
Bet išvadavimo viltis aiškiau blikstelėjo, kai 
Lietuva ir Rusija pasirašė draugiškumo sutartį
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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
------------------------------- --------------- r ■ ' - ----- —
SPALIŲ-OCTOBER 8 D., 1926, PENKTADIENIS, Nr. 78

Lietuvių-rusų nepuolimo nesenai pasirašyta sutartis 
prakalbino visą pasaulį. Sujudo Europa, prabilo ir A- 
merika.

Pirmiausia žinoma prabilo ir sujudo Lenkija ir Pa
baltjūrio valstybės. Kaip tik paskelbta žinia apie lietu
vių-rusų sutartį, tai Lenkijos užsienio ministeris tuoj dū
mė Paryžiun rodos klausti, kas daryti. Lenkijos laik
raščiai pilni spėliojimų apie galimybes iš tos sutarties. Ži
noma rašo, kad lietuviai susitarė su rusais eiti prieš Len
kiją ir kad toji sutartis neteisėta. Girdi Lietuva ir Len
kija esančios Tautų Sąjungos narės ir todėl Lietuva netu
rėjus teisės sutarties daryti prieš Sąjungos narę Lenkiją, 
čia žinoma hotentotiška lenkų dora pasirodė. Išeina, kad 
Lenkijai, Tautų Sąjungos narei valia buvo pavogti Vil
nių nuo Lietuvos, Tautų .Sąjungos narės. O Lietuvai ne- 

” • valia draugiškos sutarties daryti su nenare Tautų Sąjun
gos dėlto, kad tas Lenkijai nepatinka ir pavojinga netek
ti pavogtas žemes.

Lenkijos valdžios sferose šnekama, kad Lenkija Tau
tų Sąjungos posėdyje iškelsianti lietuvių-rusij sutarties tei
sėtumą. Lenkijos laikraščiai kursto Pilsudskio valdžią 
prie greito reagavimo prieš lietuvių-rusų sutartį.

Sunerimavo dėl lietuvių-rusų sutarties ir Pabaltjūrio 
valstybės. Dabar sekama, ka rašo Lietuvos laikraščiai. Iš 
Lietuvos laikraščių daroma citatos. Pabaltjūrio valstybių 
laikraščiai su nusistebėjimu ir išgąsčiu cituoja Kauno “Ry
tą,” kur buvo parašyta Pabaltjūrio valstybėms labai bai
minga žinia. “Rytas” paskelbė, kad vienas rusų augš- 
tas diplomatas^gare^kęs, kad. kai tik lenkų kariuomenė 
ims hriautis Lietuvon, tai Rusija be jokio atidėliojimo 
užtdfes savo jėgas ant Rygos ir Revelio, užims Latviją ir 
Estiją ir laikys jas kaipo vakari} Europos valstybių užsta
tą. Todėl aišku, kad šitokia žinia turėjo sujudinti visą 
Palfaltjūrį ir visą Europą. Toji “Ryto” žinia atpyškėjo 
vielomis ir per jūras ir Amerikos laikraščiai paskelbė.

Lietuva patampa didžių pasaulio politinių perversmų 
centru.

Amerikos laikraščiai rašo ilgus editorialus apie Lietu
vą. Išeina, kad Lietuvos klausimas yra dabar svarbiausias 
šių dienų pasaulio klausimas. •

Č1ČERINAS ATVYKS LIETUVON
Kauno “Rytas,” kurs paskelbė, kad Rusija į 24 va

landas paimtų Rygą ir Revelį, jei Pilsudskis pru«.Iaetu- 
vą, toliau rašo, kad čičerinas, Rusijos užsienio iškalų mi- 
nisteris atvyksiąs į Kauną į svečius pas Lietuvos premierą.

Rašoma, kad Rusija, užėmus Rygą ir Revelį tuoj pul
tų Lenkiją. Tas įvyktų, jei Pilsudskis pultų Lietuvą.

Kadangi Pabaltjūrio valstybės Latvija ir Estija šaltai 
žiūrėjo į Lietuvą, o Latvija kelis kartus iš Lietuvos bėdų 
pasinaudojo ir pagriebė Lietuvos žemių ir vis su Lenkija 
kokietavo, tai Latvija ir Estija lygiai nepatinkamos Lietu
vai ir Rusijai. Rusija nepakęstų, kad Lenkija grobtų 
Lietuvą. Rusija užsistoti} už Lietuvą. O kadangi jos šo
nas nuo latvių ir estų pusės įūtą pavojuje, tai Rusija pul
dama Lenkiją, pultų ir Pabaltjūrį.

ŽUVO 28 ŽMQNĖS 
KASYKLOJ

ROCKWOOD, Tenn. — 
Geležies kasykloj ištiko eks- 
pliozija iš viso žuvo 28 dar
bininkai. Užgriūtuosius žmo
nes gelbėti buvo daromos di
džiausios pastangos, bet. jos 
nuėjo veltui. Kilęs gaisras 
daugiausia sutrukdė ,gelbėj i- 
mą.

VALDŽIOS KRIZIS VOKIETIJOJ
i Vokietijoj gali būti stambių permainų valdžioje. Tas

kilo dėlto, kad buvusio Vokietijos kronprinco sūnus priim
tas armijom Todėl gen. von Seekt padavė rezignaciją. O 
tas generolas yra vienas svarbiausių po nuvertimo kaizerio 
nuo sosto. Jis perorganizavo Vokietijos armiją po revo- 
liueijos. . j ... . , .

Yra spėjama, kad generolo von Sfeektb rezignaeįjačbus 
priimta ir kad po to seks ir ministerių atsistatydinimas.

Italijoj, Assižių mieste, šv. Pranciškaus gimtinėj, pe
reitą nedėlią buvo paminėjimas to šventojo 700 metų mi
rimo sukaktuvės. Daug tūkstančių žmonių buvo suėję. Iš
kilmes vedė Šventojo Tėvo delėgatas kardinolas Merry Į)el 
Vai. Tasai kardinolas savo pamoksle palankiai užsiminė 

- apie Mussolinj, Italijos premierą, už jo palankumą Baž
nyčiai.

f

DIDELĖ KYŠININKŲ BYLA 
LENKIJOJ

VARŠUVA. — Spalių 5 
dieną Varšuvos apygardos 
teisme prasidėjo didelė Len
kijos karo laivyno vado 
Bartoševičiaus - Stachovskio 
4r kitų karininkų byla dėl ky
šių ir valstybės iždo sumą pa
sisavinimo. Nuostoliai sie
kia 100 mil. zlotų. Byla dėl 
jos medžiagos gausumo pra
sitęsianti apie mėnesį. Iš 
kaltinamųjų kalėjime sėdi 
tik vienas Bartuševičius.

PRITARIA PENKIŲ DIENŲ 
DARBO SAVAITEI

WASHINGTON. — Iždo 
Departmento sekretorius 
Mellon palankiai išsireiškė į- 
vedimui 40 valandų darbo 
savaitei. Jis sako, kad jei 
gamyba nuo to nenukentės, 
tai niekas tam Amerikos 
Darbo Federacijos reikalavi
mui negali priešintis.

PADORESNI LENKAI IMA 
SUSIPRASTI

VILNIUS, IX-20 (E.).
Kurjer Wilenski,” rašyda

mas dėl nesenai Vilniaus lįę7 
tuvių, gudų ir žydų įteiktų 
Barteliui reikalavimų švieti
mo srity, abejoja, kad ligi 
šiol varyta pakraščiuose len
kinimo politika turėtų pasi
sekimo. Laikraštis reikalau
ja, kad iš neteisingo ir klai
dingo priespaudos kelio val
džia išsuktų ir kad konstitu
cijos dėsniai būtų, pagaliau, 
pradėti įgyvendinami.
r

DANCIGAS, IX-20 (E.). Pranešama, kad iš M......
no pabėgę abu ten kalinti lietuviai lakūnai, peniai beskrai-Ų 
dydami paklydę ir ties Vilnium patekusieji į lenkų rankas^ 
Lenkų valdžia yra davusi griežtą įsakymą juos pagautu! 
Policijos organizuotas stropus lakūnų sekimas. Bėgliu li-Ų 
kimas tuo tarpu nežinomas. . /.j|
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KAUNAS, IX (E.). 'Lenkų pašiepiu korpuso kareivi 
viai demarkacijos linijos apsaugos III rajono ribose nuo»| 
Trumpalių iki Gilviškių kaimo linijos gaires perkėlė iš se*| 
uos vietos į vidurį kelio, kurios seniau stovėjo šalia kėlioj 
lenkų pusėj. Rajono viršininkui duotas įsakymas gairesŲ 
nuo vidurio kelio išmėtyti. 3

P0TVINIS INDIJOJ

Vidurinėj Indijoj buvo iš
tikęs didelis potvinis. Taip 
atsitiko dėl nepaprastai gau
saus lytaus . Mandla mies-’ 
tas nukentėjo taip, kad veik . 
iš jo nieko neliko. Prigėrė 
apie 200 žmonių.

ŽUVO KETURI VAIKAI

Vokietijoj, netoli Ham
burgo miesto, ekspliodavo 
rankinė granata. Prie to 
žuvo keturi vaikai. Y ra spė
jama, kad toji granata Užsi
liko nuo komunistinio suki
limo 1923 m.

TIK IKI 9 VAL. VAKARE

INDIANAPOLTS, Ind.— 
Šio miesto policija išleido pa
tvarkymą, kad vaikai ir mer
gaitės iki 17 m. amžiaus be 
palydovų—tėvų arba vyres
niųjų galės būti gatvėse tik 
iki 9 vai. vakaro. Po to to
kie vaikai, jei be tėvų bus 
ant gatvės, bus areštuojami 
Bausftnė prasikaltėliams ski
riama iki $50.
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Ralph Earie, jodomąją pa
veikslą filmą dirbėjas. Jis bu
vo Miami’o mieste laike didžio
sios viešnios. Jis filmą daug 
pridirbo ir su jomis orlaiviu lė
kė į New Yorką. Jis buvo pa
vojingiausioj vietoj ir gavo 
žaisdą galvon ir kojosna. Prieš

VOS NEŽUVO 400 ŽMONIŲ

NEW YORK. — Graiki
jos laivas Byron buvo beat- 
plaukiąs su 397 pasažieriais. 
Ant laivo kilo gaisras ir tada 
laivas skubinosi uostau. 
Miesto gaisriniai laivai pa
skubėjo į pagelbą degančiam 
laivui. Į laivą buvo prilip
ta tonos vandens ir gaisras 
užgesintas. Visi degančio 
laivo pasažieriai ir jūrinin
kai išliko gyvi ir sveiki.

Be pasažierių laivas gabe
no tabokos, kilimų ir skudu
rų. Iš laivo kilo debesiai dū
mų ir tą vaizdą matė tūks
tančiai žmonių.

PILSUDSKIS STIPRINA KARIUOMENĘ VILNIAUS 
KRAŠTE '

VARŠUVA, IX-20 (E.). “Gazeta Warszawska PoįJ 
ranna” pažymi, kad Vilniaus krašto kariuomenė, .šiuo 
tyrkrašto apsaugos ministerijos ypatingai globojama. NFeS$n| 

•. .nai įvykusiuose manievruose Pabradės Postą vii rajone da->/3 
Ivvavęs pats krašto apsaugos ministeris. Vilniaus kariuos || 
menės inspektoriaus paskirti gen. Burhadt Bukackiš’iBdl 
gen. Rydz Smigly gyveną Vilniuj.

Pasak “Polska Žbrojna,” Vilniaus krašte viešįs 
sudskis vedąs ir toliau asmeniškai ministerijos darbus. Esą<*3 
atostogaudamas Druskininkuos jis turįs nuolat einamųjų 
klausimų ir kariuomenės darbų pulsą.

.... I...... ■ — ■ ■ I Į Į J—' ‘ ' 4 
Sulig Suvienytų Valstiją 'j 

Darbo Departamento praneši- a 
mų kiekvienas angliakasys iš- 
kasa anglies ]>er metus maž- | 
daug 7.°»4 tonus kietųjų ir J 
minkštųjų anglių. - . 1

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIE
TUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Ateinantį pavasarį Klai

pėdos krašto lietuvių chorai 
ruošiasi surengti “Pirrhąją 
Klaipėdos krašto lietuvių 
dainų šventę.” Bendrojo 
choro dirigentais numatyta 
p. p. Vydūnas ir A. Vaičiū
nas. Paruošiamieji šventei 
darbai jau atlikti.

GERINS GELEŽINKELIŲ 
POLICIJĄ

Geležinkelių policijai ge
rinti paskirta tam tikra kvo
timų komisija, kuri važinė
dama tikrins atatinkamą po
licijai dalykų žinojimą.

KARŠTI GINČAI DĖL 
DIVORSŲ

Bolivijoj, Pietų Amerikos 
respublikoj, dabar eina karš
ti ginčai dėl legalizavimo di- 
vdrsų. Sumanymas suteikti 
divorsus yra i neštas į restpu- 
blikos seimą. Už ir prieš le
galizavimą divorsų eina di
deli mitingai ir ginčai vi
suose didesniuose miestuose.

SULAIKĖ PEOVIAKĄ
Nesenai' sulaikytas pasislė

pęs žinomas peoviakų ( P. O. 
W.) narys Aliubavicius, ku
ris perduotas Kauno apygar
dos teisino valstybės gynėjui.

X »C XEduardu, 
skelbia Floridos žmonėms apie . 
prisiartinančią audrą. Jis ša-.J 
kė, kas reikia daryti, kaip J 
rybes ir gyvastį gelbėti.

dį j4 .

Naujas Generalis
. . a t r * 11 i * * * i s

Patyrinėjus padėtį išdirbys- 
čią Suv. Valstijose, enginieriai 
surado, kad kas metą visiškai 
susižeidžia 23,000 darbininkų.

sosdnijr'kada ten ištiko didy-|li dirbti mažiausia mėnesį lai- 
sas žemės Hrebėjimaa. — ko> 575,000 darbininkų.

• • i

•

\ . v.,- r ..**-• • ik” ’ ’ • t*
.. y. V*

•. .» #•* .. - • A. — T** x *fc r ‘

DETROIT. Mich. — Anglijos darbininkų delegatai: 
merikos Darbo Federacijos suvažiavime pareiškė, kad 
lijos darbininkai turbūt išeisią į kitą genemH streiką*' 
kė, kad sekantis generalis streikas-būsiąs yedatnaš 
dėsniu griežtumu, negu pereitą gegužio mėnef4»

Anglijos darbininkus verčia prie griežtą priemonė* 
valdžios nesugebėjimas baigti angliakasių streiką.

* • *. . • . . ■ * r
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Vyras ir moteris sėdėdami klauso Credenz’as modelio

Ką Tamsta Norėtum Girdėt? T

KĖSINOSI ŠAUTI Į PROFESORIŲ KUNIGĄ BUČĮ I
X

Nueikite pas artimausį pardavėją, ii' paklausykite 
grojant Orthophonic Viotrola šiuos Naujus Victor 
Rekordus, padarytus sulig New Victor.

Du Amerikos karo laivu. Jie buvo Kynijos vandenyse. Nuo 
Kynijos kranto į juos buvo šauta. Iš laivų šūviais atsakyta.

Naujas Ortliophoniškas Victrola su savo ištobulinta 
reprodukcija, laukia progos groti dėl jūsų visados. 
Laukia groti tokius dalykėlius kokių jūs ligšiol dar 
rįiekados negirdėjote.

nios is Lietuvos
h-' ■"1 -i
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU REIKALAVIMAI
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VILNIUS, 1X16 (E.), 
iaip jau buvo pranešta, tau- 

Ipnių mažumų delegacija at
plaukė pas premjerą Bąrte- 
lį Nuo lietuvių toj delega- 
sijpj buvo “Ryto” švietimo 

augijos valdybos narys, 
ią įteikė minėtos draugijos 

vardu tokio turinio menioria-

tiems valdiškųjų kvalifikaci
jų, ‘ites šie kandidatai yra ė- 
!(• mokslą lietuviu vidurinėse . fe fe
mokyklose, kurios ligi šiol 
beturi valdiškųjų teisių.

12) Dabar dirbantiems mo
kyklose mokytojams, kurie 
valdiškas kvalifikacijas turi 
Įgyti per pa pildomuosius 
kursus, pripažinti jų turi
mus gimnazijų ir seminari
jų liūdymus, kaip tatai yra 
daroma lenki) mokyklų mo
kytojams.

13) Policijos ir adminis
tracijos valdžia turi būti pa
šalinta nuo mokyklų kontro
liavimo ir kišimosi i mokyk
lų vidaus gyvenimą.”
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RASTOM PARTIRANŲ 
GAUJOS

Igną vinto rajone tarp 
Dūkšto ir Kazitiškio mieste
lio, bastosi lenkų partizanų

]

X
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K:‘^Ljetųvos mokyklos Vil- 
' its^rašte yra nepaprastai 

Sunkioj padėty, kuri neati
dėtinai taisytina.

rūpinusi savo mokyk- 
tote lietu viii ‘ * Ryto 

draugija jau nebe 
tyra kreipusis plačiais 
žrialais i buv. v\n iausv- 
<į p. p. tikybų ir švieti;
nisterius, tačiau; ne- 

įlaifet^į visada lx* pasekmių.

gaujos iki 90 žmonių. Visi 
partizanai jauni vyrukai, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, 
atgabenti iš centralinės Len
kijos, būk darbo ieškoti. Da
limis jie apsigyvenę dvaruo
se. Ryšy su tuo partizanų 
pertvarkymu, nesenai viešė
jęs Druskininkuose Pilsuds
kis laukiamas atvykstant vėl 
į Vilniją.

rasinė ir inaterialie lietu-
* e

Vil-
3-krašte-šum laiku nm

P-N AS V. DINEIKA DIRBS 
SVETIMIEMS I

: viip imbkyklų ]>adėtis

.verčią reikalauti neatidedaiit 
' ir iĮpąšaknų pakeisti val- 
• dzios elgesį su mūsų įtiokyk- 
k lomis.
— :iį Nevaržomas niokvklų au- 
^girnas reikalauja patenkinti 
k.šiuos postulatus:
| : 1) Vilniaus ajiygardos kii-!
|Tatorijoj sudaryti tam tikrą 
f skyrių, kurio priešaky atsi- 
| stotų lietuviai, p. švietimo 

Iministerio paskirti iš lii*tu- 
,vių' visuomenės pastatytų 
kandi d atii.

