble) ITolofer- 
nio galvą, užlaikė savo kuk
lumą (gėdlyvumą), pergabe
no pergalę. Ji gi pasninku 
susi juosusi ( susisf iprinusi 
apsidrąsino eiti Į svetimtau
čių kareivių stovyklą; o jų 
vada vynu apsimarinęs taip 
labai, kad negalėjo jausti 
kaklo rentimo žaizdos. Už
tai vienos moteries pasnin
kas nesuskaitomą Asiriečiu 
kareivių daugybę nugalėjo ir 
nuginė šalin. (Išgelbėjo Žy
dus iš nelaisvės). Estera 
iaip pat pasidarė gražesnė 
pasninku, nes Viešpats pa- 
dūlino malonę blaiviam pro
tui. Visą savo tautą, t. y. vi
sus savo žmonės Žydus pa- 
liuosavo nuo mirties, (kuri 
buvo jiems surengta jų di
džiausio priešo Amono; ji 
taip išdarė kad pats karalius 
jos klausė, tai vis pasninku 
arba susiturėjimu nuo vyno 
pilnu.” Yra daugybė pavyz
džių visoji* Biblijoje kaip 
Dievas laimino pilnąją blai
vybę. o šiandien net inteli- 
g< 
blaivybės priešu.

Pila. Blaivi n i akas

dysis, ir šventas Augustinas, 
Tašydami apie pasninką ne
daro skirtumo tarp pasninko 
nuo valgio ir pasninko nuo 
vyno ai’ svaigalu. Tai ir 
mums tinka pasninko tekstą 
taikinti prie pilnosios blaivy
bės, nes dauguma žmonių tik 
dėlto bijo pilnosios blaivy
bes, kad jie tiki būk alkoho
lis būtų reikalingas bei labai 
naudingas prižadinimui tik
ro apetito prie valgio, kad 
galėtų gardžiau ir daugiau 
valgyti. Būk jis be alkoho
lio neturėtų skonio pilnai pa
valgyti, negalėtų dirbti sun
kių darbų. Tai žmonėms ku
rie taip yra Įsitikinę nėra nei 

.člfi^LL^fsninkąbeį LfV 
sialkinimą. Nors darbinin
kai sunkiai dirbantieji yra 
Bažnyčios pal mosuojami
nuo pasninko nuo valgio, tik 
penktadieniais nuo mėsos ne 
yr£ paliuosuojami, tačiau jie 
klysta manydami būk jie ne
galėtų sunkius darbus dirbti 
be svaigalų. Tas skonis, ku
rį jie gauna pirm valgio iš
geriami kiek svaigalų yra 
apgaulingas, tikrai dėlto kad 
jie.ji-a įpratę, jp kaip tik at- 
Ip^atina-rracrjo, tuo sngryž<- 

ta jų naturalis apetitas prie 
valgio gaunamas nusialsini- 
iau . ir pasialkinimu. Kas 
valgo nebūdamas alkanas na
tūraliu būdu, tiktai alkoho
liu prisižadina sau apetitą 
kad išrodytų kaipo išalkęs 
toks daro sau dvigubą žalą 
bei blėdį, nes valgiu ir gėri
mu nuodų pats save apsisar- 
gina. Tie Kristaus žodžiai: 
Šita veislė niekaip kitaip ne
gali būti išvalyta tiktai mal
da ir pasninku,” turi labai 
gilią prasmę beabejo. Nes 
jei Kristus atsako savo mo
kytiniams į klausimą, kodėl 
jie negalėjo išvaryti tos pik
tosios dvasios iš to žmogaus 
sūnaus? Jis išreiškia tais 
žodžiais kad yra daugiau 
veislių apsėdimo per piktą
sias dvasias negu tik viena: 
ir išreiškia maldos sujungtos 
su pasninku galią! pas Dievą; 
taigi mums blaivininkams la
bai svarbu, nors blaivybė pil
noji ipso fakto jau yra pas
ninku, kaip šventi tėvai iš
reiškia, tariaus mes pripra
tę prie pilnosios blaivybės 
blaivybės jau jos visai neat- 
jaučiam, mums priešingai, 
kad kas galėtų mus privers
ti prie gėrimo svaigalų, tai 
būtų baisus primarinimas! 
Užtatai bandykime mokytis 
gerai melstis ir jungti su 
malda pasninką nuo valgių 
ir kitokių žvėriškų geidulių, 
tokiu būdu beabejo greičiau 
mus Dievas išklausys, ir iš
varys aršiausios veislės, svai
galų galybės velnią. Nes ši
tos veislės piktosios dvasios 
per svaigalus apsėdimas yra 
ne vieno kito asmens, bet vi
sos žmonijos kartu, tai turi 
būti baisiausios veislės apsė
dimas! Kaip kitaip galima

ktai de'
jie^Įa įpratę, jp kaip

• v

“Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teises vadin
tis geru Bažnyčios vaiku!” 
(Vyskupas Kettler)

“Gamta tegali džiaugtis 
tokie žmonės, kuriu širdis y- 
ra skaisti.” (E. Tur).
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Jay C. Bruce, Kalifornijos liūtu medėjas. Jis per šešias sa
vaites medžiojo ir nušovė 11 liūtų ir pagavo du liūtuku, sve
riančius po 15 svarų, čia matosi jo trys nušauti liūtai. Iš viso 
jis yra nušovęs 275 liūtus.
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, B. Seyfert

Apysaka: apie Zigfridą ir Krimhildą
Tl kalbos vertė A. GRIGĖNAS

KRIMHIHLDOS DŽIAUGSMAS IR SKAUSMAS

Tada sako veidmainys Ha- daug karžygiu, kurie meilę 
--- genas r Atleiskit kilnūs -pa

nai,' tarnai, kurie privalėjo 
atnešti vyno paklydo kelią, 
aš žinau netoli vieną šaltini 
su tyru vandeniu.” Rage
nas ir Zigfridas ėjo atnešti 
vandens. Karalius Gunteris 
pasiūlė padaryti lenktynes 
prie šaltinio, kuris pirmas 
nubėgs, tas pirmas ir atsi
gers. Zigfridas sutiko ir lei
do abiems dar viršutinius 
drabužius padėti, bet Zigfri
das bėgo su pilnu apsišarva- 
vimu. Nežiūrint to Zigfri
das pirmas nubėgo prie šal
tinio, padėjo savo ginklus 
prie savęs ir laukė iki kara
lius Gunteris atbėgs. Tuoj 
Zigfridas pasilenkė gerti. 
Žaibo greitumu atsiskubino 
Ragenas paėmė karžygio 
kardą ir pataikė tiesiai Į kry
žių rūbuose ir dūrė be nuo
vokos aštru ginklą tarp pe
čiui. .Jis buvo pataikęs taip, 
kad kraujas iš karžygio šir
dies šoko aukštyn. Su dide
liu skausmu šoko jis nuo že
mės ir griebėsi savo šalmus. 
Ragenas skubinosi paskui jį 
ir mušė su visa jėga žmog
žudys. Visgi greit pasibaigė 
mirtinai sužeistojo jėgos; jis 
krito i gėlėtą pievą, kuri nuo 
jo kraujo buvo raudona. 
“Vargas jums, jūs bailiai 
žmogžudžiai! Ar aš esu jums 
taip užsitarnavęs? Taip at
simokėjote jūs mano ištiki
mumui ? Manęs niekas taip 
nedejuos, kaip mano myli
moji žmona Krimhildė! Leix- 
kie tau, o karaliau savo išti
kimybę pavesti,” tarė savo 
lūpomis. Dar kartą sudre- 
liėjo mirtinai visas jo kūnas 
ir atsigulė išbalęs ramybėje.
Zigfridas buvo jau miręs... 
Naktį lavonas buvo parneš
tas į Voramsą. Sekantį rytą 
norėjo Krimliildė eiti ant 
mišių. Tarnas švietė jai iš 
kambario, liet staiga jis bai
siai suriko, atgal: “Sustok, 
o ponia! lavonas guli prie du
rą!” Baisiai nusigandusi 
skubinosi Krimliildė čia ir 
krito su didžiausiu riksmu 
ant užmuštojo lavono. Greit 
suskambėjo visas namas nuo 
verksmo ir dejavimo. Už
muštasis tapo į katedrų nu
neštas; tuoj ten prisirinko