į-, 2) Lietfuviii mokyklos savo 
tarpe turi turėti visų laips
nių teisėtų mokyklų (prade- 
UaftnjjiĮ vidurinių, profesi
nių^ inokytojii seminarijų).

3) Atidaryti valdiškų nio-
I kykhį. lietuvių dėstomąja 
kalbaj arba, vietos.gyvento

jams pareikalavus, pakeisti 
esamąsias lenkiškas mokyk- 
lasjietuviškomis.
• 4) Pripažinti kvalifikaci
jas tiems mokytojams, kurie 
išėjo privatinius papiklo- 
pedagoginius kur-

P. Viktoras Dineika, gerai 
.žiuumas kauniečiams .ir A- 
merikos lietuviams talentin
gas mūši) dramos artistas, 
kaip mums praneša, šiomis 
dienomis pasirašė sutartį su 
Talino rusų dramos teatro 
direkcija ir jau netrukus iš
važiuoja Talinan, kur vai- 

idins visą žiemos sezoną. Mus 
labai stebina, kadj). V. Di
neika. kurį žinojome ligšiol, 
kaip lietuvį patriotą ir norė
jusi darbuotis tautiniam mū
sų menui, pametęs Lietuvą,, 
\;;žiuoja dabar į . svetimą 
kraštą dirbti visai svetima
me mums teatre.

KE 
B į

l

muosius
; SUS Vilniuje.

5) Lietuvių vaikų lanky
mas Įietuvių mokyklų turi

į būti laikomas patenkiuančiu 
privalomą j i m< >ky 11 lą.

6) Suteikti subsidijų esa- 
:jnoms lietuvi!) Vilniaus ir 
į Švenčionių gimnazijoms ir

tVilniails mokytojų semi na ri- 
te •jai.
L 7) Esamos lietuvių gimna

zijos ir mokytojų seminarija 
. turi būti teisiu atžvilgiu su
lygintos su atitinkamomis 
lenkų mokslo Įstaigomis.

| F 8) Lietuvių mokyklų mo
kytojams ir mokiniams turi 

į būti suteikiąs tos pačios tei
sės, kuriomis naudojasi val- 

j etiškosios mokyklos (karei
viavimas, emeritūra ir to- 
lyg.).

L , 9) Pripažinli kvalifikaci
jas dabar mokytojaujan
tiems mokytojams vidurinė
se lietuvi u mokyklose.
I 10) Abiturientams, pubai- 
gusienis per paskutinius tre-

7>. Kasiau f a* (UiHs/t is, buv. 
Valšt. Teatro nuolatinis reži
sierius. negavęs dabar alat iu- 
l.amo savo srity darbo Val
stybės Teatre, pasirašė su
tarti su steigiančiu Taline 
rusų dramos teatrą art. p. V. 
Steponavičium, kaip to teat
ro režisierius. Netrukus p. 
K. Glinskis išvažiuoja Tali- 
uan pradėti darbo.

KIPRAS .PETRAUSKAS GA
STROLIUOS PO EUROPĄ
• Patikimomis žiniomis, žy

miausias mūsų <>l įeros daini
ninkas Kipras Petrauskas y- 
ra gavęs kvietimą iŠ Prahos 
dalyvauti valstybines čekų 
operos vaidinimuose ir kon
certuoti.

Be to; gerb. dainininkas 
ketinęs koncertuoti dides
niuose Vokietijos centruose 
ir Vienoji*. Gastrolės Įvyk
siančios apie Kalėdas. Bus 
tai pirmas didysis šio žy
niaus mūsų menininko'“tur- 
rė” p<> Vakarus ir drauge di
džiausioji ir gražiausioji iŠ 
\ isa. kas ligi šiol mūsų buvo 
ten daryta, lietuviškosios 
kultūros ir vardo reklama.

Sekmadienį rugsėjo 19, a- 
pie 3 vai. p. p. sėdint pro f. 
kun. Bučiui savo kambary 
prie rašomojo stalo, ties pat 
langu (Marijonų namuose, 
Šaričių bažn. kieme) iš lauko 
i jį šauta. Girdėta net trys 
Šūviai, iš jų vienas pataikė i 
langą. Kulipka permušė du 
.lango.stiklu ir.prazvimbė pro 
pat profesorių, kurs, laimei, 
Šį kartą sėdėjo ne paprastoj 
savo vietoj, bet kiek nuoša
liau. iš stalo galo. Kun. prof.
Ličio kambarys antrajam 

narni) aukšte ir jo vienintelis 
angas išeina į kiemą, kuris 

išeina į Ugniagesių gatvę. 
Sprendžiant iš kulipkos pra
muštu skeliu (išorinio stiklo 
skylė aukštėliau negu viduji
nio) šūviai nieku būdu nega
lėjo būti padaryti iŠ kiemo'iš 
Žemesnės vietos, nes tąsyk 
lailipka, peiinušusi pirmąjį 
stiklą, antrąjį permuštų jau 
kiek aukštėliau, ne žemiau, 
kaip kad dabar atsitiko. Šū
viai galėjo būti padaryti iš 
kiek aukštesnes vietos, negu 
randasi langas. Ištyrus vie
tą. tenka pasakyti, jog pa
našiausia nežinomam šauliui 
vieta galėjo būti per kiemą ir 
gatvę esančių žydi, realinės 
gimnazijos namų negyvena
majam aukštiny, kur pasi
slėpęs piktadarys, praskver- 
bęs nežymiai reikiamoj vie
toj dokalkų stogą, galėjo kuo 
puikiausiai ir tiesiai taikyti į 
prof’. Bučio langą, kulipka 
turėjo pereiti tik ]>ro žemes
nį Marijonų namų kiemsar
gio namelį nuo I'gniagesiii 
gatvės. Kitos atatinkamos 
vietos šaulių neinatyti. Iš 
to pat kiemo nešovė niekas ir 
negalėjo taip šauti. Juo la
biau negalėjo šauti iš gatvės 
ar Ugniagesiu bei tolimesnės 
Poškos gatves kiemu, nes šū- 

; \ Į sukliudytų mūrai, iš kurio 
nors balkono ar didžiųjų 
Poškos gatvės(vis a vis) lan
gu ir negalėti) niekas šaudy
ti. ypač dieną, nes tai labai 

’ lengvai atkreipti) dėmesį. O 
1 mūsų nurodomoji vieta tam 

pati parankiausia. Manomo, 
jog prie tokių pat išvadų pri
eis ir Kriniin. Policija. Tris 
šūvius g..... ................................

’ grelimo žydi) gimnazijai kie-|P-
‘ mo, išeinančio į Poškos gat-‘Kubilius i 
‘ vę.

PAVEIKSLŲ PARODOS 
PASISEKIMAS

J. Mackeviičaus ir K. Ši
monio paveikslų parodą ap
lankė daugiau, kaip 1000 
žmonių, kurių 600 moterų ir 
150 vaikų iš prieglaudų. Už
pirkta daugiau, kaip 50 pa
veikslų — 33 Mackevičiaus ir 
18 Šimonių. , . .. .

PASIKORĖ DVARININKAS
Jučių dvaro, Kėdainių ap., 

savininkas inžinierius Vaclo
vas Kšonstauskas rugsėjo m. 
naktį iš 12 į 13 d. savo dva
ro klojime, pasirišęs virvę po 
skersbalkiu, pasikorė, palik
damas raštelį: “žyc nie mo- 
gę, pochovac w ogrodzie” 
(“gyvent nebegaliu, palaido
ti darže”)

Velionis turėjo apie 65 me
tus, gan sveikos išvaizdos, 
nevedęs; ilgą laiką yra dir
bęs Sibirą* tiesdamas geležin
kelius. Paliko ūkį iš 214 de
šimtinių su gyvu ir negyvu 
inventorium.

UNIVERSITETO STIPEN
DIJOS

Universitetas šiais metais 
iš vyriausybės gauna 135 sti
pendijas. 150 litų ir 250 litų. 
Reto, duodama dar 10 sti
pendijų baigusiems universi
tetą važiuoti į užsienįzruoštis trukus juos bandymuose da 
profesūrai, po 300 ir 500 litų. Iv va vusienis (praneš.

I

Rugsėjo 13 d. Valstybės 
Teatro rūmuos įvyko jaunų 
dainininkų, pretenduojančių 
operon, balsų bandymas. 
Bandė savo balsus: p. Izabe-DEL KUŠELIŠKIŲ KATA- 

. STROFOS
« k fe i •

,^‘ljU^doinai dėl Dubysos— 
Kušuląškiii katastrofos gali- 
niv pranešti, jog nelaimė. i.Š- 

Įtikuri dvi maldininku proce
sus metus lietuvių gimnaziją [sijas, būtų galėjusi būti daug 
leisti stoti i aukštąsias mo
kyklas ir jų (lietuviu abitu 
lientn) matūros pripažinti 
lygiomis.su valdiškųjų gim 
nazijų matūromis.

Į1 11) 1926—7 mokslo metais 
leisti užimti mokytojų vietas

: lietuvių pradedamosiose- mo
kykloje asmenims, neturiu-

didesnė, tik. laimei, tiltas Į- 
hižo dar Diibysęs vandenų 
nepriėjus ir mikritusieji nu 
puolė. n<>rs ir nuo 3 sieksnių 
aukštumos, liet ne i upę, o 
ant Kušeliškių paupiu pievų. 
Nugalanda nukentėjusieji į 
Raseinius atvykusio iš ten 
greit, pagalbos automobilįo.

BLOGAS ŽENKLAS PER 
JALBŽIK0V8KI0 

INGRESLĄ

Per Vilniaus arkivyskupo. 
Jalbžikovskio ingreso iškil
mes, skambinant varpais, 
nukrito didžiausias varpas 
katedros varpinėj. Bekris
damas išlaužė keletą balkių, 
tačiau su žmonėmis nelaimių 
neįvyko. Žmonės šį įvykį 
laiko blogu ženklu ir įvairiai 
jį aiškina.

K0MUNISTŲ RIAUŠĖS 
VILNIUJE

Vilniuje komunistai buvo 
surengę dideles riaušes, ku
rių metu, įsiveržę į atsargos 
karininkų susirinkimą, pa
kėlė triukšmą, kurį teko mal
šinti policijai. Tą pat jie 
padare ir socialistų partijos 
susirinkime. Vėliau jie bu
vo beeiną į Lukiškių kalėji
mą paleisti kalinių, bet rai
tosios policijos buvo išsklai
dyti. ■ •

K.

Katalogas Ant Pareikalavimo

J tol IK l i s U (iiiil HiĮ>yi>k i s

- Dalis 1 ir 2

Oi
Dobile

Kio-Vitlcu*
S ii kiij i .Vaši č—K u iii s i u s

— Joseph Vaitkus

— Jonas Butėnas
— Jonas Butėnas

— Jaros < lly inpians
— Jaros <>l\nipians

išmušė Kiliuos

No. 78827 10" .? .75

Nu. 78831 10" .75

No. 78801 10" .7.5

Jau dabar yra septyniolika rūšių Victrolas nuo 
$17.50 ir augščiau. Pasirink pats pas bile pardavėją, 
ir žiūrėk, kad būtų šis vaizbaženklis:

The 2Vew

Orthophonic

Vlt’TOR TALKINU MAC1IINE COMPANY CAMDEN. NEW JEKSEY, U. b. A.

GUDŲ REIKALAVIMAI
VILNIUS, 1X15 (E.). 

Ryšy su atvykimu į Vilnių 
naujojo arkivyskupo gudų 
“Krynica” reikalauja: 1) 
Vilniaus kunigai seminarijoj 
Įvesti, kaipo mokslo dalyką, 
gudų kalbą, literatūrą ir is
toriją ; 2) gudams katali
kams paskirti Vilniuj spe- 
c.ialinę bažnyčią ir 3) išleisti 
bendras taisykles dvasinin
kams dėl vartojimo gudų kal
bos bažnyčiose ir parapijose.

CHULIGANERIJA
Š. m. rugsėjo mėn. 13 d. 

apie 24 vai. Į Birštono klebo
niją atėjo nežinomas asmuo 
ir. neradęs namuose kunigo, 
pradėjo iš revolverio šaudy
ti, daužyti langus ir tvoras. 
Po šio “Dou-Kichotiško’ žy
gio, piktadarys dingo. Jam 
sulaikyti policijos dedamos 
pastangos.

\z •

ŠELPS NUO NEDERLIAUS 
NUKERTĖJUSIUS TIK 

KOLONISTUS

Šiemet Vilniaus krašte ne
užderėjo nei žiemkenčiai, nei 
vasarojus. Ūkininkai, nekal
bant apie duoną, neturi kuo 
ir lauku atsėt i. Įvairios ū- 
kininkų organizacijos krei
pėsi į okupantų valdžią, pra
šydamos paramos. Ši, ne
turėdama formulės teisės at
mesti ūkininkų prašymus, 
formalumo dėliai paskyrė 
neva visam kraštui tik 300 
tūkstančių zlotų tam reika
lui. Tačiau tas ūkininkų nei 
kiek nenudžiugino, nes šitie 
pinigai dalinami okupantų 
gyventojams Varšuvos ir Lo
dzės perėjūnams, pas ku
riuos amžinas nederlius, nes 
nieko nedirba, dvarinin
kams, o dalis sutirpsta oku
pantų valdininkų delnuose. 
Ūkininkams didelis bado pa- 
vojus.

girdėję tuo laiku ir iš Jč Avietėnaitė, p. LųiČienė, 
. p. V. Braziuievičius, K. 

ir M. Rakickas.
(“Rvtas”) ! ūandyniimse dalyvavo, be 

__________ p’peros ir dramos administra
cijos ir bendradarbių, dar 
muzikos mokyklos direkto
rius p. Naujalis, vice-direk- 
torius p. Žadeika.s lektorius 
p. Kačanauskas, Kipras Pet
rauskas ir kiti. Bandymo 
rezultatus sprendžia atitin
kamas kolektyvas, kuris ne-

TIK LENKIŠKAI

VILNIUS, 1X15 (E.). 
“Vilniaus Aidas,” paminė
damas, kad per Jalbrzy- 
ko\vskio ingresą popiežiaus 
bulė buvo perskaityta tik lo
tynų ir lenkų kalbomis, pa
žymi, kad tuo būdu nauj. ar
kivyskupui įžengus į Vilnių, 
buvo pamintos lietuvių kal
inis teisės, kurią buvo pripa
žinę Vilniaus vyskupai Zvė- 
ravičius. Roppas ir Matule
vičius, nes jų paskyrimo bu
les buvo skaitomos ir lietu
viškai. Perskaičius bulę, ar
kivyskupas pasakė trumpą 
pamokslu taip pat tik lenkiS-

. * •
t
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Kaip žinoma, mūsų mėsai 
geriausios ir artimiausios 
rinkos yra Vokietija ir Šve
dija. Įsileisdamos Danų, O- 
landų, Argentinos ir Klaipė
dos krašto galvijieną, šios 
dvi valstybės yra pažadėju
sios įsileisti ir mūsų galvijų 
mėsą, kai įstatymo keliu bū
siančios sutvarkytas Lietu
vos antisanitarinės skerdyk
los ir veterinarine priežiūra.

Buvusios mūsų Vyirausy- 
bės rūpesčiu, praeitais me
tais gruodžio mėn. yra išleis
tas “Skerdvklu ir mėsos fe fe
priežiūros įstatymas.” Ei
nant šiuo įstatymu, Kauno 
miesto antisanitarinė sker
dykla tegali veikti tik ligi 
ateinančių Naujų Metų.

Mažumų valdomoji Kauno 
Miesto Valdyba rūpinasi iš
gauti iš p. Žemės Ūkio Minis- 
t< rio garantiją neuždaryti 
skerdyklą per 3 metus (ligi 
Naujojo Seimo), žadėdama 
ja šiek tiek atremontuoti. Y- 
pač darbuojasi Miesto Val
dybos nai’vs, Seimo atstovas 
Liutikas, kuriam rūpi tik 
šilta vieta Miesto Valdyboje 
ir jo “ojezyznos” reikalai. 
Leidžiant gyvuoti Kauno 
skerdyklai negali . Į>ūt i nei 
kalbos apie privertimą su
tvarkyti provincijos sker
dyklas. Vadinasi, mėsos eks
porto klausimas vėl gali būti 
ilgam atidėtas.

Nejaugi Vyriausybė pa
mins visos šalies gyvą eko
nominį reikalą ir tenkins 
siaurus žydų—lenkų atka
klius užsimanymus ? Nejau
gi Vyriausybė nežino, kad 
nuo 5. in. liepos mėn. nei vie- ____ ________ .____ ,......
nasmūsų galvijas užsieninIbrzykovvskio atvykimą, Vii-

neišeina, nes ligi tol ėjęs, 
nors mažas jautienos ekspor
tas bent į tolimą nepatogią 
Čekoslovakijos rink;) (kur 
nuvežimas ir muitas ligšiol 
atsieidavo 1 kilogr. apie 1 lit. 
5 cent.), dabar dėl uždraudi
mo įvežti ten sūdytą mėsą ir 
pakėlimo 60 proc. muito švie
žiai mėsai yra visai neįmano
mas ir galutinai sustojo, dė
liai ko gyvuliui kainos negir
dėtai nukrito. Provincijoje* 
raguočių pilni tingai, bet jų 
niekas nei>crka arba Įmsiūlo 
tokias kainas, kurias gauna
ma veik tik už odą (karvėms 
siūlo apie KM) litų, 2 metų 
\eršiams apie* 60 litų.) Ūki
ninkai paršivedę namon 
piauna galvijus, ko lig šiol 
nėra buvę.

. Vyriaiisvln* turi pašalinti 
^isa, kas mėsos rks|M»rtą 
trukdo ir visomis pastango
mis rūpintis greičiau atida
ryti Vokietijos ir Švedijos 
sienas mėsos eksportui, be 
kurio Lietuva visai trokšta.

VIS ĮŽŪLIAU IMA LEN
KINTI

VILNIUS, IX-20 (K), 
Kaip žinoma, Varėnos para
pija. išvedus dabartinę d<y 
markacijos liniją, buvo su1' 
skaldyta į dvi dali. Didesnė, 
tačiau, parapijos pusė pasi
liko lenku valdžioj, o liaž.ny- 
čia Varėnos miestely, Nepri
klausomoj Lietuvoj. Lig 
šiol kartą per mėnesi atva
žiuodavo Į Varėnos stoties 
bažnytėlę Maivinkonių kle- 
Imnas laikyti |>amaldy.

Prieš |>at arkivyskupo Jal-

lygiomis.su


DARBININKAS
T

KRIOKLYSt

I c

nu

Ties altoriumi aukso 
<>s(Į jkąbo vargdienio p«4

* 1

< ‘i-

? ? • f
ai

t

*

IWA
• - < « ■ •, j ,

a s kriminalistas buvo 
eis mirties bausmė.’ 

Artins nuskirtoji diena, bH 
kurias jokiu būdu negalėje 
pri^tbirfti jo susitaikinti sij 
Dievu. Nei maldos, nei aša
ros, nei griaudenimai nieko 
negelbėjo. Pagaliaus kuni
gas jam tarė: “Sukalbėkime 
Tartu Sveika Marija.” Ka
linys sutiko, nes jis majiė 
greičiau galėsiąs atsikratyti 
nuo jam nemalonaus lanky
tojo. Ir koki permaina! Vos 
pradėjus melstis taip susi
graudino, ka net ašaros pra
dėjo vagot. nusikaltėlio 
skruostus. Išpažintį atliko 
su didžiausiu gailesčiu ir nu
sižeminimu. Švenčiausioji 
Pana Marija išprašė jam 
nuo Dievo gailesčio malonę 
ir, gavęs nuodėmių atleidi
mą, nešinas maža Dievo Mo
tinos stovvlėle, ramus ėjo į 
mirties vietą.

MARUA"
m , .

YRADIEVAS
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Žmogus mažiausios; iuusčįūs 
sutverti negali. Tad turi bji- 
ti galingesnė už žmogųįjėįga, 
galvbč-mūsų apribotoj ptifu 
neapifl

d o,
tam" ii ......................... . „
lia už gerus darbus apmokės 
laime, už blogus — bausme. 
Tą begalybe, tobulą Išmintį 
vadiname Dievu. Dievas y- 
ra Sutvėrėjas ir Valdytojas 
dangaus ir žemės ir visų 
daiktų.

išmintis begaĮi- 

fciogui apdčvęiip- 
rmi ir liuosa'lū-

Spėria, palUĮojrif-

STEBUKLINGA ĖV. PANE
LĖS BAŽNYČIA MEK

SIKOJ
Vidurinėj Amerikoj, neto- 
Meksikos miesto, gražioj

Neigti Dievo buvimą reiš
kia tą patį ką sakyti jog nėra 
pasaulio kuriame gyvenam, 
nėra kalnų, miestų, augme
nų. Yra tvariniai, turi bū
ti ir Sutvėrėjas. Raskie to
kį sveiko proto žmogų, kuris 
drįstų sakyti, kad namai pa
tys pasistatė, kad žodžių bei 
sakinių raidės pačios susibė
go ir laikraštis pats atsi
spausdino. Kiekvienas daik- 

/ tas reikalauja darbininko.
N ėra^pasekmių Tie priežas- 
liesZ Žiūrėdami į gražų pa
veikslą suprantame kad jį 
artistas piešė. O gi imkie pa
saulį! Koki. jo didybe ir 
tvarka! Kas tvarko? Sau
lė, žvaigždės, mėnulis turi 
nustatytus kelius ir jų laiko
si, Kas nustatė tvarką ir 
kas verčia jos laikytis? Žmo
gus, gražiausias pasaulyj kū
rinys negali to padaryti. 
Keikia pripažinti, kad yra 
kas nors didesnis už žmogų. 
Sugedęs žmogus ką nedaro, 
iačiaus tvarkos pasaulio ne- 
suardo: saulė šviečia kaip 
švietusi; dienos keičiasi su 
naktimis; debesys išnešioja 
drėgnumą ir tt. Augmenys 
krauna vaisius savo laiku. 
Vieni miršta, kiti gema... 
to gamta tą visą daro, 
to gamta tą visą daro, pats 
pats yra beprotis. O kas ne
mėgsta bepročio vardo, lai 
darodo, kad nėra Sutvėrėjo 
ir Valdytojo, kuri mes vadi
name Dievu.

Rask nors vieną pavyzdį— 
kas pats per savę pasidarė 
Jei nėra Dievo, pabandyk ką 
nors iŠ nieko sutverti. Juk 
žmogus gudriausias ant že
mės tvarinys. Nei kalnai, 
nei jūros, nei augmenys, nei 
mineralai, nei didžuvės, nei 
didžiausieji gyvuliai su žmo
gumi tiesusi lygins. Audros 
į’ žemės drebėjimai galingi, 
bet protas ir tikėjimas sako, 
jog viršūnėj visų tų daiktų 
stoyi žmogus.

Žmogus visoj savo didybėj 
yra silpnutis. Jis gali jung
ti įvairius kemikalus. bet ne
gali išaiškinti kas juos ver
čia prie tos ar kitos veikmes. 
Gali subudavoti orlaivį ir 
imituoti paukštį, bet gyvy
bės orlaiviui duoti negali.

ii
vietoj yra mažas Gvadalupos 
miestelis. Tą miesteli žino 
ne tik meksikiečiai, bet ir vi
si Amerikos katalikai. Čia 
yra garbingiausia visos A- 
merįkos. katalikų .bažnyčią, 
kuri per stebuklą buvo į- 
steigta. Tas buvo senai. Is
panams nukariavus Meksi
ką, 1531 metais gruodžio 9 
dieną į vietos vyskupo duris 
pasibeldė vargingas indėnas. 
Sargų pavarytas vėl grįžo 
sakydamas noris pasimatyti 
su vyskupu.

Vyskupas sužinojęs pa
kvietė jį pas save, ir indėnas 
ėmė pasakoti: Aš esu Jonas 
Diago kilęs iš Tepehaco. ŠĮ 
rytą, eidamas pro mano gini-, 
ii nūs kalnelį, išgirdau gra
žius ža vejamus garsus ir 
šviesioj sidabro migloj, pa
mačiau stebuklingai gražią 
moteriškę: ^Sūnau mano 
Dingai, kur eibi?’ 'skambė
jo meilus jos balšhs.

“Šviesioji ponia*'! atsa
kiau, einu klausyti šveųitų 
mišių, nes to reikalauja I)\- 
vas.”

“Džiaugkis,’ 'meiliai ji 
man tarė, “aš esu Dievo Mo
tina, Marija. Mano noras, 
kad šioj vietoj, stovėtų baž
nyčia, kurioj galėčiau teikti 
paguodos maldaujantiems 
mano pagalbos. Tad eiki 
Meksikon praneški vyskupui 
visą ką matei ir ką girdėjai.”

Nustebęs klausėsi jo vys
kupas. Jis nenorėjo tikėti ir 
reikalavo tikro šio Įvykio 
ženklo. Indėnas išėjo.

Kita rvta indėnas grižta 
su gražia žydinčių jų rožių 
puokšte ir teikdamas ją vys
kupui tarė:

“Šv. Panelė liepė man nu
skinti šias rožes sausame kal- 

• • ne, kur niekas iki šiol nema
tė gėlių ir liepė Tamstai Į- 
teikti kaipo ženklą mano tie
sos žodžių.” Jis praskleidė 
savo apsiaustą, kurio vidu
ry blizgančiom spalvom su
blizgėjo nuostabiai gražus 
Šv. Panelės paveikslas. Da
bar vyskupas patikėjo jo žo
džiais ir tą pačią dieną, in
dėno vedama iškilminga pro
cesija traukė į stebuklo vie
tą, kur buvo pašvęstas nau
jajai bažnyčiai kortinis ak
muo.

Po kelerių metų čia iškilo 
didelė graži mūro bažnyčia.

Jau penktas šimtmetis, 
kaip ji stovi tyliame kalne
lyje. Milijonai žmonių siun
čia karštas savo maldas Ma-

rijai.’ 
rūmu• v
dėno apsiaustas su stebuklin
gu Šv. Paneles paveikslu. 
Amžiai sUrikdami skaldo di
džiules uolas ir bhikdo di
džiųjų dailininkų paveikslus. 
£ik dangiško meno .kūrinys 
Gvadąlupoj visada skaistus 
gražus lyg dar naujintelis. 
Jis daugelį amerikiečių su
stiprino sunkioj abejojimų 
kovoj,: daugelį išvadavo nuo 
juodojo skausmo vergijos.

Katalikai didžiai brangina 
Gvadalupą. Būrių būriai jų 
lankosi miestelv. Jie lanko v

tyliai kapines tame pačiame 
kalnelyje, kur Jonas Diego 
skynė vyskupui rožes, geria 
stebuklingo šulinio vandenį, 
iškasto Šv. Panelės pasirody- 
pio vietoje. i

Daugiausia. G vadai upa pa
dėjo meksikiečiams kovoje 
už laisvę 1810, nes negausus 
jų pulkas nešė vėliavą su pa
rašu “Gvadalupo Nugalėto-

Tik, deja, pasaulis nedė
kingas. Daug yra žmonių, 
kurie savo kvailybėj purvais 
drapsto, kas kilnu ir šventa. 
Tas pats- ūr Meksikoj.- Žiau
rus bedievis prezidentas Ka
les krauju pašlakstęs Meksi
ką paskutiniu laiku apgulė 
Gvadalupą. Despotui ne
svarbi amžiais branginta, 
žmonių širdims brangi šven
tovė.

Taip tat Meksikos socialis
tai gerbia sąžinės laisvę. Ta
čiau jie nieko nelaimės. Jie 
gali sugriauti tą, ką žmogaus 
rankos padarė, bet neužgesys 
Meksikos katalikuose amžino 
prisirišimo prie stebuklingo 
šv. Panelės paveikslo Gva
dalupo j. J. F.

ŠVENTO PRANCIŠKAUS 
JUBILIEJUS

Šv. Pranciškaus 700 metų 
mirties paminėjimą apvaik- 
ščioj visas pasaulis. Vieni 
savose bažnyčiose, kiti spie
čiasi į maldininkų būrelis ir 
rėngia keliones į Asyžių ir 
kitąs tretininkams brangias 
vietas.

s — ■

Nepamirškime paminėti 
spalių 9 dieną. Toje dienoje 
mes amerikiečiai lietuviai 
prisiminkime savo maldose 
žuvusius karo lauke mūsų 
jaunuolius, kovojo su plėš- 
į iaisiais lenkais-grobikais; 
sarengkime masinius susi
rinkimus ir juose išneškime 
protestus reikalaudami grą
žinti mūsų sostinę Vilnių.' 
Boto, nepamirškime Vilniaus 
našlaičių ir kitų nukentėju
sių mūsų brolių Vilnijoje. 
Paaukokime nors vienos die
nos uždarbį ir pasiųskime 
mūsų patriarko Dr. Basana
vičiaus vardu, kad paro
džius mūsų meilę ir prisiriši
mą prie mūsų sostinės Vil
niaus.

(’
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Kriokulys gali bile kada 

pasirodyti, bet tankiausia 
pasirodo jaunystėje. Yra 
lengvai užkrečiama, ir aš- 
tiĮeshč pas senuosius, negu 
jadnuošhis.: Ktio jaunesnis 
kūdikis tūb pavojingesnė li
ga. Motinoms Vertėtą dėti 
pastangas sulaikyti ligą kol 
gali. Penkiasdešimtas nuo-

t H j f
šimtis mirčių litio kriokulio 
yra tarpe neturinčių pirmų 
amžiaus metų, ir devynias- 
dėšimts penktas nuošimtis y- 
ra tarpe vaiku neturinčių 
penkių metų.

Retai liga užpuola vaiką 
du syk. Bet tymai gali už
pulti tuo pačiu laiku su krio
kuliu.

Kriokulis povaliai prasi
deda. Sergantis jaučias ne
sveiku, šaltis pasirodo, ir 
tuoj prasideda baisus kosėji
mas, kuris gali būti |>avėjin
gas. Iš pradžios liga panaši 
į šaltį, bet nerviškas kosėji
mas nenustoja, o vis darosi 
smarkesnis, ligonio veidas 
vis raudonesnis ir raudones- 
nišT” Tlušnuinas""apsunkina 
kvėpavimą. Kuomet kosėji
mas biskį sustoja, kaip tik į- 
l-.vėpta šviežio oro gerklėj 
girdėti kriokimas, nuo kurio 
liga gauna savo vardą. Po 
kosėjimui ligonis baisiai pa
vargęs. Vėmimas gali pasi
rodyti net ligos pradžioje, 
tas aiškiai parodo, kad vai
kas kriokuliu serga.

Kosėjimas smarkesnis va
kare. Verkimas, valgymas 
ir susijudinimas verčia ko
sėti. Liga tęsiasi nuo šešių 
iki astuonių savaičių, kartais 
ilgiau kuomet vaiko adenoi- 
dai ligoti. Kriokuliu ser
gantieji turi būti sulaikyti 
nuo kitų vaikų nors per še
šias savaites.

Jeigu sergantis tinkamai 
neprižiūrimas liga gali pa
virst į plaučių uždegimą. 
Reikia ligonį laikyti didelia
me kambaryje kurio tempe
ratūra yra nuo 64 iki 68 
laipsnių Fahrenlieit. švie
žias oras būtinai reikalingas. 
Vaikas turi gulėti lovoj, ypa
tingai kuomet karštis užpuo
la. Valgis turi susidėti iš 
pieno, pieninio maisto, vai
sių sulčių, minkštai kepto 
arba virinto kiaušinio ir kito 
valgio gydytojo patarto. Tan
kiai ir mažai reikia duoti val
giai, geriausia po kosėjimo. 
Reikia ligonį saugoti nuo

------- . - ——■ ....f---- —

Karalius Edwardas vis no
rėdavo važiuoti Londono po
žeminiais traukiniais. Bet 
vis atidėliodavo ir galop mi
rė nevažiavęs po žeme.

-į^ • K

peršalimo, nors šviežias oras 
labai svarbus.

Pat pradžioje ligos, kuo
met tik sužihosi, kad vaikas 
kriokuliu serga šauk gydyto
ją, taip darant, vaikas daug 
greičiaus .pasveiks. Kuomet 
nėr komplikacijų, kriokuliu 
sergantieji gali pasilikti ant 
oro j>cr dieną, lauke arba 
kambaryje su atdarais lan
gais, bet turi būti gerai ir šil
tai aprėdyti. Tankiai mai
nyk drabužius. Geriausia 
vartoti popierinius servetus 
dėl kosėjimo. Po vartojimo 

• sudeginti. Ka tik sergantis 
• vartoja plauk su karštu van

deniu. Visus drabužius ir lo
vos daiktus taip pat reikia 
šutinti kas syk. Atsimink 
i:ad didžiausias ir greičiau
sias nešiotojas kriokulio yra 
tavo rankos — tavo pirštai.

(F. L. I. S.)

. JUOKELIAI
KĄ KARALIAI DARYTŲ, 
JEI JIE BŪTŲ ŽMONĖS" ~
Šiais laikais neliko daug 

karalių, todėl turbūt jais la
idau indomaujama, negu se
niau.

Europos karalių ir kara
lienių paklausta, ką jie la
biausia mėgtų daryti, jei jie 
nebūtų tose augštose vietose. 
Ir taip:

Anglijos karalius, sakė, la
biausia mėgtų lankyti arklių 
lenktvnes ir maišvtis minio- v v
sc.

Anglijos, karalienė, sakė, 
labiausia mėgtų važinėtis 
Londone ant viršaus buso sė
dėdama.

Belgijos karalius labiausia 
mėgtų “vandravoti’’ po pa
sauli ir lakioti orlaiviais.

Ispanijos karalius sakė, 
kad jam patiktų apsirėdyti 
ūkininko drabužiais ir ko
kias porą savaičių paūkinin- 
kautu

Ispanijos karalienė norėtų 
būt aktore.

Rumunijos karalienė norė
tu “vandravoti” po pasauli, 
rašyti apysakas ir klausyti, 
ką žmonės apie ją sako.

Anglijos karaliaus sosto i- 
pedinis iš mažatvės mėgo po 
medžius karstytis ir tas tebė
ra ir dabar jo troškimu.

Karalienė Viktorija vis no
rėdavo strvt kariu pasivaži
nėti ir nesulaukė tos progos.

KAS NUO KO?

Nuo tabako — pražyla.
Nuo degtinės — nuplinka.
Nuo cibulių — susmirsta.
Nuo krienų — pravirksta.
Nuo aguonų — sumingu.
Nuo garstyčių — sukimba.