reiškė rr verkė su ja, taipgi 
ir Gunteris pasirodė su ap
gaule, reikšdamas užuojau
tą. Bet kada žiaurus Hage
nas prie neštuvų prisiartino, 
tuoj pradėjo tekėti kraujas 
iš naujo iš žaizdos. Dabar 
suprato našlė, kas buvo 
žmogžudys. Trečią dieną la
vonas buvo palaidotas. Zig
frido žmonės keliavo namo, 
bet Krimhildė pasiliko labai 
nusiminusi Voramse, kad 
prie numylėtojo lavono ar
čiau pabūtU'’ Tris metus bu
vo nesantaikoj ji su Giunte
riu ir Ragenų ir nesikalbėjo 
jokio žodžio, bet paskui su
sitaikė ji su broliais. Jam 
patariant, leido ji Nibelun
gui turtą į Voramsą išgaln1- 
nus išdalinti neturtingiems 
ir vargšam^, kad neišmatuo
jamuoju turtu pagelbėti 
vargšus. Bet. Hagenas bijo
josi, kad Krimhildė neįgytų 
tuomi daug draugai. Jis pa
ėmė jos turtą ir paskandino 
Reino gelmėje. Dabar Krim- 
hildę kankino tik viena min
tis: atkeršyti nelemtam Ha
genui. ’

A'vinį h Urtės kerštas.
Tuo laiku, kada Krimhildė 

Voramse Zigfridą liūdėjo, 
mirė tolimoje hunų šalyje 
karaliaus Ecelio žmona, Rei
che. Karalius jos liūdėjo 
trejus metus, pagaliau siun
tė jis kilnų markgrafą Ridi- 
gerį iš Bechlero į Voramsą ir 
prašė Krimhildės rankos. Il
gai buvo jo piršliai veltui. 
Bet pagaliau prižadėjo jis 
jai už Zigfrido mirtį atkeršy
ti ir ji sutiko duoti savo ran
ką. Su Ridigeriu dabar 
Krimhildė keliavo į hunų ša
lį, o paskui ją sekė jos jau
nos moteriškes ištikimi, vy
rai. Ant lĮūnojaus pasvei
kino ją Erelis. Jis pakėlė su 
ja puikiausi»s vestuves Vie
noje. Po tt> jis palydėjo sa
vo jauną žmoną į pilį. Po il
go laiko K^imhiklei norint 
siuntė Ecelis du pasiuntiniu 
burgunduose pas karalių 
Gunterį ir leido luirgunlus, 
kurie jmi pražudymo turto 
Nibelungii vadinamo suieš
koti ir Ecelio pilių atgabenti. 
Bet Hagenas priešinosi iš
klausyti karališko brolio su

vyrais ir daugeliu tarnų. 
Prie Dunojaus upes laukė 
Hageno trys undinės (van
dens dievaitės); jos jam 
pranašavo: “Iš jūsų visi 
taps nuskandinti, tik vienas 
kapelionas tėvynę pamatys.” 
Kada ant Dunojaus sėdosi 
važiuoti, Hagenas norėjo už 
melą undines nubausti ir ka
pelioną metė į vandenį, kad 
nuskandinti, bet vilnys išne
šė jį ant kranto; ten išsidžio
vino jis savo drabužius ir ke
liavo tėvynėn. Tada paste
bėjo Hagenas, kad pranašau
tojos tikrai buvo. Su atkak
liu pasiryžimu ėjo jis prieš 
mirtį. Ant galo pataikė už
kviestieji Erelio pilim Ka
ralius Erelis sutiko savo sve
čius kuopuikiausiai. Krim
hildė pabučiavo tik jo jau
niausioji broli Gizelheri. Da-

* *> *- *. *.

bar burgundai žinojo, kokį li
kimą jie susilaukė ir su nu
siminimo pilnomis mino
mis ėjo jie viešbutin. Sun
kiomis širdimis ėjo kar
žygiai pailsėti, bet Hagenas 
sako: “Miegokit be rūpes
nio, aš noriu šią naktį sargy- 
boneiti!” Draugas Folke- 
ris taipgi prisidėjo prie jo 
kartu saugoti. Jis paėmė 
smuiką ir sugriežė taip malo
nią ir žavėjančią meliodiją, 
kad burgundai greit užmigo. 
Tada jis pasiėmė savo aštrų
jį ginklą ir tykojo su Hage- 
nu tamsioje naktyje. Vidur
nakty pamatė jie šalmus ži
bančius, tai liūnai artinosi 
Krimhildės sukurstvti, kad 
svečius užmušti./ Kada jie 
abu drąsūs karžygiai prie 
durų stovėjo, traukėsi liū
nai bailiai atgal. Sekantį ry
tą ėjo Ecelis ir Krimhildė su 
savo svečiais ,
Hagenui patariant šarvus 
buvo burgundai užsidėję. Po 
to sėdosi karaliaus salėj prie 
puikiausių pietų. Šalę Ere
lio sėdėjo Krimhildė su savo 
sūneliu, štai į salę įeina ap
siginklavęs ir krauju apsi
taškęs Daukvortas: “Vargas 
jums, visi burgundų palydo
vai guli nuo Krimhildės vy
rų užmušti!” Erelio brolio 
i sakymu buvo karai i i en ės sa- 
lę užpuolę, kurioje Gunterio 
palydovai pildavo. Žinoma, 
privalėjo jis daugeliui kovo
tojų gyvybę palikti. Kada 
Hagenas patyrė, šoko jis, iš
traukė savo kardą ir užmušė 
Krimhildės sūnelį. Didžiau
sios skerdynės-žudynės pra
sidėjo salėje. Karalių ir jo 
žmoną tik su dideliu vargu 
išgelbėjo, Ridigeris ir Dit- 
richas iš Berno, kurie pas 
Erelį viešėjo. Viduje tęsėsi 
kova toliau iki visi hunai iš
mušti buvo. Nauji pulkai 
vis slinko čia. kurie krito 
ant žemės nuo kirčių burgun
dų. Ant galo nuvargusieji 
prašė atsitraukti. “Jūs pri
valote pasilikti, jeigu Rage
nas mane išduoda.” “Nie
kados,” suskamliėjo iš salės 
numirėlių. Tuoj uždegė ne- 
žmoniška kunigaikštienė sa
lę iš keturių kampų. Lieps
na ir dūmai privalėjo neapy
kantą sunaikinti, liet apie 
600 žmonių pergyveno baisią 
naktį. Ant rytojaus žudy
mas prasidėjo iš naujo. Visi 
karžygiai žuvo. Taipgi ir 
Krimhildė buvo užmušta. 
Tik senas Hildebraudas, gin
klų meisteris Ditrichas 
Berno pasiliko gyvi. Taip 
pas i l»a i gė saulėgrąžos šventė 
Erelio pilyje.

(Galas)
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Atsišaukimas i Amerikos 
Lietuvius •w

Prasidėjus tarp Vokietijos ir Rusijos karui ir vokiečiams 
1915 metais užplūdus Lietuvos kraštų, Vilniaus lietuviai orga
nizavo savo sostinėje draugijų kuri turėjo tikslą, pabėgėlius 
nuo fronto sulig išgalės šelpti. 0 tuomet Vilniun buvo susitel
kę daug tokių alkanų pabėgėlių ypač iš Suvalkų, Kauno, da
linai ir Vilniaus gub. Todėliai tapo įsteigta Vilniuje keletas! 
prieglaudų, kuriose buvo tie nuo karo nualintieji pabėgėliai tal
pinami, maitinami ir prižiūrimi. Didžiajam karui pasibai
giant ir globiamųjų pabėgėlių daugumui savo namuosna grįžus, 
Draugija nenustojo veikusi: jijiėmė globoti mažus tų nukentė
jusių nuo karo tėvų vaikus, ką, ji ir sulig šių dienų daro. Tu
rėdama net 9 Vilniuje labdarybės įstaigas, Draugija šiais lai
kais talpina ir užlaiko jose keletą šimtų daugiausiai našlaičių 
ir pavargėlių tėvų vaikus, kurie naudojasi mokslu Vilniaus mo
kyklose ir amatuose ir rengiami ateičiai kaipo naudingi savo 
kraštui žmonės. Tokio didelio auklėtinių būrio užlaikymui y- 
ra reikalinga turėti didelės išlaidos, kurias iš auklėjamųjų ne
galima nė manyt išgauti: čia reikia labdarybės žmonių gelbėti. 
O Draugijos įstaigų paturėjimas Vilniuje ir jų šelpimas ypač 
šiuo laiku lenkų valdžiai Vilniaus krašte tarp lietuvių ištauti- 
nimo politiką vedant, yra BŪTINIAUSIAS lietuvių tautos rei
kalas ir priedermė. Todėl Draugijos Komitetas kviečia užjau
čiančius Amerikos lietuvius Vilniaus krašto pavargėliams, kiek 
kas gali rinkti aukų Draugijai nukentėjusiems nuo karo šelpti 
ir surinktas aukas siųsti D-ro J. Basanavičiaus adresu: Wilno 
(Poland) Gimnazjalna 4-1. Kiekvienam už mažiausias aukas 
iš anksto Draugijos Komiteto vardu tariu širdingą ačiū. Lai 
gyvuoja Amerikos labdariai lietuviai!