V. Stankevičius
- *

APIE ŽYDUS

Kartą susiginčijo žydas su 
lietuviu, kurios tautos kultūra 
yra senesnė.

— Seniausia kultūra yra žy
dų. Kuomet nesenai moksli
ninkai darė iškasenas Palesti
noj, jie rado ten vielas, tai reiš
kia, kad jau žiloj senovėj žydų 
tauta vartojo telegrafą.

—Visgi lietuviai senovėj bu
vo daug kultūringesni už žy
dus. Kaipo pavyzdys, nesenai 
mūsą žinovai darė iškasenas U- 
tenos apskrityj ir...

— Nu?
— Ir nieko nerado. Tai reiš

kia, kad lietuviai jau kelis tūks
tančius ąi£tųjatgal yartpjoLhc- 
vielį’ ti'legrafą. r*

AR MIEGAS NAUDINGAS
— Na pasakyk, Juozai, — 

klausia šeimininkas berno, — 
kodėl tu taip ilgai miegi? Juk 
tai sveikatai kenkia.

— Atvirkščiai, dėde, ilgai 
miegoti sveika ir naudinga.

— Kodėl gi ?
— Už tai, kad aš vaikščioda

mas galiu daugiau kartų nusi
dėti, ar daug blogo padaryti, 
daug kartų tavo duonelę valgy
ti, o miegodamas nieko.

NEPASISEKĖ...
Šįmet pavasarį! 

Dėde Šnekutis iš Aiaeišk 
sakoja, kad ten bitės, 
kaip Lietuvoje avys. B 
žąsis daktaro sūnnK! Ju 
klausia: ’** ' (

— Na dėduk, o koki 
bičių aviliai?

Dėdė Šnekutis nieko negab, 
vedamas atsako:

—Toki kaip ir pas mus. '.
— Na tai kaip bitės sulenda į 

ta avilį, — klausia Jurgutis.
< 4

— Tesižino, kaip nor tegul 
lenda...

Į

NEIŠKLAUSĖ
Gudrūs žmogelis važiavimui 
Ameriką nueina į lietuvišką 

kanceleriją išsiimti reikalingų
dokumentų. Ten jo klausia:

— Kiek turi metų?
— Dviem-trim metais jau

nesnis už brolį.
— O kiek tavo brolis metų? 

Dviem-trim metais vyres
nis už mane.

— Tai, kada tu gimęs?
— Pačiam vidurnaktyj.
— Tai kokiuose metuose?
— Labai lytinguose.

V. StankevičiusA.

PAS GYDYTOJĄ
— Dabar patylėkite, aš jūsų 

paklausysiu!
— Jeigu aš tylėsiu, kaip jūs 

manęs klausysite, pons gydyto
jau?

•y
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George M. Griffith iš Wash- 
ingtono. Jis yra neregys ispa
nų-amerikoniško karo vetera
nas. Jis išrado prietaisą laiky
ti vėliavą vis pavėjui. Dabar 
kai stiebas nesisuka, tai vėlia
va apsisuka apie stiebą. Jo iš
radimas tas, kad ant stiebo yra 
dvi ripkos ir prie jų pririšama 
vėliava. Ripkos aplink stiebą 
pagal vėją sukasi.

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu ba

du, kuriuo kūdikis gali jum* pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausis Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmų 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite gauti pas saro 
vaistininką aiba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonkų.

F. AD. RICHTER A CO. 
Berry and So. 5th Sts.

BrookJyn. N. Y.

O mintys skrieja į berybę 
Aukščiau palšųjų deliesėlių, — 
(lai nor surasti ten daugybę 
Gražių poezijai žiedelių.

Ai, kaip ramu, jauku ir miela 
Tada, kai vakarius artėja: 
.Jis atgaivina mano sielą, 
Malonioms stygoms ją žuvėja.

Ypatingas
RYŽIŲ PUDINGAS

Į širdį paslaptys tad slenka, — 
Labiau vis plečiasi krūtine;
Ar plaučiams oro nebužtenka ? 
Ar jų nesotis begalinė?

O mielas, vakare, atėjęs,
Aš tave sveikinu džiaugsmingai, — 
Esi tu man, kaip geradėjas. 
Kur guodžia žmogų nelaimingą.

Juozas Paukšt akis

VAKARAS

Este 19VT-26.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome Tįsiems gert) raštu mtytP- 
Jams įsigyti dvi geras knygas: pirmu n 
antru tomu

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir Šventėms

Dydis 5X7% coliu, dailiais kietais ap
darais. po 500 raviršum puslapiu. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem tmoePm. Kaina nbleju 
tomu S300. Išplrklte pašte **Monc> 
Order” Ir siuskite:

“Darbininkas*’
KO W. Broedsvay,. 8n. Boeton, M

DAUGELIS patyrusių virėjų sako, kad Bordeno kondensuotas pienas (pasaldytas) padaro gardžiausią pasaulyje ryžių pudingą.
Tai teisybė, bet tai dar ne visa teisybė. Tas tirštas, švelnus pienas yra geriausias visur, kur tik reikia pieno ir cukraus.
Pareikalauk iš Bordeno, 350 MadL son Avė., New York, vartojimo nurodymų knygelę, o tuo tarpui joc belaukdamas ryto išbandyk kondensuota pieną kavai baltyti.
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South Boston, Mass.

ATMINTINOJI DIENA
Spalio Devintoji yra lietuviams atmintinoji diena. Toji 

K diena tokia patapo lietuviams dėlto, kad joje lietuvių tautai pa- 
daryta neužmirštama skriauda. Spalio Devintoje papildyta 
viena iš šlykščiausiųjų tarptautinių piktadarybių.

E. z Kaip Kainas Abelį užmušdamas, kaip Juda Iskariotas, 
B Kristų išduodamas užsitraukė amžiną prakeikimą, taip lenkai 

užsitraukė nenuplaunamą dėmę pasaliniai, apgaulingai išplėš- 
r darni lietuviams Vilnių.

Smulkesnėsės dėmės, mažesnieji prasikaltimai yra užmirš- 
Btami, mašesnėsės žaizdos yra laiko užgydomos. Bet patys di

dieji prasižengimai netik laikui bėgant neužmirštami, bet su 
\ laiku jie tampa dar ryškesni Lenkų kriminališkas Vilniaus 
■ pagrobimas su laiku nėra pamirštamas, jų toji piktadarybė lai- 
Į kui bėgant-nedįla,-bet strlaiku ji angač jds šlykštybė aiškėja, 
t lenkų biaurus veidas dar labiau biaurėja.

Atminimas apie lenkų padarytą lietuviams skriaudą su lai- 
s ku mumyse nedyla, bet kasmet skriaudos padarytos sukaktuves 
r minime su pakilesniu pasiryžimu kovoti už Vilniaus atgavimą.

Pasiryžimą atgauti smurtu pagrobtą Vilnių šįmetinėse šeš- 
; tose sukaktuvėse didina tas faktas, kad Lietuva padarė sutartį 
: SU Maskvos valdžia. Ta sutartimi pripažįstama Lietuvai Vii- 
y hija. Lietuvių-rusų sutartimi pasitenkino Vokietija. Dabar 

Vokietija yra Tautų Sąjungos narė. Eina žinios, kad lenkų- 
' francūzų pastangomis bus daroma Tautų Sąjungoje priekabių 
į;- prie padarytos lietuvių-rusų sutarties. Jei tas klausimas bus 
j- ten pakeltas, tai Vokietijos balsas bus už Lietuvą.
£' r

Lietuvių didėjantis pasiryžimas, politinių aplinkybių vys- 
■ tymasis mūsų naudai, patikrina mums Vilniaus atgavimą, 
p ______________
t

■

r y » k * M -V - W A WT m l aiškesnėje šviesoje atsistoja, 
kai prisiminsime, kad Chica- 
gos “Naujienos,” socijalistų 
dienraštis, gan prietelingai į 
p. Naujalį atsinešė.' Kai 
“Sandara’/ ėmė niekinti p. 
Naujalį ir tame perėjo rube- 
žius, tai “Naujienos” prieš 
tai ėmė reaguoti.

Ką “Sandara” rašė apie 
artistą, smuikininką ir mu
zikos mokytoją p. Židanavi- 
čių? Jei “Sandaros” pišo- 
rėliai ir čia neatsimena, tai 
teatsiskleidie anų laiku savoZ 4. <.

laikraščio numerius. Kaip 
“Naujienos” parodė palan
kumą p. Naujaliui, taip “Ke
leivis” netikėtą palankumą 
parodė p. Židanavičiui. Gi 
“Sandara” abu pasižymėju
siu menininku niekino. Ir 
‘' Nau j ienos ” ir “ Keleivis ’ ’ 
gerai žinojo, kadir p. Nauja
lis ir p. Židanavičius nėra 
kokie radikalai, arba “anti- 
klerikališki” katalikai. Ne, 
tiedu socijalistų laikraščiu 
žinojo, kad abu menininku 
(p. Naujalis ir p. Židanavi
čius) yra katalikai ir kartu 
menininkai ir į jokias politi
kas nei truputėliu neįsivėlę. 
Todėl jiern’palankumo paro
dė. “Sandara” abu stengė
si tik paniekinti ir pažemin
ti.

Ką sandariečiai padarė 
dainininkui p. Butėnui ir ko
kį jam ultimatumą pastate? 
U-gi pareikalavo, kad p. Bu
tėnas, jei nori sandariečių 
palankumo, tai turi prie 
Sandaros prisirašyti.

Tokią siauraprotystę, kaip 
pas sandariečius, galima ras
ti tik pas bolševikus.

Mūsų rankosna pateko dar 
vienas vieno sandariečių vei
kėjo dokumentas, kur gra
žiai juos atvaizduoja. Tą do
kumentą prie šios progos su
naudosime. Tai turėsime 
gan pilną sandariečių “fei- 
są.”

Kaip matėme viršuje san
dariečiai stengiasi meninin
kus bei dainininkus užsikin- 
kvti į savo vežimėlį. Tie me
nininkai ir dailininkai, ku
rie nėra užkinkyti į jų veži
mėlį ar kurie nesiduoda pa
sikinkyti, tai tokiems sanda
riečiai skelbia boikotą ir 
skleidžia panieką.

Bet sandariečiai prie pro
gos bando savo vežimėliu už
kinkyti ir visuomenės veikė
jus. Tiesiog stebėtis reikia 
iš jų naebališkumo irakvplė- 
šiškumo.

Kiekvienas be galo nusi
stebės, kad kaikurie sanda- 
1 iečiai norėjo svečius iš Klai
pėdos — pp. Jankų ir Braką 
— savo partijai sunaudoti.

Kai Bostone susitvėrė ne
partinis komitetas pagelbėti 
Klaipėdiečių misijai, tai san
dariečių veikėjas P. Mikolai- 
rissakvtam Bostono lietu- 
vių komitetui štai kokią epis- 
toliją teikėsi atsiųsti:

“Bostono Lietuviu Klaipė
dos Krašto Lietuviams 

Remti Komitetui
“Gerhianiiojie:

“Apsvarstant musą ^liti
nę padėtį, musų Sandariečių- 
Tarttiečių piniginės jiegos 
turi būti taupojamos ir didi
namos kodaugiausiai, ka< 
atmušti* katalikiško molocho 
puolimus, ypatingai dabar 
Seimo rinkimų laike, kai|>o 
ir rėmimas visokeriopai mu
sų brolių Vilnijoje, kurio ko
voja su Ijonkijos molochu. 
Šitie du reikalai turi vykdi- 
nami nergalėjimo tų
(b- ‘

Katalikų Dagilis renkaJjimų” kalti “klerikalai, 
ietis stinrinimni tu dvie- in

<< I

pinigus stiprinimui tų dvie- . 
jų siaubūnų, kad pasmaugti 
demokratiją, ką remia visi 
kunigai. Musų-gi priedermė 
yra lygiai pinigus rinkti agi
tacijai — nugalėjimui katali
kiško despotizmo.

“Čia ne baikos, bet žūtbū
tinė kova demokratijos su te- 
okratija. Daleiskime, kata
likai ir vėl laimėtų Seimo 
rinkimus, tada mes būtumėm 
kaltininkais musų pralaimė
jimo, nes negelbėjome mate- 
rijalei saviškių kovotojų, ir 
vietoje pagelbos, kad laimėti 
kovą, mes pinigus atidavėme 
Klaipėdos Krašto kultūrini
mui, kas galės būti padary
ta paskiaus, kada pergalėsi
me minėtus molochus.

“Dagilio misija ir Jan
kaus su Braku misija — ne
suderinami daiktai. Dagilis 
pila aliejų ugnin didesniam 
karščiui, Jankus su Braku 
tur mums padėti Dagilio ug
nį užlieti.
“Katalikai konfiskuoja mū

sų pažangiuosius laikraščius 
provokatoriškų būdu, tai 
baudžia redakcijas piniginė
mis baudomis ir sodina re
daktorius į katorginius kalė
jimus be teismo — ir čia mū
sų pirmoji priedermė yra su 
pinigine pagelba ateiti, Beje, 
joje siaučia vokiškas 'molo
chas, iš eilės trečias, tačiau 
Seimo rinkimai stovi pirmo
je vietoje — gelbėti iš visų 
jiegų.

“Bus visai teisingai ir 
gerai, kad musų garbingi 
Svečiai, PP. Jankus ir Bra- 
kas, visus surinktus pinigus 
perves į Politinį Iždą ir tuo
jau* telegrafu išsiųs F. Bort- 
kevičienei, ir susilaikys nuo 
visokių aukų rinkimo Klai
pėdiečių rėmimui, ir visame 
maršrute rinks aukas Politi
niam Iždui vienatinai, nes 
Jankus su Braku yra juk 
musų partizanai.

“P. Jankus bus taip malo
nus reaguoti į ‘Darbininko’ 
34 numerio redakcijos straip
snį, nes tik jo vieno gale yra 
tas padarytu

“Aš tikiu', kad musų ger
biami Svečiai gelbės mums 
laimėjimą laimėti.

P. Mikolainis, 
190 Sands Str.,

Brooklyn, New York. 
S. šis raštas yra iš-

i,7 nes 
pasak jų “mes neturime vi
siško laimėjimo.” Ar ne 
taip sandariečiai? Jau ir 
dabar yra pasakius geltonoji 
laisvamanių spauda, “kad 
mokesčių negali sumažinti 
dėlto, kad klerikalai yra pri
darę daug šunybių.” Gud
rus pasiteisinimas, ar ne? O 
kairiosios valdžios dabartinis 
Finansų Ministeris, buvęs 
“Ateities” o dabartinės 
“Sandaros” redaktorius Al
binas Rimka negalėdamas ki
taip pateisinti sako, kad mo
kesnis neperdidelis. O kodėl 
prieš rinkimus jūs šaukėte, 
kad mokesnis imamas perdi- 
delis? Aiški veidmainystė.

f
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SANDARIEČIAI IR PURVI
NA SĄŽINĖ

“Sandara,” plotinės saus- 
ligės paplauta ir žurnalisti
nės impotencijos senai apim
ta, užsimanė paporyti apie 
prakilnius dalykus, gausiai į 
tai purvų įmaišydama. Sa- 
kytasai laikraštukas pasici- 
tavo iš nesenai “Darbinin
ke” tilpusio straipsnio artis- 
čių-dainininkių koncertavi- 
mo reikale po Amerikos lie
tu viii kolonijas. Sakytą 
“Darbininko” straipsnį yra 
pasirašęs “Dčdė A.” “San
dara,” iš ano straipsnio pa- 
sicitavus, ima šitaip po pur
vyną klampoti:

“Argi galima rasti purvi- 
nesnės sąžinės žmogų kaip 
šis, kuris net katalikiškame 
laikraštyje tokią bjaurią pro
vokaciją varo prieš daile....

“Jeigu boikotuoti todėl, 
kad Sandariečiai rengia, o 
ne kiti, tai nėra senso. Kada' 
buvo atvažiavę artistai Ole
ka ir Byra, jiems koncertus 

cijos. Ar ‘Sandara’ provo
kavo juos? Ne! ‘Sandara’ 
turėjo atviras skiltis jų kon
certų aprašymui bei jiems 
priklausančio kredito teiki
mui.”
Nors “Sandaros” pišorius 

pripeckojo labai daug, bet 
užtenka viršuje paduotų 
trumpų citatų.

Pažiūrėsime dabar kelio 
sąžinė ištikro purvina ir kas 
ištikro nori būti bešališku ir 
menininkų rėmėju.

Boikoto prieš artistes-dai- 
nininkes p-les Jozevskaitę ir 
Sipavičiūtę niekas “Darbi
ninke” nevedė. Tik buvo iš
reikštas apgailavimas, kad 
jos yra sandariečių išnaudo
jamos ir kad sandariečiai jų 
pasisekimą sutrukdo. Juk 
jau ne paslaptis, kad sanda- 
riečiai iš dainininkių koncer
tų pelno imasi trečią dalį. 
Kas gali prieš tą faktą užsi
merkti ir jį nutylėti? Ir ar 
tas faktas gali netrukdyti ar
tisčių pasisekimą ? Ar tai 
užsiminimas apie tą faktą y- 
ra jau boikotas ir provoka
cija?

“Sandaros” pišorėlis gi
riasi artistui Olekos ir Bylos 
rėmimu, kada katalikai 
iiems koncertą rengė. Da- 
leiskime, kad taip buvo. Bet 
kas nežino, kad kiekvienas 
1o koncerto pelno centas ėjo 
patiems artistams? Jei ka
talikai su vyrais artistais 
taip dženlelmoniškai pasiel
gė, tai kodėl sandariečiai 
mot e r i ms-a rt i st ė ms n egale j < >• 
džentelmoniškurno parodyti ? 
Pasielgti ne dženlelmoniškai 
su vyru yra peiktina, o ne- 
dženti'hnoniškumą parodyti 
moterims yra tikras barba- 
į iškurnąs.