„.__________ Komiteto Pirmininkai BASANAVIČIUS _

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misijų. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą. palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.
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New Britain, Conn.

VLADAS
877 Cambridge Street,

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue Waterbury, Conn.

P. LUKŠIS S
190 Van Buren Street Newark, New Jersey H

V. GILEVIČIUS
37 Hartford Avenue

KUN. G. M. ČĖSNA K
2521 Chicago Avenue Sious City, Iowa 9

n
J. GAILIŪNAS 9

The Lithuanian Store Athol, Massachusetts W

JAKAS V
Cambridge 41, Mass. 9

“DARBININKĄ’ GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE!
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JOHN RAGALIAUSKAS 9
5 Aetna Street Worcester, Mass.

L. ŠIRVAITIS H
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan V
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K. A. VENCIUS <1

90A Lawrence Street Lawrence, Massachusetts '9.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulutė”

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A Giedraitis.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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Eina aukštesnį mokslų

Šiemet lanko aukštesnius 
mokslus mūsų parapijom čia < i 
mokiniai: p-lė Biržėtaitė Vaih<> 
da, Ca t kedrai lligh Scliool; pp. 
Žibąs Adolfas, dagelis Anta
nas, Kaušpėdas Jonas, Mocke- * 
vielas Kazimieras, Miežis An
tanas, Strazdas i Jonas lanko 
Trinity Coliego. Tikimės kad 
jų skaitlius ateinančiuose me- . • 
tuose bus daug didesnis.

Koresp.

KAS GIRDĖTI UETUVIU KOIONIJOSE

pasiduoti man, aš būsiu pri
versta paleisti sunkiąją, savo 
Sūnaus rankų; ji yra taip sun- 
kr taip svari, jog aš nebega- 
,liu ilgiaus jos palaikyti. Kaip 
ilgai aš kenčiu dėl jūsų, norė
dama, kad mano Sūnus nepa
leistų jūsų. Aš privalau nuo
lat. be perstojo, melstis už jus, 
o jūs visgi nesirūpinate ir prie
šingai darote. Veltui jūsų mal
dos, veltui jūsų darbai; jūs nie
kuomet negalėsite man atsily
ginti už triūsų, kurį aš aikvoju 
dėl jūsų.”

“Aš jums daviau šešias die
gi septintąją 

nenorima 
Tai kas labai 
sūnaus ran-

HARTFORD, CQNN.
Tėy;ą Misijonierių La Salette 

Vienuolijos Bažnyčioje į vykų, 
20 d. Jjtugs,.metinė Švč. Paneigs. 
Apsireiškimo ant kalno La šų-, 
lettc, Franci joje, šventė. Nors 
tikroji diena yra likta, tai įvy
ko diena vėliau, kad būtų pa
togiau iš toliau atvykusioms. 
Kas metų atsilanko būriais vi
sų tautų ir kalbų žmonių išgirs
ti tuos stebėtinus žodžius, ku
riuos Panelė Marija, apsireiš
kus ant kalno l^a Salette, išta
rė 80 metų atgal. Jos ašaros ir 
žodžiai taip jautriai dabar atsi
liepia žmogaus sieloje, kaip at
siliepė tuomet. •

Tėvai Misijonieriai turi įvai
riose kalbose pamokslus apie 
tai ir duoda progos pasinaudo
ti dvasinėmis malonėmis kiek
vienam savo kalboje.

Taipogi visa Misijonierių mo
kykla yra visiems atdara lan
kyti. Daugelis Lietuvių iš 
apielinkių atsilanko parodyti 

žmonijos Motinai, užuojautų ir 
melsti jos pagelbos.

Štai keletą žodžių apie ta ap
sireiškimų ir aplinkybes, ku
riose tai įvyko.

Kuomet religijos stovis buvo 
gan silpnas Francijoje ir prieš- 
tikybinių draugijų veiklumas 
slopino kokį religijos kibirkštė
lę dar'žibėjo/tai Dievas malo
niai; pažvelgė į savo žmones ir 
rado būdų jųpš sūjpętišti^ kuęi 
metaJis leido savo Motinėlei,

Jos ges ir tolintis, kad 
metams, Kalėdoms, jų 

? J

KJis leido savo Motinėlei- . , .. T. A jparirodytt FraJ1 T‘ky,b,n,°- jamirš^s ir aeateiminiaa.

, ant Kalno La Salette, 
gsėjo 19-tų dienų, 1846 m. 
apsireiškimo vieta buvo nuo- 

lus aukštas kalnas. Jo aš- 
rus vaizdas priminė žmogaus 

užsnūdusią dvasią, nes jo apie- 
l iikėse tesimatė maža gyvybės. 
Vienok tas aštrus vaizdas buvo 
grožės rūbais išpuoštas, nes 
•nieguotos viršūnės atstu ir gi
lūs slėniai, žaliumynų pilni, ža
dino kilnius sielos jausmus,.Pa
sninku dienos, bertainines, pri
minė žmogui gailesį už jo kal
tes.

Tokiose apielinkėse ir laikuo
se Dangaus Karalienė ir žmo
nijos valdovė, kurios blakstie- 
nus vilgė ašaros, teikės pasiro
dyti dviem piemenėliam, mer
gaitei ir vaikeliui. Saulutė gra
žiai žibėjo. Git*dras dangus 
kvėpavo ramybe tylumoje; o 
vaikeliai iki kol Švč. Panelė su
žadino juose kilnius jausmus 
tik gėrėjos šio pasaulio grože.

Vidurdienyje*, jiedu patėmijo 
tvikstančią liepsnų keletą 
žingsnių atstu slėnyje. Šviesa 
prasiskleidžia ir va: Dangaus 

^Karalienė sėdi verkdama ant 
akmens. Vaikučiai nusigąsta: 
bKTgaitė net išmeta lazdelę iš 
savo rankų ir nubąlą. Vaiku
tis, truputį drąsesnis, ramina 
savo vargo draugę ir gresia 
vuizilui sunkių bansthę. f- J

Ir va! moteriškė verkitifma
atsistojo ir pažehgla ”
link jų ir suramina juos savo 
dangiškais žodžiais:

“"Eikite šen. mano vaikeliai; 
n<*lnjokite: aš esu-čionai pasa
kyti jums dideles naujienas.”

Vaikučiai, sužadinti pasiti
kėjimu, pribėga prie jos, taip 
arti, kati jokis žmogus nebūtų 
galėjęs praeiti tarp jų ir apsi
reiškimo.

Dar verkdama, ji pradėjo 
jiemdviem.pasakot i tas bran
gias naujienas:

“Jei mano žmonės nebenori

! -i
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randavo j o Suv. Valstijos, bet dabar terminas jau pasibaigė ir kąpo laivai ten daugiau ne
plauks.

šiepti religijų. Gavėnios metu 
jie bėga kaip šunes į mesiny- 
čias.” »

“Ar jūs nematėte, vaikeliai, 
pagedusių javų?”