Bet ką mes žinome apie 
sandariečių atsinešimą į ki
tus lietuvių menininkus ? Tu
rėjome garbingą senelį, kom
pozitorių p. Naujalį. Jei 
“Sandams” pišarčlių atmin
tis tėra trumpi ir neatsime
na to, kas “Sandaroje” bu
vo pripliurpta ant to lietu
vių muzikos tėvo p. Nauja- 

■ lio, tai teatsiskleidie anų lai
kų “Sandaros” numerius te- 
pasiskaito ir topasigrožėja.

“Sandaros” barbariškas 
atsinešimna ir biaurus p. 
Naujalio išniekinimas dar

KUOMI KUNIGAI TURI 
RŪPINTIS

Lietuvių anti-katalikai 
nuolat agituoja prieš kunigų 
dalyvavimą politikoj ir aps
kritai prieš kunigų dalyvavi
mą viešame gyvenime. Gir
di kunigų vieta ir darbas 
bažnyčioje. Vieną iš smar
kiausių kovų prieš kunigų 
kišimąsi į pasaulinius reika
lus veda Kauno dienraštis 
“Lietuvos Žinios.”

Bet štai atsitinka nelaimė 
ant Dubysos tilto. Dvi pro
cesijos ant tilto suėjo ir, ce- 
lemonijonis einant, tiltas lū
žo, žmonės krito žemyn. 
Daugybė buvo sužeista. Kaip 
tą nelaimę aiškina sakytas ’ 
laikraštis ? Be kitko rašo ši
taip :

“Kad tiltas buvo silpnas, 
tai kunigai gerai žinojo ir 
nieko nepaisydami suvedė 
ant jo minias žmonių.” 
Šitame trumpame sakiny

je tiek nesąmonės, kad rašy- 
dojui-reikia atiduoti-kreditą- 
už tokį mokėjimą nesąmones 
fabrikuoti. Kartu reikia pa
sakyti, kad tas rašytojas tur
būt rengiasi daryto kelionę, 
tik ne į Šilavą, o į Tauragę, 
(į pamišėlių sanatoriją). Ci
tuotame sakinyje nesąmones 
gali pamatyti paskutinis bu
kaprotis. ITnna, iš kur tas 
rašytojas žino, kad “kunigai 
gerai žinojo, kad tiltas buvo 
silpnas ?” Toliau kas svei
ko proto turėdamas gali da- 
leisti, kad bile kokie vadai 
žinodami tilto silpnumą, eis 
patys ant jo ir minias ves, 
kad savo ir minių sveikatą ir 
gvvasti rizikuoti ?

Galop jei ir daleismc anas 
nesąmones, tai vis-gį išeiti], 
kad “Lietuvos Žinios” laiko, 
kad kunigų pareiga yra tyri
nėti tiltų stiprumą ir apsau
goti nuo pavojaus save ir mi
nias. Jei kunigai ims ištik- 
įiijų rūpintis tiltų saugumu, 
tai ką darys “demokratiško
sios” Lietuvos valdžios vieš
inčiai ir kelių žinybos ? Jei 
kunigams rokuojate už pa
reigą tiltų saugumu rūpintis, 
tai pripažįstate kunigams rū
pintis pasauliniais, inžinie- 
riškais reikalais. Tai kam 
tad tas ujimas ant kunigų už 
jų dalyvavimą politikoj ir 
apskritai viešame gyvenime.

Tai matote pi*i<: kokių ne
svietiški] absurdų prieina be
dieviai, npjakinli neapykan
tos prieš kunigus.

I
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Bolševikų lapelis “Lais
ve” užtaria ir teisina “nia- 
tuškos” valdžią:

“Sovietų valdžia neslepia 
užsiliekančiij netobulumų bei 
negerumų savo šalyje.” 
Jeigu toji valdžia neslepia 

netobulumų bei negeru
mų,” tai delko uždėjo aš
triausią cenzūrą laiškams ir 
laikraščiams; delko nepralei- 
-džm-nei vieftoTaiško nea Įplė
šę be cenzūros, ir jeigu ran
da ką nors apie sovietų-bolše- 
vikų rojaus negerumus užte
pa arba iškerpa tą dalį arba 
ir visą laišką sunaikina.

Toliau stiko:
“Tie negerumai atvirai 

kritikuojami sovietinėj spau
doj ir ieškoma būdų, kaip 
juos pataisyti.”
Taip, visi tie, kurie tik mė

gino bolševikų komisarų dar
belius kritikuoti ir nurodinė
ti būdus kaip netobulumus 
bei negerumus pataisyti, 
pūsta arba supuvo kali
muose arba raudonosios ar
mijos buvo išvesti į laukus ir 
sušaudyti.

“Jokioj kapitalistinėj val
stybėj buržuazinė spauda nė
ra šiuo žvilgsniu taip atvira, 
kaip sovietinė spauda.” 

Aišku, kad jokioj kapita
listinėj valstyk’j buržuazinė 
spauda neslepia netobulumų 
bei negerumų, kaip kad daro 
sovietinė-bolševikų spauda. 
Kapitalistinėj valstybėj, jei
gu buržuazinė spauda ir no
rėtų ką užslėpti, tai darbi
ninkiška spauda ima ir išvel
ka aikštėn. O sovietų bolše
vikų vaistyk" j to negalima 
padalyti, nes ten darbinin
kiškai spaudai nėra vietos.

TREČIU SYKIU DETROITE
Amerikos Darbo Federacijos suvažiavimas prasidėjo Det- 

roit’e. Yra pramatoma, kad šis suvažiavimas bus vienas sėk
mingiausių Federacijos istorijoje.

Pirmas Federacijos suvažiavimas Detroitūe buvo 1890, o 
antras 1899.

Pirmutinysis Detroit’e suvažiavimas-buvo labai triukšmin
gas ir reikšmingas. Tada Federacija pergyveno krizį. Tada 
buvo besiveržią į Federaciją socijalistai su savo “gėrybėmis” 
darbininkų labui. Jie norėjo pagrobti Fderaciją į savo rankas. 
Į sakytą suvažiavimą buvo nuvykęs iš New York’o socijalistas 
Lucien Saniel. Jis teisybė buvo delegatas iš New Yorko Centrai' 
Labor Union. Bet toje organizacijoje jis buvo atstovu nuo so
cijalistų partijos. Socijalistai, kaipir unijistai, sakosi stoją už 
darbininkų reikalus, bet Federacija griežtai stoja už savo ne- 
partingumą. O čia socijalistai briaujasi jon su savo kromeliu. 
Todėl Federacijai prisėjo kartą ant visados parodyti save griež
tai. Taigi sakytame suvažiavime Federacija nepriėmė socija- 
listo delegatu ir pareiškė, kad New York’o Centrai Labor Union 
neteks Federacijos čarterio, jei ji laikys pas save delegatus nuo 
politiškų partijų. Nuo 1890 metų tad Federacija atsistojo ant 
grynai nepartinių o aiškiai unijinių pamatų. Federacija ne 
tiki, kad pagerinimą pasieks politiškais būdais ir to ikšiol tebe
silaiko. Iš seno nusistatymo yra bandoma Federaciją nukreip- 

_ ti, bet kol kas vis nesiseka. Federacija nepripažįsta, kad jos 
senieji ginklai atšipę ir jais tebekovoja už darbininkų būvio pa- 

'■ gerinimą ir jų teises.

j 
f

f

r
% 
?

PASKOLA BUVO KYŠYS
Didžiuma jau pamiršo apie taip vadinamą Teapot Dome 

r skandalą. Tas buvo dar prie velionies prezidento Hardinio, 
r Tada išėjo eikštėn, kad vidurinių reikalų sekretorius Albert B. 
| Tali išrendavojo valdžios žibalo rezervacijas žibalo magnatui 
r Doheny’iui. Susekta buvo, kad sekretorius Fall yra gavęs 
f M magnato Doheny 1100,000. Tada sekretorius Fall aiškinosi, 
-<Jhpd tai buvus paskola jam suteikta.

Dabar valdžios advokatai, inešantieji tą bylą į Augščiau- 
ĮFfįjj Suv. Valstijų Teismą, savo dokumentuose rašo, kad sekre- 
į tariaus Fall’o paskola buvo ne kas kita, kaip grynas kyšys. 2i- 
| balo magnatas sekretoriui davė riebų kyšį, kad tas jam išduo- 
| duotų ant rendos valdžios žibalo rezervacijas.
fc i

į . Pasaulį valdo trys pajėgos: |M>litiuč. finansinė ir spau- 
L Tačiau paskutinioji bene bus galingiausia: politika ir
F finansai ir daug pareina nuo spaudos. — H. Tai ne.
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NETIKUSI PAKRAIPA

Lietuvos vyriausvlrės ofi
ciozas “Lietuva” yra reiškė- 
jas viešpataujančios val- 
džos nusistatymo. Toks lai
kraštis privalo laikytis rim
tumo ir bešališkumo, nešne
kant jau apie teisingumą. 
Dabar laisvamaniams Lietu- 
\oj viešpataujant ir oficiozą 
turėdami savo rankose* jie 
pavertė jį į partiškiausią lai
kraštį. Retas jo numeris iš
eina be polemiškų raštų prieš 
katalikų veikėjus bei laikra
ščius. Tr ta oficiozo polemi
ka žemiausios rūšies. Ofi
ciozas kartais ima žinių ir iš 
Amerikos lietuvių laikraščių. 
Ima vis anti-katalikiškas ži
nias.

Oficioze matyt sėdi šliupi- 
r.iai ponai.-

»
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“P.
siųstas pažangiosios spaudos 
redakcijoms.”

Tai ką? Gražus sanda
riečių feisas akyvaizdoje vir
šuje išdėtų faktų. Jų sąžinė 
gryna ir jie turi teisę prikai
šioti kitiems purviną sąžinę. 
Patys, matyt, jie jaučiasi 
esą be nuodėmės, kad į kitus 
taip drąsiai akmenis mėto ir 
purvus drabsto.

VEIDMAINYSTĖ IR MELAI

Kuomet į trečiąjį Lietuvos 
seimą apgaulingai pateko di
džiuma sandariečių kolegų, 
tai pati “Sandara” vos ne
plyšo iš džiaugsmo. Bet da
bar pradeda atvėsti ir plo
nesnių tonu gieda apie da
bartinės valdžios “darbe
lius.” Mat nėra kuo didžiuo
tis, nes dabartinės valdžios 
didžiuma savo pažadėjimus 
duotus prieš rinkimus suki
šo į krepšius ir Liethvos pi
liečiams parodė “špygą.” 
Dabar, kad nukreipus akis 
savo skaitytojų nuo dabarti
nės kairiosios valdžios žalin
gų Lietuvai darbų, jau sako 
“kada Lietuvoje bent dalinai 
turime savo laimėjimą.” šis 
“Sandaros” pasakymas dvo
kia melu ir veidmainyste. 
Reiškia už neišpildvmą duo
tų pAŽAdėjimų Lietuvos pi
liečiams prieš rinkimus, su- 
lig “Sandaros” “ištlumoči-

. * L
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Tūlas Naugatukietis ‘•San
daroje” agituoja susiriesda
mas, kad darbininkai dėtu 
dolerius i sandariečių kiaurą 
maišą. Taip, taip mes ir pa
tartume ne $2,00() liet $5,000 
sudėti, tai gal greičiau tas la
pelis pakratytų kojas, šiaip 
lai dar vis kapstosi suėję į 
uniją su Raudondvario “bo
su” ir lenkiška “kurą,” nes 
darbininkai norėtų atgauti 
nors dalį pinigų. Girdėjome, 
kad Paulauskas visus cente
lius sukišo ir dirbdamas ne
gavo algos. Jeigu sandarių^ 
čiai pasigailėtų savo darbi
ninkų, tai gal ir jie palikę tą 
k romelį pradėtų naudingą 
darbą dirbti. Nesinorėtų, 
kad koks “nezaležninkas” 
palaidotų, nes mes So. Birš
tone ir savų graliorių turime.

“Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin
tis geru Bažnyčios vaiku!” 
(Vyskupas Kettler) 4

l
« * f • -< s -

1



SAVO DALI ATLIKAU s skYRIUS

EA6LEBRAND

Vnitr'l Atncrican T.i»Cf, fHC. 
(inrrml A pa* f* ———s 

131 Statė St.. B*wWn, ll«Mh ..

Vienatinis 
ir tikras 

užvaduotojas 
motinupienomria 
r, įgali peneti kudi- 
hųt savo krūtimis

Mes privalome auklėti sa
ve ir savuosius Vilniaus va
davimo idėjoje!

Ne šiandien, tai rytoj — 
Vilnios turi būti mūsų! Be 
Vilniaus lietuvių tauta nega
li nurimti! Irateis valanda, 
kad reiks visiems stoti į at
kakliu kovą, kad reiks ginti 
savo šventas teises, kad reiks 
atvaduoti brangius mums 
Aušros Vartus, Gedimino 
Pilį ir Vytauto Grabą!.. Ir 
kas bus, jei visa tauta nebus 
pasirengusi, kaip vienas 
žmogus, į tą didelį žygį ir, jei 
ta valanda ateis visai nelauk
ta, netikėta...

LIETUVON IR IS
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ
Musu :» viryklių garlaiviais 
AI.BERT BM.I.1N. HAWM 

RKROLLTE. RELIASCS 
DEITRHT.ASD 

ir |»w>uliariški vieno kabio 
laivai.

CT.EVET ANO. VVESTęHAIiA 
THVBtNGIA

Savaitiniai Išplaukiami 13 
Nevv York'o—garlnivais 

Tiiubinoia ir VVestfhalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vn<!oranjitn<» 
Europinius keliones

ant Vilniaus kalno. Kovoje 
už Vilnių Lietuva nėra silp
na kaip kam galėtų atrodyti. 
Prie gepas strateginės, padė- 
ties ir. prie neblogo ekonomi
nio stovio, Lietuva dar *turi 
galingą ir nerūdėjanti gink
lą: formalę teisę prie Vil
niaus krašto ir teisybę savo 
pusėje. Tatgi dėl Vilniaus 
ateities nėra ko taip labai nu
siminti; tačiau mums reikia 
budėti, o ypač dabar kai Pil
sudskis vėl švaistosi Lenki
joj.

Mes Lietuviai Amerikoje 
jaučiamės atlikę savo parei
gą link savo senosios tėvynės 
Lietuvos kovų dėl nepriklau
somybės metu, negi atsisaky
sime nuo paramos Lietuvai 
ilgoje kovoje už Vilnių ir 
Vilniaus kraštą, negi išduo
sime žiauriam likimui bro
lius Vilniečius, kada jie tau
tos patriarcho Basanavičiaus 
asmenyje prašo mūsų pašal
pos našlaičių prieglaudoms 
ir mokykloms. Patvs Vilnie-

.M£ANK1AU6IAS^ 
.. JCEUASU

ir dirbti 
arba ko

jos skleidimui?
Kur dar spaudos platint

is ? Lai- 
rašyto- 
raidžių 
ir kiti

l IR Iš

LIETUVOS.
PER BREMEN’Ą

Didžiausiu ir greičiausiu ‘ 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivais

Tik 8 Dienos Vandeniu
Patogus 3ios klesos kambariai 

Į ABI PUSI NUMAŽINTA 
LAIVOKARČIŲ KAINA

Dėl informacijų kreipkitės pas 
N O R T H G E R M A N 

LLO Y D
32 Broaihvay, Ne\v York City 
arba pas bile vietinį agentų

Nepamirškime 
Vilniaus

Kaip pasaulyje žmonės y- 
ra nevienodi, taip ir bendra
darbiavimas yra nevienodas.

Bendradarbiavimas - gali 
būti girtinas ir smerktinas. 
Jei žmonių didesnis ar ma
žesnis būrelis susiburia ge
ram tikslui, tai yra girtinas 
dalykas, o jei žmonių būrelis 
susiburia blogam tikslui, tai 
yra smerktinas dalykas. To
dėl rašydamas apie bendra
darbiavimą, turiu omenyje 
vien tokį bendradarbiavimą, 
kur žmonės buriasi gerais 
tikslais gerų siekių atsiekti.

Pirmiausia burkimes į bū
rius, į draugijas apšvietos at- 
siekimui, platinimui, skleidi
mui. Čia galime ir turime 
burtis ir sutilpti visi: ir tie, 
kure daug moka, daug žino 
ir gali kitus pamokyti, ir tie, 
kurie mažiau moka, mažiau 
žino, o nori daugiau išmokti 
ir žinoti, ir tie, kurie gali 
kuom nors ar tai pinigais, ar 
tai buto davimu, ar savo pas 
galiųgesnius pritarimu ar už
tarymu, prie to darbo pradė
jimo, palaikymo ir plėtoji
mo prisidėti, kiekvieno doro 
lietuvio yra būtina pareiga 
tokį darbą sulyg išgalių nuo
širdžiai remti.

Ar velnias toks ar kitoks, 
apie tai jo nematydami nesi
ginčysime, bet ilgesnį laiką 
bendradarbiaujant visuomet 
bendradarbių tarpe atsiran
da vieni kitų pažinimas, pa
gerbimas, vieni kitais pasiti
kėjimas ir žmoniškas kaimy
niškas sugyvenimas, sakysiu, 
kad atsiranda net ir vieni ki
tų idėjų ir įsitikinimų, ant 
kiek tas galima toleravimas, 
o ar tas ne yra didelis pliu
sas, ar jau kitą visą pamir
šus dėlto vieno neverta nuo
širdžiai atsiduoti 
bendradarbiavimo 
opera

O k 
mo bendradarbiavima. 
kraščio redaktorius, 
jai. sandarbininkai, 
rinkėjai, zeceriai i 
spaustuvės darbininkai, ko
respondentai, laikraščio par
davėjai ir platintojai, lygiai 
ir tie, kurie savo kapitalu 
prisideda prie jo išleidimo ar 
tai vis ne bendradarbiauto
je i •

Ar jie gali pasekmingi 
vienas be kito darbuotis ? — 
Ne. Ypač jei laikraštis idė
jinis, tautiškas ar politinis, 
tai tuomet visi tos idėjos pri
tarėjai, rėmėjai privalo vi
somis išgalėmis savo laikraš
tį remti, palaikyti, skleisti, 
kad jis kas kart daugiau 
skaitytojų turėtų, o tuo pa
čiu pigiau atsieitų jo užlai
kymas ir galėtų pats laikraš
tis kaskart būt tobulesnis, į- 
domesnis, visiems tinkames
nis. Tą viską tik uolus ben
dradarbiavimas tegali pada
ryti.

Prisiminkime ir mūsų 
‘ Darbininko” istoriją. Ka
talikai darbininkai panorėjo 
ir kaip greitai jį įkūrė. Bu
vo užėjęs vienas kitas krizis, 
liet bendromis pajėgomis 
prašalintas ir “Darbinin
kas” gyvuoja ir tobulinasi.. . 
tai vis bendradarbiavimo pa
sekmes.

O-gi bendrai katalikystės 
reikaluose. Kas tas bažnv- v 
čias. mokyklas pastatė, išrė
dė ir palaiko ? — Vis tai daro 
katalikų bendradarbiavimas. 
Dėlto broliai ir seselės kouo- 
liausiai remkime visokio ge
ro bendradarbiavimo apsi
reiškimus ir užuomazgas, 
kad jos augtų ir didėtų. Ne
sakykime, kad ką aš vienas 
reiškiu, gali apsieiti ir be 
manęs. Matai kad pradėta 
geras darbas, prisidėjo vie
nas kitas — dėkis ir tu, tuo
met tikrai ramia sąžine ga
lėsi sakyti: liendradarbiavau 
kaip mokėjau ir galėjau, te
būnie žmonijai ant geroves. 
Dievuliui ant gailies aš savo 
dali atlikau. F. V i ra kus
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FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS

SAMDO SKEBUS

v • Jeigu 
vienybė.

Darbo Lauko
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Spalio 4 d. Detroit’o mieste prasidėjo 46-tas metinis 

suvažiavimas. Tame suvažiavime pirmiausia prabilo Fe
deracijos prezidentas William Green. Jisai palietė svar- 
biuosius šių laikų klausimus.

Federacijai pirmoje eilėje šiuo tarpu rūpės šie da-

Iš visų jėgų priešintis kompaninėms unijoms. Prie- 
?sintis jų steigimui ir darbininkų vertimui prie jų priklau

syti.
Pavesti smarkią nacionalę kampaniją už panaikinimą 

K vaikų darbo.
Drąsinti kooperaciją tarp darbininkų ir darbdavių. 

Reikalauti, kad kompanijos Įsileistų i manadžmentą dar
bininkų organizacijų atstovų su tikslu pamažinti gamybos 

£ išlaidas, kas būtų naudon ir darbininkams ir darbdaviams.
Uoliai varytis už panaikinimą “direct primarv” si

stemos.
Be jokio pasigailėjimo valyti Federaciją nuo bolševi- 

kuojančių gaivalų ir iš visų jėgų priešintis bolševikiškai 
J propagandai darbininkų tarpe.

Raginti farmerius prie kooperatyvio veikimo, kad to
kiu būdu pagerinti farmerių padėtį.

Varytis už 5 dienų savaitės iš 40 valandų darbo visose 
; pramonėse po visą Ameriką.

Federacijos suvažiavime dalyvauja delegatų 500. Sve- 
£ čių yra nemažai. Tarp svečių yra delegatų nuo darbinin

kiškų organizacijų iš Kanados, Meksikos, Anglijos, Fran- 
jos, Italijos, Vokietijos ir Šveicarijos.
- Posėdžiai-eimv visą-šią savaitę ir tęsis sekančią, savaitę. 

Suvažiavime paliesta Meksikos rekalai. Meksikoj ei
na kova valdžios prieš Bažnyčią. Amerikos Darbo Fede
racija jau nuo senai raginama tarti savo pasmerkimo žodi 

z Meksikos valdžiai už smaugimą Kataliku Bažnvčios. Be 
to Amerikos Darbo Federacija turi ryšių su Meksikos Dar
bo Federacija, kuri remia savo valdžią kovoje prieš Kata- 
likii Bažnyčią. Todėl Amerikos Darbo Federacija buvo ra
ginama pertraukti ryšius su Meksikos Darbo Federacija.

Prezidentas Green suvažiavime pripažino gavimą šitų 
visų patarimų ir reikalavimų Meksikos reikalais. Tečiau 
prezidentas Green aiškinosi, kad jo žvilgsniu Meksikos 
Darbo Federacijai turėtų būt pripažintas savistovumas elg
tis tuose klausiniuose taip, kaip jiems geriausia išrodo. 
Prezidentas Green pripažino, kad kištis i Meksikos vai

zdžios kovą su Bažnyčia esąs opus ir sunkus klausimas ir 
bevelijo jo neliesti.

Prezidentas Green dar pareiškė pakvietimą farme- 
riams laikytis ryšių su organizuotais darbininkais. Kvie
čia farmerius stoti i savo organizacijas ir kad ilgainiui tos 
organizacijos bendrautų su miestų organizuotais darbinin
kais. Buvo nurodyta farmeriams, kad kadangi kongre
sas atsisakė šitą daryti, kad palengvinus farmerių padėti, 
tai farmeriams nieko kito geresnio nelieka, kaip organizuo
tis ir ieškoti bendri] reikalų su miešti] organizuotais darbi
ninkais.

BOLŠEVIKAI STREIKLAU- 
> ŽIAUJA

<

Darbininkai reikalauja pames
ti Raudonąjį Internacionalą

Angliakasiai tarptautiškame 
susirinkime Londone nutarė at
sišaukti Į kaikurių šalių darbi
ninkus, prašant jų imti akciją, 
kad padėjus laimėti Anglijos 
angliakasiams darbininkams 
streiką, nes kitaip kova su ka
pitalistais gali būti pralaimėta. 
Darbininkai negali laimėti ko
vą, jeigu Anglijai pristatys ku
ro iš Vokietijos, Rusijos ir ki
tų šalių, jeigu kitų šalių darbi
ninkai toje šakoje darbo streike 
laužiaus ir padės nualinti dar
bininkus. Delei to atsitikimo 
Britanijos darbininkų atstovai 
j ra griežtai nusistatę dėtis su 
i ūsais angliakasiais. Jie nesi- 
dės su rusais iki tol, pakol ru
sai nenusikratys Raudonąjį In
ternacionalą.

Visi darbininkai turi gerai Į 
galvą Įsidėti, kad “darbinin- 
kiškiausios” Rusijos darbinin
kai eina ranka rankon su Ang
lijos kapitalistais; kad dabarti
nė bolševiku valdžia pasinau
dodama angliakasių streiku 
Anglijoje daro sau puikų biz
ni iš darbininkų kruvino pra
kaito. Šalin bolševizmas! ša- 
in darbo žmonių kraujageriai 

komunistai-bolševikai!

Miami’o’miesto gatve po audros. Matosi išvartyti stulpai ir visokie skeveldrai gatvėj.

KAPITALISTAI REIKALAVO, KAD UŽDRAUSTŲ 
PIKIETAVIMĄ

NEW YORK C1TY. — Darb
daviai negalėdami kitokiu bū
du sulaužyti siuvėjų darbinin
kų streiko griebėsi nešvariau
si ų priemonių. Pasišaukę po
liciją areštavo nekaltus darbi
ninkus pikietuojančius prie 
dirbtuvių durų. Buvo suareš
tuota 480 darbininkų. Teisme 
darbdaviai reikalavo, kad tuos 
darbininkus nubaustų ir kad 
ateity uždraustų jiems pikie- 
tuoti. Teisėjas Rosenblutli, vi
sus išskyrus 20 paliuosavo. 20 
darbininkų užsimokėjo bausmę 
po $3.00.

ANGLIAKASIAI GRASINA 
LENKIJAI
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POLICIJA VAIKO STREIKUOJANČIUS DARBININKUS
DONCASTER, Anglija. —Ka

pitalistai negalėdami geruoju 
priversti darbininkus nusilenk
ti pradėjo tą daryti su policijos 
l»agelba. Gerai apsiginklavusi 
policija išvaikė 2,000 streikuo
jančių darbininkų ir jų moteris, 
susirinkusius apkalbėti savo 
reikalus. Tai dar pirmas toks 
atsitikimas laike šio streiko. 
Bet pasidrąsinusi gauja kapi
talistų tą juodą darbą varys 
pirmyn, nepaisant, kad darbi
ninkai badą ir vargą kenčia. 

L Taigi darbininkai turi būti prie 
i. viso ko prisirengę. Kovoti už 
ĮĮr teisybę yra prakilnus ir garbin- 
| gas darbas. Matydami darb- 
į davįų.,. pasiryžimą sulaužyti 
E streiką, mes darbininkai turime 
r pasidaryti plieniniais ir pasi- 
l ėmę obalsį vienas už visus, o vi- 

si už vieną kovoti iki paskuti- 
f • hiųjų.

'c

ATŠAUKĖ STREIKĄ
CHICAGO, III. — šiomis die-5.

' Komis užsibaigė krutamu jų pa- 
| veikslų muzikos darbininkų 
r streikas. Darbininkai reikala- 
L vo pakelti algas. Darbdaviai 
t matydami darbininkų stiprumų, 
į ir sutarimą kovoti iki paskuti- 
| r.iųjų buvo priversti priimti rei- 
y kalayimą. Sulig padarytos su- 
p tarties darbininkai gaus $4.50 į 
| savaitę daugiau per du motu, 
■h o per trečius metus gaus $3.00 

į savaitę daugiau negu per pas- g laruosius du metu. Vienybėje 
| — galybė.

DARBININKAI ATSISAKO 
MOKĖTI Į UNIJĄ

Prezidentas Britą jūrininku 
vnijos pasakė susirinkime, kad 
beveik visos Didžioje Britanijo
je unijos subankrutijo delei be
sitęsiančio angliakasių streiko. 
Šimtai tūkstančių darbininkų 
atsisakė mokėti mokesčius Į li
niją. .Jeigu angliakasiai dar
bininkai nesusilauks pašalinės 
kitų šalių darbininkų pagelbos, 
tai streikas gali susilaukti la
bai liūdni] pasekmių. Tiesa, 
\iona kita šalis šelpia, liet kas 
iš to. jeigu kartu su pašei pa 
siunčia produktus ir patenkina 
kapitalistų reikalavimus. Toks 
oarbas, tai tikra judošyste. Vi
so pasaulio darbininkai turėtų 
pasmerkti tų šalių darbininkus, 
kurie išdirba tuos produktus ir 
pristato visai nejausdami, kad 
jie taip darydami laužo streiką. 
Bolševikai siųsdami iš Rusijos 
kurą į Angliją dar kartą pasi
rodė pasaulio darbininkams, 
kad jie yra tikrieji šių dienų ju- 
došiai ir išdavikai.

Pullman Karų Išdirhystės 
kompanija turi užsakymą nuo 
Soutliern Pacific gelžkelio kom
panijos padaryti 11 naujų karų 
kainuojančių $550,000, kurio 
lūs pristatyti apie gruodžio 
mėnesį.

c

RASTI PALENGVI
NIMĄ

Daktarui pradetla nusistelH-t i kas
dien, kad greitai tos gyduolės veikia. 
Tiri yra mokslinis prirengi litas. spe<-ia- 
lnti sutaisytos dėl bttduvojiino kraujo, 
nervų ir visos sistemos. Jos suteikia 
geleži dei kraujo ir fosforų dėl nervų. 
Tos dvi gyduolės duodamos sykiu yra 
didelis budavojinuts kraujo ir nervų, • 
tiesiog paimto iš gamtos sandėlio.

Ta nauja gyduolė. Nugii-Tone. taipgi 
veikia gerai nuo nevirškinimo, kraujo 
nubėgitnų. rugštumų viduriuose, galvos 
skaudėjimo, svaigulio ir užkietėjimo 
vidurių. Vartokite jas keletą dienų ir 
jus nusistebėsite kaili greitai jus pa
jusite geriau ir jūsų sveikata pasitai
sys. Jos suteik jums ramų ir malonų 
miegų ir jus jausitės laimi gerai iš ryto.

Jei jūsų daktaras dar neužrašė jums 
jų. nueikite pas aptiekorių ir nusipir
kite butelį. Jos vadinasi Nuga-Tone. ' 
Jos turi pagelbėti ir užganėdinti jumis 
arba jus gausiu* savo pinigus atgal. 
Tuo būdu jos yra visuomet parduoda
mos.

Rekomenduojamos, garantuojamos Ir 
parduodamos pas visus aptu,*k<>rius.

RUSIJOS DARBININKAI 
GAVO 4,KIK^”

Buvusiame unijų kongrese, 
Bournemouth, Anglijoje darbi
ninkuose kilo riaušės. Beveik 
<o ne susimušė kuomet pradė
jo ginčytis delei prašalinto M. 
Tomsk'io, Rusijos darbininkų 
vado iš Anglijos. Kongresas 
triukšmingai nutarė per savo 
tarybą pareikšti, kad Rusija 
nesikištu i svetimus reikalus ir± v

žiūrėtų savo biznį. Skylimas 
tarpe Rusijos ir Anglijos dar
bininkų yra galutinas ir už
baigtas. Veidmainiams ir iš
gamoms bolševikams neturi bū
ti vietos darbininkų tarpe. Mes 
lietuviai darbininkai irgi turi
me griežčiau nusistatyti prieš 
mūsiškius bolševikėlius ir ne
leisti jiems klaidinti plačiąją 
visuomenę. Anglijos darbinin
kai yra daug geriau susiorga
nizavę negu mes ir jie daug 
aukščiau stovi už mus. Jų pa- 
\yzdis turi būti mums svarbus 
ir priimtinas. Mes turėdami 
Lietuviu Darbininkų Sąjungą 
-pieskimės jos vėliava ir
skelbkime obalsį “Krikščionys 
darbininkai vienykitės!” Lai 
prasmenga raudonasis gaiva
las su savo raudonomis teori
jomis.

Patyrinėjus pasirodo, kad 
Suv. Valstijų namų savininkai 
gauna aukščiausias algas už vi
sus kitus darbininkus pasauly 
toje šakoje darbo.

NĖRA VILTIES LAIMĖTI

Darbininku vadai pataria ieš
koti kitur darbo

SUNCOOK, N. H. — C. A. 
Bailey Granite kompanijos dar
bininkai nesitiki greito laimė
jimo, nes darbininkuose nėra 
susiklausymo. Daug darbinin
kų streiklaužiauja, tai ir strei
kuojančių padėtis pakitėjo. U- 
nijos vadai patarė darbinin
kams pasiieškoti darbą kur ki
tur, nes atėjus žiemai bus var
gas, o ypač su šeimynomis pra
gyventi.

VOKIETIJA LAUŽO ANGLI
JOS DARBININKU 

STREIKĄ
Vokietija nualinta po karo 

dabartiniu laiku, kuomet ang
liakasiai Anglijoje streikuoja, 
daro didžiausi jielną pristaty
dami Anglijai anglių. Vokieti
jos angliakasiai gauna žemes
nes algas ir dirba ilgesnes va
landas negu Anglijos darbinin
kai gavo prieš streiką. Turė
tų susiprasti ir pasižiūrėti i sa
vo padėti. Beto, darbininkai 
privalo pailėti vieni kitiems lai
mėti kovą su darbdaviais. Vo
kietijos darbininkai didžiuoja
si, kad jie surinko daug pini
gų dėl Anglijos streikuojančiu 

|darbininkų. Ką gelbės ir au
kos, jeigu stri'iklaužiausite. 
kad ir kitoje šalyje.

Trenku valdžios Įsikišimas 
tarpe besiginčijančių darbda
viu ir angliakasių darbininkų 
dėlei algų bemaž ką neprivedė 
prie streiko. Dabar tarpe abie
jų pusių yra didžiausias užsi- 
i irtiinas. Valdžia deda visas 
pastangas, kad tą nesusiprati
mą prašalinus ir kad išvengus 
streiko. Šiomis dienomis be
veik priėjo prie šiokios tokios 
sutarties, kuri užtikrina, kad 
algos bus pakeltos 8 nuoš. Len
kijai streikas, tai paprastas 
•dieninis atsitikimas.

NOVA SCOTTA angliakasiai 
darbininkai dirbdami 8 valan
das dienoje iškasa daugiau ang
lies negu pirmiau dirbdami po 
it) valandų dienoje. 1914 me
tais. dar prieš karą, požeminiai 
darbininkai iškasdavo po 6.4 
tonų; praeitą metą buvo iškas
ta 6.85 tonai. 7 nuošimčiais 
daugiau nežiūrint to, kad jie 
dirbo dvi valandi dienoje ma
žiau.

MACON, Ga. — Darbdavių 
Švinorių organizacija, kuri 
samdo apie 50 darbininkų švi- 
rorių ir steamfitteriu, praneša, 
kad jie nutarė suardyti uniją ir 
samdyti skobus. Mat unijistai 
darbininkai pareikalavo pa
kelti atlyginimą nuo $10 iki 
$11.00 dienoje. Darbdaviai dar
bininkų reikalavimą atmetė ir 
samdo streiklaužius, 
darbininkuose būtų
tai darbdaviai būtą priversti 
priimti darbininkų reikalavi
mą: —

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

tai musų sjiecialybė ii- ilgų motų prak
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos.