“Ne, Tamsta, nematėme.”’
“Bet tu, mano vaikeli,” 

kaltojo ji, kreipdamos į vai
kutį, “tu matei vienų kartų ar
ti Coin su savo teveliu. Šeimi
ninkas ir gaspadorius prašė ta
vo tėvelio, sakydamas: eikš 
pažiūrėti mano sunaikintąjį 
laukų. Judu nuėjote. Tu nu- 
skynei dvi bei Uis kviečių var
putes ir savo rankose ja/ sutry-

nas darbui, sau 
pasilikau, o ir tos 
man pripažinti, 
apsunkina mano 
i--> ” Kų.

“Vežėjai vis keikia mano Sū
naus vardu. Štai du dalyku, 
kurie sunkina ir taip svarių 
mano Sūnaus ranką.”

“Jei laukų d-erlius neįvyko, 
tai jūsų pačių kaltė. Aš jus 
perspėjau pernai su bulvėmis, 
o jūs tame atsitikime. Dievui 
iūgojote, kuomet radote bul .

. . nei ir visa dulkėsna pavirto.\es sugedusias; jus keikete ir' 1
ėmėte mano Sūnaus vardų do
vanai.
šiems 
pritrūksite.

Tai visa įvyko Francijoje 
184G-7 m. Sekančiosios nelai
mės taip pat įvyko trumpai po 
tam kad įtikrinus žmones to 
apsireiškimo tikrenybe ir pa- 
•irabkiis žmonės nua. įpiktybių,

Paskui, judu sugrįžote. Kai 
jau buvote pusvalandį kelio 
nuo Corpse, tavo tėvelis tau 
davė duonos gabalėlį, sakyda
mas: “Imk, mano vaikeli, va. 
gyk duonele dar šiais metais: 
aš nežinau kas valgys duonos 
ateinančiais, jeigu javai taip 
ges.”

“Tai tiesa, Tamsta, aš dabar 
atsimenu; aš gi. buvau ką tik i* • v • _ ± • •_• _j

gyvenimo pareigų apsileidimas 
buvo neapsakomas: girtybė, 
proto ir legijos tamsybė labai 
aiškiai pasirodė gyvenime. Se
kančios bausmės pasekmės 
kaip buvo iš anksto pranešta la
bai sujudino žmonos ir daugu
ma pradėjo grįžti prie Dievo.

“Jei jūs turite javų, neseki
te, nes visa kų pasėsite, gyvu
liai suos; o kas išdigs, dulkėmis 
pavirs, kuomet jūs kulsite.”

“A!” Tarė jinai, “mano vai
keliai, jūs nesuprantate pran
cūzų kalbos; palaukit!*, aš ki
taip su jumis kalbėsiu.” (Vai
kučiai nemokėjo tikrosios 
Prancūzų kalbos, dėlto kad gy
vendami kalnuose', jie niekuo
met negirdėjo jos, kadangi 
žmonės tekalbėjo tarme. Tad 
švč. Panelė atkartojo visa auk
ščiau minėta ir tęsė:

“Ateis didis badas, bet prieš 
tai mažieji vaikeliai, jaunesni 
T egu septynių motų, bus drugio 
krečiami ir mirs ant rankų, tų, 
kurio juos laikys ir nešios; di
dieji todeliai darys atgailų. Vy
nuogės supus ir riešutai su-

Vynuogės ir riešutai yra kai- 
kuriii ten žmonių• visas turtas 
ir maistas; tat. jų sugedimas 
buvo labai didelė nelaimė.

“Jei jie atsivers, uolos taps 
javų kiųanos ir bulves savaime 
augs.”

“Ar gera? nuTdŽlafes, mano 
vaikeliai?”

“O ne, Tamsta, nelabai,” 
atsakė su visišku atvirumu.

“O mano vaikeliai,” atsakė 
jinai, “reikia melstis g/*rai ry
tų ir vakarų, j«*i neturite laiko, 
etkallH-kiti* bent vienų Tėve 
Mūsų ir vienų Sveika Marija: 
<> kai galėsite. pot<-riaiikile 
danginu. Vos kelios senos mo
terys eina mišių klausyti šven- 
ton'iis dienomis, kiti gi kiaurų 
vasarų dirba sekmadieniais: veno Šveicarijoje, 
žiemų gi jie eina bažnyčion pa* keletu žmonių, kurie maloniai

Kas gali labiau sujudinti 
žmogų kaip tos smulkmenos. 
Ištikrųjų, paskutiniai jos žo- 
žodžiai parodo kaip domiai se
ka dangaus karalienė kiekvie
no žmogaus vargus rūpesčius. 
Pabaigus savo kalbų su vaike
liais, ji liepė jiems pranešti tai 
pasauliui, 
liai, apsakykite 
nėms. ”

Tai vykdinti 
būtų ypatingai 
žmonių skelbti€ 
siančias nelaimes, 
atkartojo tai du kartu... Na, 
mano vaikeliai, apsakykite tai 
visiems mano žmonėms.

“Na, mano vaiku- 
tai mano žmo-

reikėjo, kad 
pasišventusių 

pasauliui grę- 
Švč. Panelė

Kol diecezijos vyriausybė vi
sa tai ištyrinėjo ir patvirtino, 
praėjo šeši metai. Kadangi 
daugelis maldininkų tad atei
davo ant to kalno atgailestau
ti už savo nuodėmes, tai rasta 
būtinai nuolat laikyti atsakan
tį kunigų skaitlių patarnauti 
žmonėms. Tat 1852 m. kunigų 
būrelis, vyskupo leistas, apsi
gyveno ant to kalno ir pradėjo 
vesti vienuolynį gyvenimų. 
Švč. Panelės ašaros buvo tos 
kongregacijos pradžia. Pa- 
h-ngvėl dalykai buvo suorgani
zuoti ir tikslas paaiškėjo; tad 
1876 m. tas kunigų būrelis pa
reiškė llymui savo troškimus ir 
savo pagyrimų.

Gavę palankų atsakymų, jie 
suglaudė savo galvas ir pradė
jo statyti kongregacijos ateitį 
ant tvirti! pamatui. Kadangi 
švč. Panelės žodžiai nelieto vie
tų ypatinga tautų, lu't visų pa
saulį, tad regulas valdantis 
ateities misijonierius privalėjo 
būti bendras ir tinkamas vi
siems.

Pirmieji Tėvų La Salette’ų 
misi joniei rai buvo Franci joje; 
bet veik 1870 m. būrelis apsigy- 

Ten rasta

k

pakeisti kornų krakmolu. Suv.Valsti- 
ntai dart ; bandymus tij daryti,-

iiiw r įM^nnii h firr m J

al.vti Švč
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pasišventė tarnauti Marijai. 
Trumpai po tam, politikos au
drai siaučiant Francijos Tėvai 
Misijonieriai išsiskirstė po vi
sų pasaulį. 1892 m. pirmieji La 
Salettiečiai atvyko Amerikon. 
Apvažinėję visas S. V. nerado, 
kaip Noas balandis,-kur apsi
stoti kol atvažiavo į llartford’o 
diecezijų. Dievui padedant, 
pirmieji misijonieriai rado vys
kupų McMabon iabai prielankų 
ir a. a. Gerb. Kun. Haity pata
rimu juos priėmė.

Kuo 1892 m. Ta BaTėtte’ai 
darbavosi po Naujųjų Angliju. 
Pirmieji jų darbai buvo tarp 
prancūzų, nes nemokėjo anglų 
kalbos. Matydami kad negali
ma pasiekti savo tikslo—skelb- 

Panelės apsireiškimo 
perspėjimus sėkmingai, jie įkū
rė mokykių*7Jfri m. Darbas 
buvo sunkūs ir matomos sėk
mės mažos. Laikui .gi bėgant, 
iv okinių skaitlius didėjo ir kiek 
vėliau kunigų pasirodė. Pir
mieji -mokyklos a^Įėtinini bu
vo iššvęsti, kunigais1910 ' m. 
Koks džiaugsmas!

Kadangi Amerika buvo ir y- 
ra visokių žmonių apgyventa, 
ir La Salatte’ai turėjo kaip 
tikslų skelbti visiems Švč. Pa
nelės žodžius, jie priėmė visus 
be išimties vaikus į mokyklų. 
Tad, lietuviai jau laaikūsi La 
Salette’ų kolegijoje, Ilartford, 
Conn. nuo 1900 m. Dievas gi 
savo apvaizdoje, teleido pir
majam lietuviui kunigui. La 
Salette’ui, ir misijonierfui, būti 
įšvęstam rugpiūčio 15, 1920 m., 
o antras buvo iššvęstas rugsėjo 
19, 1920 m., kun. M. J. Cibuls
kas, M. S. Nuo 1920 m. Tėvai 
La Salette’ai stengėsi skelbti 
žmonėms švč. Panelės ašaras ir 
žadinti juose dangiškosios mo
tinos meilę. Iki šiol.šv. Pane
lės La Salette ašaros tebuvo 
mažai žinomos lietuviams, kad Į žmonėms,” pradeda išs 
sukeltų didelį žingeidumų Į- 
sakmiau pažinti tų įvykį. Vie- kų lietuvių, kurie savo karšto-
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nok, llartford’o diocezijoje, 
mažesniose lietuvių kolonijose 
ir kitose vietose turėjo malonę 
išgirsti tai ir pųsinamloti ir pa
kilti iš savo apsileidimo. Tai 
įvyko uolia kunigų Igno Abro
maičio, M. Cibulskio ir A. Bru
žo darbuote. Tėvas A. Bružas, 
M. S. darbuojas daugiau po N. 
Y. diocezijas. Tat, tėvai mėgi
na ateiti pagelbon su misijo
mis, kad Švč. Panelės žodžiai 
ir ašaros būtų labiau žinomos 
ir tikroji Kristaus dvasia seka
ma. .Kas gali labiau sujudinti 
žmogaus širdį kaip 
ašaros. Žmogus turi 
muo, kad neatjausti 
ašarų.

Švč. Panelės žodžiai 
nešami matosi iš to, kad misi- 
jonieriai yra išsiblaškę po visų 
platų pasaulį: Madagaskoje, 
Brazilijoje, vakarų šiaurinėje 
Kanadoje, Europoje: Franci- 
joje, Šveicarijoje, Lenkijoje, I- 
talijoje ir Belgijoje. Jau šir
dingai rūpinus tėvai apsigyven
ti Lietuvoje, kad galėtų skelb
ti tuos galingus žodžius ir pa
traukti žmones iš jų nelaimių 
sūkurio.

motinos 
būti ak- 
motinos

yra toli

Tėvų misijonierių troškimai 
yra skelbti gailesį ir savęs išsi
žadėjimų ir tuo atlyginti dan
gaus Karalienei šiek-tiek už jos 
neperstojamų mūsų globų ir už
tarimų. Visa La Salette’o ap
sireiškimas kvėpuoja atgailos 
dvasia, nes ji yra tinkamai va
dinama nusidėjėlių globėja. Tat 
su kokiu pasitikėjimu žmonės 
šaukiasi prie jos, ypač kuomet 
kas rūpinas savo mylimųjų sie
los gerove: La Salette’o Moti
nėlė nusidėjėlių taikintoji, mel
skis už mus kurie nuolat šau
kiamės į Tave.

Tad palengvėl tie švč. Pane
lės žodžiai: “Na, mano vaike
liai. apsakykite* visiems mano 

ipildyti.
Šalia tėvų kunigų yra broliu-

mis maldomis padeda misijo- 
ųieriams traukti žmones prie 
Dievo, kaip šv. Teresė padėjo 
įv. Ksaverui, Rytų misijonie- 
i*iui. Taipogi ir Lietuvos var
das yra keliamas tarp kitatau
čių, nes nuomonės išdirbimas, 
Itors labai menkas, yra didelis 
žingsnis paskutiniojo analizė
je.

DETROIT, MICH.

Drūtuolis Komaras Detroit’e

Mūsų miestas auga viskuo —
biznieriais, profesijonalais, šei
momis ir drūtuoliais. Pasta
ruoju laiku apsigyveno lietuvis 
drūtuolis p. Juozas Komaras. 
Jo apsistojimas Detroite yra 
pageidaujamas. Jo drūtumas 
lietuvių vardų pakels svetim
taučių akyse. Todelgi mums 
privalėtų p. Komarų remti.

Pirmas dideles ristvnes ren
gia Lietuvių Salės Bendrovė 
rugsėjo 30, Lietuvių Salėje, 
7:30 vakare. P-nas Komaru 
persikus su drūčiausiuindijonu 
tigru Abdul Būni. Be to dar 
tynos yra svarbios atsilankymu 
kaipo parama savo tautiečio p. 
imsis ‘kiti drfttirotiar.
Komaro ir palaikymo Lietuvių 
Salės. Kadangi Lietuvių Salės 
Bendrovę palaiko katalikai sa
vo doleriais, tad ir turime 
visi laikytis, kad pinigai atneš
tų pelnų.

Laukiama p. P. Olšausko

Gerb. klebonas kun. I. F. Bo- 
reišis tikrai pasižadėjo par
traukti vargonininkauti šv. 
Antano parap. artistų dzimdzių 
p. Olšauskų. Detroito katali
kai džiaugiasi tokia žinia, ypač 
Avestsaidiečiai žada remti. Ar
tistui p. Olšauskui dirva plati. 
Klebonas kun. Boreišis visada 
su pasišventimu organizuoja 
jaunimų, iš ko aiškiai matoma 
skaisti, jaunimui ateitis. Turiu 
dar ir tų pažymėti, kad blogos 
\ alios asmenys daro trūkumus 
gavimui muziko. Bet jų pa
stangos nueis niekais. Greitoje 
ateityje pamatysime šv. Anta
no parapijoje tvirčiausių jauni
mo organizacijų, kuri spindės 
kaip darželyj rožės. Artistui 
(tlšauskui bus lengva sudaryti 
milžiniškas choras ir teatralinę 
grupę, kur bus programai iš
marginti dzimdzių dri indžiu 
programai.*, bei kitokiais įvai
rumais.

Varguolis

SI0UX CITY, I0WA

Potvinis. Daug nuostolių. Pa
rapijos iškilmės negalėjo ' 

įvykti

Sekmadieny, 19 d. rugsėjo 
kada mūsų parapijos 10 metų 
sMkaktuvių iškilmės turėjo į- 
\ykti, b’loyd ių>ū, kuri čionai 
t< ka į Missouri. atnešė iš pra
trūkusių debesių baisiai daug 
vandens, taip kad išsiliejo ke
lias jiėdas aukščiaus krantų, 
t-žsėnie namus, kaikuriuos su
daužė ir nunešė. Suardė gelž- 
kelius ir tiltus. Padarė nuos
tolių ant kelių šimtų tūkstan
čių dolmių. Panašus (Mitvinis 
įvyko apie 35 metai atgal.

Potvinis suardė ir mūsų pa
rapijos surengtus planus. Kai- 
kuriems mūsų juirapi jonams 
pailarė nuostolių. Vienus pri
laikė saugoti savo turi is. kitus 
žmgi'idm^is pritraukė prie u- 
|K*s pakraščių. Jo Malonyla\s 
A yskiųm nebuvo galima per
vežti |a>r iųx; į bažnyčių, kadan
gi vanduo virš tilto liėgn. Tu
rėjome atidėti parapijos iškil
mes iki kito mėnesio.
J... A. ;
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BRIGIITON, Mass. — L. 
D. K. S. 22 kuopom mėnesinis 
susirinkimas įvyks spaliu 1 
d. š. m. Lietuvių Kooperaci
jos Salėje, 26 Lineoln St, 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami ateiti.

Valdyba

NUŠOKO NUO BĖGANČIO 
TRAUKINIO

IIAMONTON, N. J. — 
Salvater Rescio buvo inėjęs 
į traukinį ii- kai ta.s jau įsi
bėgėjo ir ėjo 1 mailę minu
tėj, tai Rescio atsiminė, kad 
jis namie užmiršo tikietą. 
Tai jis bėgo ant vagono plat- 

Šios ris- [formom ir paskui • šoko nuo
traukinio. Nušoko taip lai
mingai, kad veik nesusižei- 
dė.

1 GAUJAS IŠRADIMAS 
[♦©EKSNIO GALINGA MOSTIS* j 

Gydo, Reumatizmą. Ranku, Kojų. 
Nugaroa skaudėjimu. Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skats- I 
denma. ir teipviaukiua akassdejmms 
( tik ne ronas ). ■
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 

I milijonai dar nežūto apie tai. '• 
Į Deksmo Galinga Mostis yra tiek
I verta aukso, kiek ji pati sveria 
I Kg naudps gydy mo. . ’

Ste-2.rBfegg.IdMK
Klamkite dmDEKEN’S NKvŪ D^JVekY 

CHNTMENT.