M. A. NOREIKAS
1G Pleasant St., Lawrence, Miris.

STREIKAS PASIBAIGĖ BE 
" PASEKMIĮI

CLEVELAND, Oliio. — Nuo 
kovo 1 d. čia streikavo teplio
riui, popierų lipytojai ir stiklio- 
į iai reikalaudami pakelti algas. 
Bet toji ilga kova užsibaigė be 
jiasekmių. Darbininkai nu
vargę priversti buvo grįžti prie 
darbo už tą patį atlyginimą ką 
turėjo prieš išeisiant Į streiką. 
Tai begalo skaudus smūgis 
darbininkams, kad po tiek mė
nesių kovos turėjo grįžti prie

Gelžkeliečių enžinierių broli- darbų negaudami didesnių al- 
ja yra viena iš seniausių dar- gų. Jie gavo prieš streiką 
bininkų brolijų. Suorganizuo- $1.25 Į valandą ir dirbo po 5 
ta 1863 m. dienas savaitėje.

VAIZBOS BUTO ŠOKIAI
ĮVYKS SEREDOS VAKARE

Spalio-October 20 dieną, 1926 m.
MUNIC1PAL SALĖJE

Broadway, tarpe “G” ir “H” Gatvių, South Boston, Mass. 
Šokimas nuo S iki 12 vai.

A. Žvingilo Orchestra suteiks smagios muzikos
Įžanga vyrams 50c. --------- Moterims 40<v

SVARBI PASTABA: šituose šokiuose bus atiduotos visos Mei
lės Taurės išlaimėtojams ant pereito Vaizbos Buto Metinio iš
važiavimo. Bus gera proga dar syki pamatyti Gražiausią Lie
tuvaitę iš Naujosios Anglijos. Taures atiduos Suvienytu Val
stijų Šen. Wm. Butleris. Visus kviečiame atsilankvti.

VAIZBOS BUTAS

BTLTETUS galite gauti pas “Sandarą,” “Keleivi,” “Darbinin
ką” ir Šidlausko aptiekoje.

Priverstinas Automobilių Apdraudimas
Mįiss;<chtiM*t f s priverstinus AI I < >.M< >BI i,U, -it s;i komvbės užtikrinimo :ik- mylios Rond'sų lycios stintos; nrl>:> <•> pinigiis arba paranka sumoje

t..- jeiim j trale uito ssiu-io 1 <Į. !.>_<. it <-ei tifikatai to užtikrinimo turės būti )W.nklŲ tukstmičiu doleriu. Geriausias būdas vra prisitaikinti įstatymui kreijv- 
priduoti -u kiekviena aplikacija registruojant automobilį prieš t:) dienų, toje ' < . i
dienoje arba |h> ta diena. Nei vienas automobilio savininkus negulės gauti 
••platės" be ceri ffikato įrodant, kad Jis turi Atsakomybė- A)>draudos t Insuram-e) 
polic.v. kuri užtikrintų atlyginimų iki $5.(*M> sužeidus arba užmušus bile vienų pampins reikalingų 
asmenį. SlU.'MMl daugiau negu vieno žmogaus bile nelaimėje; arba b) Atsako-

jH'nkitj tukshiiičių doleriu.
:is psii pilkit ikčt imis :i|Mlr:iud<>s (insiiraiiev) ngcnitis arba brokerius, kurie su
teiks pilniausias informacijos arba kainas už i<|<draudos policy, N>nds':j ir jie 

<eri ifikntų, kuris bus reikalingas gavimui “pmtes.” Ke- 
koineibluojaiai šie .ijMlraiidos (insurami*) agmitni ir brokeriai:
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AMBROSE Vincent B.
255 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0506-M 

HAYWARD Chester J.,
346 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 1208 

HOPKINS Edward L.,
362 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel S. B. 0501 

IVAS Anthony,
110 Tremont Street, Boston, Mass.

JAMES F. WALSH & SON,
382 Broadway, So. Boston, Mass. 

JENKINS Vincent A.,
One Statė Street, Boston, Mass.

KIBILDA Titus,
414 Broadway, (Room H), So. Boston. Tel. S. B. 0948

Tel. Liberty 7865-7864

Tel. So. Boston 0255

Telephone Main 7282

KNEIŽYS Anthony F.,
308 E. Ninth St., So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 1696 

KUPSTIS Anthony,
332 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 1662-1373 

LITHUANIAN AGENCY,
361 West Broadway, So. Boston, Mass. TeL S. B. 0605 

MIKALONIS Julius,
425 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 1607 

NAMAKSY A. J.,
395 West Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 2340 

O’CONNOR BROS,
557 E. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 2402 

PALIONIS J. S.,
366 West Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 2027 

YURGELUN C. P.,
683 Main St, Montello, Mass. Telephone Brockton 7180

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

D. L. K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckns.

514 E. Broaduray. So. Boston. Maste. 
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

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

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkcvičins.

450 E. Seventh St.. So. B'ston. Mass. 
Kasierius — Andriejus Zalieckas.

611 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionls.

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

mėnesinius susirinkimus kas pirmi} 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 IVashington St.. Boston, 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Ateidam.' 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų nartų prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė ASmenskfeng.

9S O Street., So. Boston. Masa.
Tel. South Boston 4474-M. 

V i re-Pirm. — Zofija Kėšienė.
59 Gatės St.. So. Boston. Mase. ’ v 

Prot Raštininkė — Ona Siaurienė.
443 E. 7th St., So. Boston. Mam. 
Telephone South Boston S422-R.

’in. RaStininkė — Bronlslava Ctunlenė,
29 Gould St.. W. Rosbury. Mase. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 \V. 6th St., S<x Boston, Mana. 

Tmrkdarė — Ona Mizgirolenė,
1512 Columbia Rd- So. Boston. Mana. 

Draugija savo susirinkimus laiko kw 
anvrų utnrninkų kiekvienų mėnesi 

Visais dr-J<xs reikalais kreipkitėe J pro
tokolų rnštininkv laišku ar telefono. 
t:30 vakare, pobafciyttnėj svetainėj, 
Fifth St.. So. BoMon. Mass.

SV. JONO EV. BL PAAELPt 
DRAUGIJOS VALDYBOS * 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. žiobs,

539 E. Seventh St.. So. Bosron, Mase. 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vlce-Pirmlnlnkas — J. Petrauskas,
17 Vale St. South Boston. Mass. 

Prot. Raštininkas — J. GlineekK
5 Thomas Pk., South IW>ston. 

Fin. Raštininkas — M. šelkls,
40 Marine Road. So. Roston, 

Kaslerina — A. NandŽIunas,
885 R. Broadvvny. So. Boston, 

Tvarkdarys — J. Znikla,

Masa

Mase.

Mass.

i ♦ *
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7 Winfleld St, So. Boston. Mana. 
Draugija Įniko sustzinklDOa kas trečių 

nedėMtenj kiekvieno mėnesio, 2-rų va
landų pn pietų, parapijos salėj, 49C < 
Sevaalh 8L, Sp, BuMųa, *1mb»
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L. D. S. Centro Valdybos paskirtoji komisija paruoši-

• > ... — — -mui plano vajaus veikale jau kaįip ir užbaigė ir tik lieka jį » _ TL i • TT* • V • *V • • ‘ v* * >

i^eną ir baigsis va

1

Miami’o garsieji plai

—-- ------
ajaus'Taike 

ovanas, ku- 
i ■

paskelbti. Visi žino iš pirmesnių-prapeŠimų, kąd mūsų 
organizacijos vajus prasidės gruo 
sano 28,1927, 1J vai, vidurnakty

'Pasidarbavusiems nariams |r 
bus įteiktos dovanos, 
rias skirsto šiaip:

Pirma dovana $50.00 auksu arba už $100.00 vertės knygų 
Antra dovana $25.00 auksu arba už $50.00 vertės knygų 
Trečia dovana $10.00 auksu arba už $20.00 vertės knygų 

C Ketvirta dovana $5.00 auksu arba už $10.00 vertes knygų 
10 dovanų po laikraštį “Darbininkų” visiems metams 
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertės knygų

Pageidaujama, kad šfplaną mūsų apskričiai ir kuopospa- 
svarstytu ir savo patėmijimus, patarimus, papildymus ir 
pagerinimus prisiųstų centro raštinėm Taipgi kviečiame 
ir narius prisidėti prie to didelio darbo. Siųskite vsokus 
sumanymus tuojau, kad dar prieš pradėsiant vajų galėtu
me panaudoti. Svarbiausia, kad apskričiuose ir kuopose 
visi nariai stotų į darbą. Taipgi kviečiame į pagelbą ir 
mūsų organo prenumeratorius, skaitytojus ir prietelius. 
Šis vajus turėtų rūpeji visiems katalikams. Tad į darbą 
broliai ir seses darbininkai (ės).

-------- " ANTANAS F. KNEIŽYS 
LDS. Sekretorius

—Mokinkimes Gražiailšreikš 
Savo Mintis

Kalba yra didžiausia Die
vo žmogui suteikta dovana, 
kurios jokis kitas šios žemės 
gyvūnas neturi. Kalba yra 
nuisų proto, sielos ir jausmų 
muzika. Kaip muzikas, su 
nų&ikos pagelba, išreiškia 
sažvo sielos jausmus, ir tuos 
jajlsniiis įsodina į sielą to^ 
kuris jo'muzikos klauso, taipj 
st| kalbos pagelba mes įsodi-; 
nąmc s<wo proto, sielos ir ši r* 

es jausmus į sielas tų, ku- 
e mūsų kalbos klauso.
Norint, kad muzika būtų 

graži, švelni ir pasiekiu klau
sančio sielos jausmus ir pa
liktų tenai gilų įspūdį, rei- 

■ kia kad ji būtų gerai sutvar
kyta ir tinkamai išpildyta. 
Tas pats yra ir su kalba. 
Jeigu kalbantis nori, kad jo 
kalba pasiektų sielos jaus
mus tų, kurie jo kalbos klau
so ir paliktų tenai gilų įspū
dį, tai jis turi žiūrėti, kad jo 
kalba būtų tinkamai sutvar
kyta.

Bet tai dar nėra vienatinė 
priežastis dėl kurios mes pri
valome mokinties gražiai 
kalbėti. Yra dar svarlnsniii 
priežasčių, dėl kurių mes 
privalome mokintis gražiai 
vartoti kalbą. Pirmiausia 
mes privalome mokintis gra
žiai vartoti kalbą dėlto, kad 
išreikšti Dievui savo dėkin
gumą už tą didelę suteiktą 
nuims dovaną, kurios jokis 
kitas šio pasaulio sutvėrimas 
neturi. Kad tą geriaus su
pratus imkime pavyzdį. Sa
kysime kuris nors iš mūs tu
rime gerą mylimą draugą ar 
'draugę. Kad išreiškus meilę 
savo geram draugui ar drau
gei; mes suteikiame jam ar 
jai kokią nors dovanelę. Ir 
kupinai-. mes matome, kad 
nrasip draugai, mūsų suteik
tą dovaną apvertiila, brangi
na, tada mums aišku, jog jie 
rnus myli ir gerbia, ir mums 
ima noras jienfc dar dau
ginus dovanų suteikt. Bet. 
jeigu mes matome, kad mū
sų draugas priima mūsų do- 
veną šaltai, ir net ačiū nepa
sakęs numeta kur nžpečkin, 
tada mes jaučiamės įžeisti ir 
norėtume savo duotąją dova
ną atimti atgal.

Bet ar daugelis iš mūsų rū
pinamės išmokti gražiai kal
bėti ir tinkamai apvertinti tą 
didžią dovaną. Dažnai ypa
tingai viešose vietose, kur su
sirenka keletas asmenų vie
toj gražią, pamokinančią pa
šneką išgirsi vien pliovones, 
blevyzgas kurią šlykštu net 
klausyti. Todėl mes turėtu
me atkreipti dauginus domės 
t šią dailės srytį. Bet rei
kia atsiminti, kad graži kal
bos vartojimo dovana neatei-
liti 
oro. Norint išmokti gražiai 
vartoti kalbą, reikia truputį 
nesigailėti laiko ir triūso iš
dirbėti, kad tą dovaną pato
bulinti.

Tad kaip tą minties išreiš
kimo gražiais žodžiais atsie
kus? Girdėjau, kad Soutli 
Bostono L. D. S. I kuopa šios 
ateinančios žiemos sezonu 
mano turėti savo susirinki- 
1 juose diskusijas ir debatus. 
Taigi nariai dalyvaudami to
se diskusijose ir debatuose, 
kaip tik ir turės progos la
vintis iškalboje. Šiose disku
sijose ir debatuose be abejo 
bus plačiai nagrinėjamas 
darbininkų klausimas kri
kščioniškosios ir bedieviško
sios pasaulėžiūros žvilgsniu. 
Tad kiekvienam dalyvaujan
čiam tuose susirinkimuose, 
kaip tik ir bus proga lavin
tis mintyti ir savo mintis iš-

L

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio nepaprastas posei
minis suvažiavimas įvyks 
spalių 24 d., š. m. pobažnyti- 
nėje salėje, St. James Avė., 
Nonvood, Mass. Sesijos pra
sidės lygiai 12 -.30 vai. po pie
tų.

Šiame suvažiavime bus iš
duota raportas iš buvusio

j>lė Janušaičiutė. Jnąfcų 
buvo iki vąlios.

Kalbėjo adv, P. 
skanaus juoko prasidėjo rjnitąję 
darbą?. Išgirdome kalbėtoja 
kąlbą apie tąi kąs tai yra 
laitis, kaip našlaičiai jaučia ir 
kokiom gailestingom akutėm' 
žiūrėdami jie prašo pagelbos. 
Begalo jausminga kalba suju
dino klausytojus, kurie dar būt 
klausę ilgą laiką, o lfeikas pra
bėgo nei just nejuntamas. 
Clevelandiečiai susilaukė gero 
kalbėtojo ir gero patarnautojo 
asmenyje adv. p. P. Česnulio.

Dainavo p-ni M. čižauskienė, 
akompanavo p. J. Cižauskąs, 
Poniai Cižauskienei kaipo ar
tistei nėra prasmės pridėčkų 
dėti. J i buvo iššaukta tris kar
tus dainuoti. Viso dainavo 4 
dainas. Taipgi buvo apdova
nota gėlėmis. Programą vedė 
p. Kundrotienė. Tarpais grie
žė Luizų orkestrą. Vėliaus bu
vo leista ant laimėjimo du po 
penkis dolerius auksu. Visas 
vakaras buvo gražus ir užsibai
gė šokiais.

Matęs

CUIVELAND, OHIO
Atėjus vėsiam rudens orui, 

prasidėjo visokis veikimas sve
tainėse: susirinkimai ir viso
kios pramogas. Bet kartais 
pasirodo, kad nekurie vasaros 
karščiuose pripratę tinginiauti 
ima jiems ilgas laikas iki įsi
siūbuoja į energingą veikimą. 
Būtų pageidaujama, kad šio 
meto laikotarpyj griebtumėmės 
visi prie žymaus veikimo ir į- 
vertintume daugiau savo darbo 
nuopelnus.

Spalio 17-tą L. Vyčių 25-os 
kp. bus mėnesinis susirinkimas 
Lietuvių Svetainėj. Kviečia
me koskaitlingiausia atsilan
kyti, nes darbų yra daug, Kad 
sudarius didesnį veikimą visų 
narių priedermė prisidėti, taip 
pat raginti naujus narius prisi
rašyti.

LDS. 51-mos kp. mėn. susi
rinkimas bus 14 d. spalio Lie
tuvių Svetainėj. Bus atnaujin
tos diskusijos. Pirma tema 
bus: Ar darbininkai iškovos 
sau geresnę ateitį per unijas ar 
kitokiu būdu. Diskusantai jau 
ruošiasi. Nariai pasistengkite 
pribūti.” Taip patJn&ir daū:" 
giau svarbių reikalų.

Koresp.

LDS New York’o ir New 
Jersey apskričio poseiminis 
suvaživaimas įvyks 14 d. lap
kričio Šv, Jurgio Dr-jos sa
lėje, 180—2 New York Avė., 
Nevark, N. J. Sesijos pra
sidės 3-čią vai. po pietų.

Kuopos malonėkite pri
siųsti kodaugiausia atstovų, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Buvusio seimo Wa- 
terbury, Conn. nutarimus tu- 

ū.. .Bes jau Y.a-, 
jaus laikas netoli, tad turė
simo tartis kaip geriausia į- 
vvkdvti. Kviečiame ir tasv v , z

kuopas, kurios yra išstoju
sios ar atsilnctusios iš šio ap
skričio dėl kokių nesusipra
timų. Pamirškime kas buvo 
praeityje negero, o eikime 
tvirtai vienybėje. Tada pa
sieksime savo užsibriežto 
tikslo.

Kuopos, aptarkite ir pri- 
siąskite naujų įnešimų ar 
pataisymų, kurie būtų page
rinimui mūsą garbingos or
ganizacijos.

Pranas Elscika, 
LDS. New York’o ir New 

Je rsey Apskričio Raštinin
kas.

ATHHl. įvykdyt ___ -CLEVELAND> OHIO--------
Vestuvės

6 d. rugsėjo, apsivedė Čia ir 
apielinkėj gerai žinomas veikė-' 
jas vytis J. Sadauskas su pa
nele R. Sinionaite. Panelė Si- 
monaitė taipgi yra uoli darbi
ninkė tautos ir jaunimo srity. 
Vestuvėse buvo matyti apart 
vyčių ir taip aukštos ir pra
kilnios dvasios ypatų, kaip tai 
adv. P. Česnulis, adv. Keršis ir 
daug kitų. J. Sadauskas yra 
rimtas ir daug pasidarbavęs 
Vyčių organizacijai. Todėl jam 
ir užjaučia visi pažangesnieji 
lietuviai.