Deksnis Oiatsie&t Co. 
I 818 MAIN ST. BOX 382
I HARTFORD, CONN. 0^ 8, A.
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GOSTON’O DRAOGIJy
VALDYBŲ ADRESAI

D. L. K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broachvay, So. Boston, Mas< 
V’ice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

95 C Street, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Macejunas,

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mas*. 
Fin. Rašt. — Juozapas VinkeviCius.

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Kasierius — Andriejus Zalieckas,

611 E. Fifth St.. So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis,

906 E. Broaihvny. So. Boston. Mass. 
D. R K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirm* 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 TVashington St., Boston, 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.
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Lietuvos Duktem Draugystes 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AšmensklenS,

98 G Street. So. Boston. Masa. 
Tel. South Boston 4474-M. 

V i ce- Pina. — Zofija KėSlenC.
50 Gatės St.. So. Boston. Mn» 

Prot. RaStininkė — Ona SiauricnS,
443 E. 7th St.. So. Boston. Mite. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. RaStlninkė — Bronislava Ciunien<
29 Gould St.. W. Rosbury, Mass. 

Ildininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. Gth St.. So. Boston, Maaa. 

Tvarkdnrė — Ona Mizgiraicnč.
1512 Columbia R»l„ So. Boston. Mas*. 

Draugija savo susi Tinkintas laiko kaa 
antri) utarniDkt) kiekvieną tnfinol 

Visais <lr-jos mUtalnia kreipkitės | pro
tokolų raitininke laiSku ar telefono. 
’:30 vakare, pobn^pyttnėj Bvetainij, 
Fifth SU, So. Boston. Mass.
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SV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. f.toba,

530 E. Seventh St.. So. Boston^IaM 
Tcirphnne South Boston X55rR.

Vicepirmininkus — J. Petrauskas,
17 Vale St.. South Boston. Man.

Prot. Raitininkas — J. GUneckK
5 Thomas Pk., South Rta«ton, Mm> 

Fin. RnStįninkąs — M. Aelkis,
40 Marine Romi. So. Boston, Įlaša, 

Kaslerlns — A. Naaditnnaa,
8SA E. Bma<hvay. So. Boaton, Kasa, 

Tvarkdarys — J. Zaikls,
7 tVInfteh! St., So. Boston. Mana.

Draugija laiko susirinkimu* kaa trečią 
ncdčMtenl kiekvlmo mčnesto, 2-rą 
landa po pietų. parapŲoa aaHJ. «C to 
8evaatfe Bt, to, to***, Maaa. ,
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JUOKELIAI

Ten buvęs
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PAPRSIDUODA NAMAS
MEDFORD—7 kambarių namas, sta

tytas savininko 1O metų atgal, šiltas 
vanduo, elektra, klevinės grindys, mau
dynės. sodas, 3 vištinyčlos iš kurių vie
tos yra dėl pastatymo garudžio. Prie 
namo yra dar lotas žemės jeigu reika
las. Ant kablelio, 8 minutės nuo karų. 
Puikiausia vieta, ką galima gaut. Prie
žastis pardavimo-— mirtis šeimynoj. 
Parsiduos daug pigiau perkant vash ar
ba greitai perfcant. Kreipkitės: GLYNN. 
63 Cedar Rd., Mędford. Miu-s.. o££ Fells 
Avė.. Boulevard Hghts. Tel. Mystic 
2063-R.

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 

i nuo 1:45 Iki 5 :20 po piet ir nuo 7 
i iki 9 vakare, šventą dieną pagal su- 
j sitarimą.

nsiKiiHarasH

Te). So. Bostou 0823
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio vxilun<h)»:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 :3O Iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, tidi>-gl seredonils nuo' 

12-tos dLeųą uždarytas <

, ANTRADIENIS, RŪGS. 28. D., 1926

PARSIDUODA BEKARNĖ.
Biznis gerai Išdirbtas. Reikalas greitai 
parduoti. Kreipkitės: ANTANAS VA- 
RAPICKAS, 56 Oak St.. Middleltoro, 
Mass. (Rs. 21-28)

SUSIRINKITE
y Ateinančio ketvergo vaka
re rugsėjo 30 d. lietuvių pa
rapijos salėj ant 7-tos gt. į- 
vyks L. D. K. S. 1-mosios 
kuopos susirinkimas. V isi 
nariai prašomi atsilankyti.

Gerb. artistės pasidžiaugė 
iš darbų Cambridge’o lietu
vių vargonininkės p-lės O. 
Grybaitės. Ji gerbiamoms 
artistėms vargonais akompa- 
niavo.
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Federacijos . skyriaus ofi
cialiai susirinkimas neįvyko, 
bet susirinkusieji turėjo pa
sikalbėjimą apie svarbius vi
suomeninius reikalus.Sekan- 
tis susirinkimas įvyks pane- 
dėly, spalių 4 d. 7:30val. va
kare, pobažnytinėje salėje. 
Visi nariai ir šiaip katalikų 
veikėjai prašomi sueiti, nes 
bus svarbių reikalų. Svar
biausias reikalas, tai prisi
rengimas prie spalių 9 die
nos, Skyriaus valdyba pasi
rūpins, kad tą dieną būtų ge
dulingos šv. mišios ir vieša 
pramoga. Viešos pramogos 
programą nustatys sekantis 
susirinkimas. Begalo svar
bu, kad kuodaugiausia i tą 
susirinkimą sueitu, ir kad 
spalių 9 dieną būtų kuore i kš- 
mingiausiai pažymėta.

KIEKVIENAM PROGA
L. Vyčių 17 kp. turės šo

kius ateinančią subatą para
pijos salėj ant 7-tos gt. Pra
džia 8 vai. vak.

Pramoga bus ši kartą taip 
gera, kaip ir seniau, kad bū
davo. Sueikite visi jaunuo
liai, susi pažlukitee visi su 
viens kitu—ypač vaikinai su 
merginomis. Rengėjai iš sa
vo pusės daro, kad viskas 
būt kuogeriausia.

Bengė jai

NĖRA KO BIJOTI
Plėšikas draugui: — Susi

mildamas atsargiau! Juk esa
me garsaus boksininko bute. 
Išgirdęs, jis mus kaip muses su
trins.

— Gali būti ramus, tas boksi
ninkas nė nepasijudina, kol 
jam į delną nejspaudžia 100 li
tų.

i- 
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Nuo ateinančio sekmadie- 
"iiio Šv. Petro Lietuvių Baž
nyčioje prasideda ilgesnes 
pamaldos. Taipgi prasidės 
SEKMADIENINĖ MO
KYKLA po pietų 2 v. Gerb. 
kunigų pageidauja, kad mo
kytojauti sueitų mažiausia 
100 mokytojų. Tikimasi tu
rėti apie 900 vaikų.
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Spalių mėnesy bus nema
žai įvairių pramogų. Svar
biausios pramogos, tai para- 

. - pijos vakarienė, koro koncer
tas ir sąjungiečių balius. Va
karienės tikietų, tai tikrai 
pritrtiks. P-nas Guzevičius 
nespėja jų išduoti. Perka 
kaip “hot dogs’us.”

Parapijos koro vedėjas p. 
Karbauskas pažadėjo bū
siančiame koncerte keletą 
naujų visai negirdėtų daly
kėlių. Prisirengimas nepa
prastas. Reikėtų, kad visi 
pasirūpintų iš anksto tikie
tus.

i
J A. L. R. K. Moterų Są-gos 

13 kuopa rengia balių. Lie
tuvių Prekybos Bendrovės iš 
Lietuvos atgabentus saldai
nius So. Bostoniečiai taip pa
mėgo, kad spalių 30 d. są- 
jungietės rengia LIETU
VIŠKŲ SALDAINIŲ BA
LIŲ. Tikietus galite gauti 
pas sąjungietes.

P-.
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Feliksas Zalieckas šį rude
nį žada du darbu atlikti: 
pirkti automobilių irženytis. 
Pažiūrėsime ar išpildys savo 
žodį. Brokeris

t
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NAUJA BARBERNĖ
Du lietuviai barberini — 

J. Vinickas ir S. Bugnaitis 
atidarė barbernę po mini. 61 
“I” St. netoli E. Broadvvay, 
So. Boston. Jų barbernė ik
šiol buvo Dorchestery j e. Jau
nus savo kostumerius jie pa
vaišina lietuviškais saldai
niais.

DEGTINĖS GALYBĖ
— Mielasis — sako policijos 

viršininkas eiliniam policinin
kui, — kad tamsta būtum ne 
toks girtuoklis, gautum pa
aukštinimą.

— E, pone viršininke, man 
nereikia paaukštinimo. Įsigėręs 
aš visada jaučiuosi policijos 
viršininku.

PASENĘS GYDYMAS
Dionyzas draugui:—Kur gy

vena tas gydytojas, su kuriuo 
niane kadaisia supažindinai? 
Noriu jį pakviesti, nes serga 
mano uošvė.

Draugas: — Pasenęs to gy
dytojo gydymas: tris kartus 
gydė mano uošvę, o ji vis kaip 
ambrino mane, taip ir anihrina.

I

Po dešine stovi Abd EI Krim, vadas buvusio sukilimo Mo-. 
rokoj. Viduryje yra jo brolis. Trys vaikai yra teipgi Krimo. 
Jie gabenami ant salos Reunion.
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Vidurių Užkietėjimas

l'aieškau savo pusbrolį Liudviką Sku- 
žinską. kiti jį vadina Gružauskas. J<> 
moteris yra įnirus jau antri metai, l’o 
moteries smerties apsirgo jo sūnūs ir 
atidavė j ligoninę kur jam darė ojiera- 
cijų. Dabar suims jau sveikas ir norėtų 
išeit. Ih*i neturi pas ką. .Jis yra pavi
liojęs kito vyro moterį. Moteries vardas 
Marijona Kazlauskienė. .Ji turi mer
gaitę II motų. Jis yra tamsių plaukų, (j
• >ėtlų aukščio ir pirmiau gyveno Phila-
• lelpilm. l’a. Prašau skaitytotojų arba
ių pačių atsišaukti, nes brolau jei ne
atsišauksi, tai tamstų paveikslus ati
duosime policijai ir tuomet ieškos de
nki vval. Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su: STEFANIJA MARKŠAITIEN'E,
719 Ilinkson St.. Cliester, Pa.

LIETUVIS DENTISTAS

R. ST. A. GALVARISKI

I TeL Brockton 5112 '
1 DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street)l

PERSIKĖLĖ Į KITĄ VIETĄ
Bostono Džiovos Sąjunga 

(Boston Tuberculosis Asso- 
ciation) persikėle į naują 
vieta. Dabartine vieta via *• *■ 
554 Columbus Avė.

Toji organizacija rūpinasi 
džiova sergančiais, rūpinasi 
paskleisti žinių apie nuo 
džiovos apsisaugojimą, apie 
suradimą pagijusiems darbo 
ir 1.1. Ofiso telefonas Ken- 
more 0935. . t >

ŽMONĖS, NETURĮ ' * 
PRAEITIES

Ūkininkas, nepažįstamam vy
rukui: — Berno man reikėtų, 
tik kodėl vidurvasarį metei 
tarnavęs? A!

Nepažįstamas:—Aš juk tams
tos neklausiu, kodėl pas Tams
tą nebaigė tarnauti bernas.

ARTISTĖS BAŽNYČIOJ
Pereitą nedėlią Cam

bridge’o lietuvių bažnyčioje 
giedojo per sumą žinomos ar
tistės p-lė Jozevskaitė ir p-lė 
Sipavičiūtė. Giedojimas bu
vo stebėtinai įspūdingas. 
Jautresniems žmonėms net 
ašaros išsiveržė joms begie
dant. P-lū Jozevskaitė pa
giedojo Gounod’o Avė Ma
ria, o p-lė Sipavičiūtė giedo
jo Sanctus ir Benedictus 
(Beethoveno).

Artistės suimtoje aplanke 
Cambridge’o lietuvių klebo
ną, kun. Juškaiti, kurs paža
dėjo surengti artistėms kon
certą.
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SUDEJAVO
“Keleivis” suaimanavo, 

sudejavo dėl vyčių laimėjimo 
L. Vaizbos Buto piknike. Ži
noma, “Keleivis’ bandė “su- 
fušeriuoti” tą faktą, bet 
“Darbininkas” tą dalyką iš
kėlė ir noroms nenoroms 
“Keleivis” turėjo užsiminti, 
kad vyčiai laimėjo. Bet pyk
čio apimtas rašė ir todėl 
keistenybių prirašė. Girdi L. 
Vaizbos Butas turėsiąs dau
giau neįsileisti vvčiu. Išei- 
na. kad “Keleivio” štabas ir 
L. Vaizbos Butas yra tas pat 
ir toliau išeina, kad jei L. 
Vaizbos Butas ištikro “Ke
leivio” diktatūrai pasiduotų, 
tai pasirodytų bijąs vyčių. 
Baimės, teisybė,, gali būti, 
nes vyčiai kitame atsitikime 
gali visus “praisus” laimėti.

Vytis

GERAS PATARIMAS
Pirkėjas: — Ar tai tikrai ge

li vaistai, pone vaistininke! 
Gal tamsta apsirikęs man ko
kių nuodų įbrukai.

Vaistininkas: — Teisybę sa
kant. gerbiamas, aš pats nebe
žinau. Geriausiai — tai tamsta 
pamėgink tuos vaistus gerti!

Kai kada, per nežinojimą 
ir neatsargumą mes persidir
bame ir kūnui neduodame už
tektinai gero maisto, tyro ti
ro, saulės šviesos ir poilsi ). 
Jei mes neužlaikysime kūno 
taip kaip reikia, jisai gali la
bai sugesti ir nustoti gal “s 
pasitaisyti. Po to gali prn- 
4ėti nuolat-silpnėti, sttncg'a- 
lėti ir žmogus net gali mirti.

Daug žmonių pagadina sa
vo sveikatą vartodami daug 
vaistų vidurių liuosavimui. 
Jei būsi Įpratęs prie gero 
valgio, gėrimo, poilsio ir 
mankštinimosi, tai tokįe 
vaistai visai nereikalingi ir 
paprastai blėdingi.

Normaiis, sveikas žmogus, 
kuomet valgo ir maistą bur
noje gerai sukramto, jį su
maišo sujseilėmis, maistas ei
na į vidtiriiis, kur susilieja su 
virškininto skystimais.

Gale, kuomet maistas ga
lutinai priruoštas, jisai sun
kiasi į kraujo gįslas ir neša
mas kiekvienai alkanai kūno 
dalelei. Kas maiste nerei
kalinga, ' tą kūnas išvaro 
lauk.

Vidurių sukietėjimui gali 
būti įvairių priežasčių. Ko
kios nebūt priežastis norma- 
lis vidurių judėjimas susilp
nėja, ir maisto išmatos susi
laiko kūne ilgiau negu turi 
būti, kas yra kūnui blėdinga.

Gal vos skaudėjimas, neno
ras valgyti, apvilktas liežu
vis, skausmai bile kūno da- 
lyje, apsvaigimai ir nusilp
nėjimai, kaikada lengvi kar- 

ir daugelis kitų ligų 
gali

dingusias kūnui dalis, joms 
neprileidžia įsigauti j krau
ją, ir tuomi kūnas silpnėja.

Antras: Kuomet viduriai 
iuerzinami pergreitu maisto 
stimuliavimu, judėjimas su
stabdomas ir suparaližuoja- 
mas, ir nustoja tinkamo vei
kimo galės.

Žmogaus kūnas yra "stebė
tina mašina. Tai yra daug 
Įdomesnė, neg kokia kita 
mašinerija rankomis dirbta. 
Jeigu mašinerija suira arba 
jos dalys susidėvi, yra bejėgė 
savaimi pasitaisyti, bet mū
sų kūnas gali pasitaisyti ir 
sustiprinti nusidėvėjusias 
daleles kasdieniniais fizi
niais ir protiniais darbais.

Trečias: Kad gavus rei
kiamų rezultatų, tai papras
tai vidurių liuosavimui vais
tų dozoš didinamos, kas pri
veda prie blogų papročių, 
nuo kuriu sunku atsikratvti.

(F. L. I. S.)

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS® 
OFISUOS®

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL BHKktM 7180

TEL. So. Boston 0K»-W. 
LIETUVYS DANTISTAS 

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston 

(“Keleivio” name)
Ofiso Valaudob: nuo 9 iki 12, nao 

« Ir nw 6:30 iki 9 vakare. 
Šaradomis nuo 9 iki 12 vaL dlen« 
Suimtomis nuo 9 Iki 6 vak. Neda 

nuo 9 Iki 12 (pagal nutartį?

Telefonas: Sonth Boston 47G8

DR. BALABAN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS

CHIRURGAS III PRIE GIMDYMO 
351 Dorchester Street

So. Boston, arti Andrew Sq.

v •

Žinai, Zosyt, aš sa-

v

kartu ir nau- (Rg.24. Rs.7.21)

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Jei skaitysi “ Darbininką, 
Tavo laikas neis už dyką.

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

Net didžiausias ištvirkėlis 
lenkia galvą prieš skaisčią, 
drąsią, kuklią moterį.

1 ,
Ofiso Telefonas Universitv 8831-W 
Rezidencijos Tel. Universlty 8831-R

D. A. ZALETSKAS
Graborins ir Balsamuotojas 
44S ir 983 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE. MASS.

FRF.E TETAI. COFPON 
FRONTIER ASTHMA CO„ Room 
1925-1). Niagara and lludson Sts., 
Buffnlo. N. Y. Send frve trini <>f 
your method to:

“Tauta ginama ne. jos 
ginklų, bet aukščiausios jos 
gyvybės. ’’ (Vydūnas)

DR.L.GOLDEN
Perkėlė savo Bostono ofisą i.š 99 

GREEN ST. j savo namas

16 Cravvford Street, Rxbury 
arti \Varren ir Grove Hali

Vlandos ryte nuo 9 iki 10: dieną nuo
1 iki 3; ir vakare nuo G iki 8 

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Roxbury 0131 i

no?

4

Saugok savo mintis, 
jos girdimos danguje.

Visi nepasisekimai organi 
guotam darbe, paeina nuo na 
veiklumą

1179 IVASIIINGTON STREET
Nonvood, Mass.

Tel. Norw<MNi

PARDUOTUVĖJE
Pirkėjas; — Kuo tamsta, tie

są pasakius, prekiauji?
Pardavėjas: — Asilais.
Pirkėjas; — Na, reiškia biz

nis" eina neblogai, nes tik vie
nas asilas liko.

NEKOKIA ARITMETIKA
Valdininkas, rašydamas pa

są:—Kiek tamstai, panele, me
tu? '

Panelė: — 23.
Valdininkas: — O kiek tams

tos jaunesniajai sesutei?
Panelė: — 26.

ženklai

DYKAI ROMATIZMU SER 
GANTIEMS

MOTERS GUDRYBĖ
Stasė:

vo vyrui varduvėms padariau 
gerą dovaną: nupirkau likerio 
bonką.

Zosė: — Kaip? — tu sakei, 
kad jis negeria.

Stasė: — Taip, aš sakiau, bet 
aš jį labai mėgstu.

Mes nirime naują 
metodą gydymui ro- 
miitizino. kurią mes 
pasiųsime j namus 
kiekvieno šio laik
raščio skaitytojo, 
kuris tik pareika
laus. Jeigu Jus turit 
skaudėjimą Jūsų 
muskuluose arba są
nariuose, jeigu jus 
kenčiat skausmą oro 
permainose, štai

naują metodą, kuri yra 
Jeigu

proga Išbandyt 
pigi Ir kuri pngelltėjo šimtams. 
Jūsų Ilga yra chroniška ir užsisenėjusl 
ir Jokios gyduolės jums negclliėjo. miK 
pntnrlam išbandyt šią metodą, kurią 
mos pasiunčiamo DYKAI Išbandymui.

DYKAI MUS V LĖŠOMIS
Mes neprašotn nuo |usų Jokių pinigų, 

tik prlslųsklt savo adresą. Mes išsiųsi
me lutus apmokėtą DYKAI IšBANDY- 
MI’l intisų metodą, šimtams šita meto
du piigella'Jo. pagelbės JI Ir bitus. Ne
praleiskit geros progos pasinaudoti. Rn- 
š\klt šiandien. Jeigu jus kenčiat nuo 
,-omatizmo.
PLEASANT METHOD CO. Dept. X-1O. 
3624 No. Ashland Avė., Chlcngo, UI.

MUZIEJUJE
Gamtos muziejuje mažas ber

niukas sustoja ties žmogaus 
griaučiais.

— Tėveli, kas čia?
— Čia visa, kas liko iš miru

sio žmogaus.
— Argi viena mėsa eina į 

dangų?

Ščiai 
simptomų priežastimi 
būti konstipacija.

Kaip arkliui botagas, taip 
žmogau*? kūno vidurių užkie
tėjime vaistai, tai tik laikini 
pagreitina judėjimą, bet pa
dėti nepadeda, 1x4 kur kas 
pablogina. Be viršuj minėtų 
simptomų, šios blogybės var
tojant vidurių liuosavimui 
vaistus gali būti:

Pirmas^ Per greitas mais
to varymas žarnomis padaro 
tai

DYKAI DUSULIU IR SLOGA 
SERGANTIEMS

Dykai iSbandymui metodą kuria kiek
vienas yali vartoti be jokio nesmagumo 

ir trukdymo laiko
Mos turim badą suvaldymui dusulio 

ir nit's norim kad Išbandyt u mėto musų 
lėšomis. Nežiūrint ar jūsų liga yra Už- 
tisenėjus ar naujai pasireiškus. Nežiū
rint. kroniškas dusulys ar slogos, priva
lote kreiptis ir gaut veltui musų meto
dą. Nežiūrint kokiame klimate gyvena
te. nežiūrint senumu ir užsiėmimo, jei 
tik kenti nuo dusulio ar slogi] musų me- 
toda atgaivins jus tuojaus.

Mes trokštame pasiųsti ypatingai 
tiems, kurie nustoję vilties, kuriems 
visokie įkvėpimai garų, opiumo priemo
nės. švirkšlių, patentuotų durnų ir t. t. 
negeltiėjo. Mes norim parodyt visiems 
savo lėšomis, jog musų metodą paruoš
ta padaryt galą visiem apsunkinimam 
kvėpavimo, šniokštimam Ir-visiems bai
siems paroksismam. šis dykai pasiūly
mas )>er svarbus kad nekreipt domės 
nei vienos dienos.

Rašyk dabar, pradėk metodą tuojau 
Nesiųsk pinigų, tik Iškirp^'S kujioną at
siųskite. Atliklt šiandien — net nemo
kėsite už j>ersiuntjmą.

Geras tfivynainls privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra Lodomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atviiutes. žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kaina J,0 centų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway
S. Boston, Mass.

TRUMPI
SKAITYMEUAI

■ NAUJA KNYGA
; Joje telpa dangau kaip 
į 100 trumpų pasakaičių 
i 150 pusi. 45 centai

DARBININKAS
1S66 27, Mau

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

I 

I

ResldencUos Telephonas: 0779-R. K 
Ofise Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEU
LtetavlSkas Gęnhoriua, bajsu>uoto> 
>*, Real EBtabTIr PuhUc fotoną.

258 W. Broadfcay 
South Boston, Mass.

Reeldenclja 838 Dorcneater Avenne 
Dorchester, Maaa.

V. WARABOW & GO
(KRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimą.
. *

Kaina prlelnaminusln. U žvisą pilną pagrnlią, imlnhlnjlmą, su pilnu 
patarnavimo ir visais reikalingais daiktais pas mano galima apsieit 
su $80 Ir nugščlnu už didelius. <> už vaikus — nuo $20 Ir nugščlnu 
Niekur kitur už tokią kalną taip puikini ncpalnldos. kaip aš palaidojo. 
Kns tik lurėjo su manim reikalą, visi yni dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. Sixth Street, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 4486 Senatvės laimė, fai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Aš esu pasirengęs suteikti 
visokias reikalingas infor
macijas apie Verstiną Au
tomobilių apdraiKiiiną, pa- 

j gal Mass. Valstijos įstaty-1 
' nią. Kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas Vincent B.
Ambrose, 255 Broadway, 
Tel. & B. 05O6-M.