šiaip daug svarbią klausimu 
bus pakelta svarstymui.

Visos šio apskričio kuopos 
prašomos išrinkti delegatus į 
šį suvažiavimą. Pageidauja
ma, kad ir iš tolimesnių šio 
apskričio kuopti prisiųstu- 
mėte delegatus. Mes turime 
gyvai susidomėti mūsą orga
nizacijos reikalais. Seimas 
nutarė daryti organizacijos 
narių ir prenumeratorių va
jų gruodžio, sausio ir vasario 
mėnesiais. Pasekmės to va
jaus priklausys nuo-mūsų vi
sų. Tad šis suvažiavimas ir 
šį klausimą nepraleis be 
svarstymo. Beto, pageidau
jama, kad kuopos apart de
legatą prisiųstų gerų ir nau
dingi] inešimų organizacijos 
ir darbininkų reikalais.

Darbininkų būvio pageri
nimas priklauso nuo pačių 
darbininką. Darbininkams 
reikia stiprios neperlaužia- 
mos vienybes. Tik suvažia
vimuose mes tą vienybę stip
riname. Tad suvažiuokime 
skaitlingai, kad toji vienybė 
1-ūtų galingesnė negu ligšiol 
buvo.

Mes tiesiog savo meifku 
žmogišku protu negalime įsi
vaizdinti ir suprasti, kaip 
Dievas yra numylėjęs žmoni
ją, suteikdamas kalbą, su ku
rios pagclba mes galime iš
reikšti vieni kitiems savo gi
liausius širdies jausmus. Už- 
tad kaip mes turėtume būti 
Jam dėkingi ir mokėti tą kal- 

; bos dovaną apvertinti! Jei- 
■ gu’mes tą Dievo duotąją do
vaną tinkamai apvertinsime, 
stengsimės ją gerai išmokti, 
gražiai vartosime, tai Die
vas mus už tai dar labiaus 
mylės ir suteiks mums dar 
'didesnių dovanų. Jis apdo
vanos mus aukštu protu, gi
lia išminčia, kaip kad dau
gelį Jis apdovanojo, kurie 
stengės išmokti gerai kalbą 
vartoti, o mes turėdami aukš- j reikšti gerai pritaikiųtais žo- 

. Aš tikiu, 
kad ir kitose kolonijose esan
čios L. D. S. kuopos nuo to 
neatsiliks ir ateinančios žie
mos laiką sunaudos tinka
mai, kad geriaus susipažinus 
su savo krikščioniškai-darbi- 
į'inkiškos idėjos principais. 
So. Bostono L. Vyčių kuopa 
tą jau nuo senai pTaktikuo- 
ja užtad ji smarkiai pakilo 
narių skaičium ir susiprati
mu, kad net “Keleivis” nu
sigando, ir net žada nel>eįsi- 
ieist vyčių į savo piknikus. 
Mat vyčiai kuomet pradėjo 
mankštint ne vien kūno są
narius, bet ir protą diskusi
jomis ir debatais, tai jie pa
sidarė ne vien geri sportai, 
bet ir mandagūs apsiėjime ir 
gudrūs pašnekose. Užtad 
“Keleivis” ir nusigando, nes 
pamatė, kad greit gali ne
tekt tų, kurie jį remia, 
'kokio protinio mankštinimos 
jeikia ir mums dailinin
kams. I r kaip greit mes su
prasime protinio mankštini- 
mo?si svarbą, taip greit pra
nyks mūsų tarpe visokie 
vargai, nesusipratimai, mes 
suprasime ir pažinsime kur 
tiesa ir paskui jos seksime, 
nrklaidžiodami kokiais ten 
šuntakiais, į kuriuos mes pa
tekome beklausydami įvairių 
suvedžiotojų, kurie nuduoda 
gerais darbo žmonių prietė- 
iiais, žadėdami išvesti darbi- dugnę. ,J 

__ _ I Z
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tą protą ir gilią išmintį gale- j tižiais r sakiniais.
• 1 1*1 , -1 . , . . 1 1sime padaryti daug gero sau 

ir kitiems.
Paimkime mes bile kurios 

profesijos žmogų, ar tai ku
nigą, misijonierių, advokatą, 
teisininką, pirklį, pardavėją, 
jeigu jie moka gražiai varto
ti kalbą, jie visuomet turi ge
resnį pasisekimą savo profe- 
Hj°j<‘-

Kunigas misijonicrius, jei
gu turi gerą iškalbą, jis dau
ginus patraukia žmonių prie 
doros, prie maldingumo, 
žmonės labinus jį myli ir 
klauso. Gi kunigas, kuris 
neturi iškalbos, kad jis būtų 
ir geriausias, jis to nepada
rys, ką tas su iškalba.

Advokatas be iškallms ne
išlos bylos ir per lai neturės 
klijentų, o neturėdamas kli- 
jentų neturės ir uždarbio.

Redaktorius, arba laikra
ščio leidėjas neturės savo lai
kraščiui /Sjiaįįytoju, jeigu jis 
nemokės gražiai išreikšti 
minties laikraštyje, arba pa
kviestas kur pasakyti pra
kalbą nemokės kalliėti.

Pirklys pardavėjas nepar
duos daiktu ir neturės uždar
bio, jeigu nemokės gražiai 
kžlliėti ir tinkamai užreko- 
menduot i savo prekes.

Gražus kalinis vartojimas 
yra naudingas kiekvienam 
žmogui, kiekviename gyveni
mo žingsnyje ir suteikia 
daug pasisekimo gyvenime. įlinkus į šviesesnę ateitį, o '

Jonas Javošas,
LDS. Naujosios Anglijos 

Apskričio Pirmininkas.

SUSIVAŽIAVIMAS
Pranešamą kad Moterų Są

jungos Mass. it* Maine aps
kričio susi važi avimas įvyks 
sekmadieny, 31 spalio 1 vai. 
po pietų Šv. l*<»tro jmbažnv- 
tinėj svetainėj ant 5tli St., 
Soutli Boston, Mass.

Šis susivažiavimas turėjo 
įvykti 24 dieną, bet kadangi 
tą dieną susibėga i rijų <nps- 
kričių susivažiavimai, tai šis 
susivažiavimas atidėtas ant 
31 d.

z< 1 •• ' • >1- 1 ••

Gerb. sąjungietes, 1 
lonėkit susidomėt šiuomi su
sivažiavimu ir prisiųsti dele
gačių koskaitlingiau, nes jis 
yra poseiminis, tai turėtų bū
ti svarbus mūsų organizaci
jai. .

'Apak^'iči^ Valdyba
■--1 --- - - - - - — _ -•--------- 1

tikrenybėje stumia darbiniu-

A ♦

GERB. KLEBONŲ ATYDAI

Norintieji įsigyti Uždūšinei 
Dienai vokų, prašome siųsti už
sakymus dabar, kad mes suspė
tume laiku Tamstoms prisiųsti.

Su tikra pagarba

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

NEGALĖJO PERKENTĖTI 
VYRO MIRTIES

Marijona Gainienė mirė iš gai- 
lesties dėliai nesenai savo 

mirusio vyro
NASHUA, N. II. — Rugsėjo 

(Sępt.) 2!) d. čionai mirė lietu
vė Marijona Gainienė vos jiorai 
mėnesių praėjus nuo josios vy
to mirties. Manoma, kad ve
lionė nebepajėgė perkentėti 
Širdgėlos Uoliai netekimo savo 
gyveninio draugo, kurio jinai 
labai gailėjosi. Prigulėjo prie 
šv. Onos ĮKišalpinės draugijos 
ir buvo pavyzdingai palaidota, 
pagal jos norą ir įsitikinimus, 
su bažnytinėm apeigom. Palai
dota ant lietuvių — Šv. Kry
žiaus — kapinių. Nashua’ėje. 
Paliko nuliūdime vedusią dub
lerį Oną Skirkiavičienų, žentą 
ir anūkus.

ROCHESTER, N. Y.
Sumušė nekaltą žmogų. 

Kaltininkas šaltojoj.

3-čioje dienoje spalių mėne
sio 7-tą vai. vakare Alekas Vė- 
želis skaudžiai užgavo Antaną 
Žiemą.

Atsitiko sekančiai:
Antanas kviesdamas savo sū

nų ir pačios seserį iš Lietuvos, 
pasidarė didelių išlaidų. . Vien 
pačios sesers laivakortė ir kito
kios išlakios sudarė netoli 300 
dolerių. O toji pačios sesuo, 
Marijona, apsivedė su Aleku 
Vėželiu ir tuojaus juodu suma
nė neatmokėti švogeriu-i tą sko- 
1ą, kurią Marijona ir Alekas 
prieš apsivedimą žadėjo apmo
kėti. Dar ant keršto išsikraus
tė iš A. Žiemio stubos, nusineš
dami likusią skolą ir dar prisi
kalbino, prisinionijo pas save 
Antano Žiemio sūnų. Tėvas 
(Ant. Žiemys) nematydamas ir 
nežinodamas kur jo sūnus, pra
dėjo jo ieškoti. Suradęs, kad 
jis jau pas savo tėvą nenori 
gyventi, nuėjo pas naujaku
rius pasikalbėti ir pasiimti sa
vo vaiką namo. Bet gavo gan 
žiaurų žodį. Tai grįžęs atgal 
pasiėmė vieną žmogų. Kazį 
Bartkų ir juodu nukeliavo virš- 
minėton vieton. Bet nespėjo 
T<ei Į stubą ineiti, kai švogeris 
Veželis pagrieliė lentą, kurioj 
buvo įkalta vinis, šėrė Antanui 
ir pataikė į ranką. Žmogus gan 
smarkiai sukruvintas. Kreik
si pas vietinį gydytoją ir poli
ciją. Panedėlyje Žiemys išėmė 
varrantą ir mušeika Veželis ta
po nusiųstas į šaltąją.

Po šito nelaimingo įvykio aš 
mačiausi su A. Žiemiu ir visą 
istoriją nuo jo girdėjau.

A. Žiemys yra teisingas, ap
sišvietęs, geros širtlies žmogus. 
Jisai yra vienas iš uoliausiųjų 
vietos veikėjų. NuRentėjusis 
užsijK'lno gilios užuojautos.

Matęs

Nauji biznieriai

J. P. Kvederas ir A. Padegi
mas, nupirko krautuvę valgo
mų daiktų nuo p. Banionio, ant 
66-ios gatvės, ir jau pradėjo . 
daryti biznį. Vertėtų tos apie- 
linkės lietuviams juos paremti, 
lies viršminėti biznieriai yra 
užsitarnavę paramos nuo lietu
vių katalikų,-jie daug darbuo
jasi labui visų katalikiškų or
ganizacijų. Tad jiem vėlinama 
laimingo pasisekimo.

Kun. Zaikauskas išvažiavo

Gerb. kun. Zaikauskas šioje 
kolonijoje darbavosi kaipo vi
karas imu- porą metų. Savo 
trumpo laiko darbe užsipelnė 
daug garbės nuo jiarapijonų, 
nes savo iškalba, ir turiningais 
pamokslais sugebėjo pritrauk
ti daug paklydėlių prieš šv. ti
kybos, ir jam išvažiavus žmo
nės jiasigenda gero piemens ir 
l aitu gero prieteliaus. Nors 
esu daug matos dvasiškių, bet 
gerb. kun. Zaikauskui panašių, 
tai mažai. Dieve laiminkie jį 
ir tolinus taip drabuotis kitoje 
kolonijoje', kaip darbavosi pas 
mus, Clevelande.

Mokus Fokas

L. VYČIŲ N. A. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

f
J,. Vyčių N. A. Apskričio pus

metinis suvažiavimas įvyks ne- 
dėlioj, spalio 24-tą dieną. 1-mą 
vai. po pietų, šv. Pe.tro }>arupi
jos svetainėj, 492 E. Seventh 

šis suvažiavimas bus svar
bus ir įdomus, nes bus išduotu < 
raportai iš gegužinės ir seimo. . , 
Taipgi bus svarstoma kaatink • 
“8|>ort League” ir daug naujų 
dalykų.

K. J. Viesulą, Pirm. 
------------------------------ hH 
“Laime. kad vra žmonių 

siela!” (V^-,

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 26 d. Katalikiškų 

Draugijų Našlaičių Fondai W- 
vo surengęs įvairų vakarą, kal
tis labai gražiai pavyko. Visų 
lirma buvo suvaidinta vieno 
.riksmo komedija “Žydas sta
tinėj.” Veikalas prijuokino 
mbliką iki sočiai. Roles turė

jo: Martyno — F. Sutkus, jo 
šmonės, Marės — P. Glngodtr- 
nė, Juozo
Šlomkės, žydo 
ū kės -Z. Vinekauskienė. Ant
ras veikals buvo komedija vie
no veiksmo — “Policijantas.” 
špihlč .Tanušaičių šeimyna. Po- 

licijanto P. Janušaitis, Valka-
Dolyvsvęs laHotovte tos —< V. Janušaitis, Tanoutė*

’ * * t *■»..* V . '•A*?**5

ina- Šermenų ir laidojimo patar
navimą laitai puikiai atliko ]>a- 
i«kilbęs Ikostonietis lietuvis gra
binius Petras Akunevičius, ku
ris visuomet ir visiems . lietu
viams atlieka savo užduotį 
kopuikiausia ir prieinama kai
na. todėl jis taip j m garsėjo ir 
tankiai gauna darlrą ne tik Bos
tone ir apielinkėje bet ir kitose 
valstijose.

Velionės giminės taria šir
dingą ačiū visiems, kurie da- 

vieitir UŽ jo gražu patarnavimą, 
įjf,.jR—Ir* 'niu

kusi tanai? prapulties be- lyyįv0 laidotu^ ir p. A»uw-

A

* £. •» . • . i|
7

■ ■

— P. .Tanusaitisv. 
M. Rusockas, su bundančia 

4unas).
•h 

J i1
U.1 1 .'M.

“Palaiminti ramybę d|H 
rautieji, nes sūnumis Diėvo 
busAradintis.” .(Mat V, 9)«
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ĖNKTADIENIS,-SPAIdU

8823 >1j LIETUVIS DANTISTAS 
‘DR. M. V. CASPER

(KASPARAVIČIUS)
’ 425 Broadway, So. Boston

Ofiio valanda:
i nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki S
i ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 

uždarytas subatos ‘vakarais ir ne- 
dčldieniais, taip-gi seredomis nuo

, .. ,.12-105 idb?D4 uždarytas t ,
? " 'i ue i ■Mih

T.-.'

cpAR APJJOSSVETAINEJ:
:492 E. Seventh St. Se. Boston, Na

f*. . ' _.į Prasidės 2 vai. po pietą
į f? . \ • - r ‘
;. įPrie smagios ir mėgiamos Naujoj Anglijoj orkes- 
tros, kuri grieš lietuviškus įr amerikoniškus šokius. Kvie
čiame visus, be skirtumo kaip narius taip ir visuomenę 
ateiti į minėki balių linksmai laiką praleisti, pasišokti^ 
užkąsti, minkštais gėrimais ir- šalta koše u^isai-duotil 
Patarnavimas malonus; Nuoširdžiai kviečia?-*-**’ £

LILI ANE R. WALSHMUZt- 
KOS MOKYKLA

ATSIDARĖ ŠIAME SEZONE 1926-1927 
Duoda I’IANO ir kitų instrumentų lek
cijas. Taipgi “Libane R. Walsh Syn- 
copntors” Vienintelė merginų “Jazz’o 
Dainuojanėių Orkestrą Naujoje Angli
joje. Tik kų sugrįžo 3 mėnesių ke
lionės Baltuosius Kalnus. Bile rei
kale kreipkitės šiuo adresu: 414 West 
Broiuhvay, So. Boston, 4746-lV. Room 
8th. (Sp.5-29)

į,
1 ■7 A fŠv. Kazimiera R. K. Pašalpin? Draugija
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K■ \ SPALIŲ DEVINTĄ DIENĄ LENKAI IŠPLĖŠĖ MŪSŲ 
į|^ SOSTINĘ VILNIŲ

Per seseris metus lenkai naikina mūsų turtą ir žiauriausiu būdu 
persekioja ir kankina mūsų brokus Vilniečius

Iv. Tą dieną mes amerikiečiai turime paminėti koreikšmingiausiai. 
So. Bostono Kataliku Federacijos skyrius kviečia visus lietu- 
vius subatos ryte ateiti ir išklausyti šv. mišią, kurios bus Šv. 
Petro Lietuviu bažnyčioje už žuvusius karius kovoje su plėšikais 
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Prakalbos ir Koncertas
NEDĖLIOJ, SPALIU 10 DIENĄ, 7:30 VAL. VAKARE

. POBAŽNYTINĖJ SALĖJ, ANT PENKTOS GATVĖS

Bus nepaprastas vakaras paminėjimui to įvykio. Svečiai ir vie
tiniai kalbėtojai perbėgs šešių metu lenku šeimyninkavimą ir 
kitus svarbius politinius įvykius mūsų gyvenime. Beto dainuos 
ŪvrPetro Parapijos koras vadovaujant p. M. Karbauskui ir žy
driausios viešnios ir vietinės solistės. To vakaro programa bus 

įvairi ir Įdomi.

. .KATALIKŲ FEDERACIJOS SKYRIAUS VALDYBA

kviečia visus dalyvauti šv. mišiose ir pramogoje.

VIETINĖS ŽINIOS

ŠIMTINĖ PARAPIJOS MO
KYKLAI

)

t

M-

. $50.00 parapijos fėrams

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 13 kuopa savo mėnesinia
me susirinkime spalių 5 die
ną apart kitų svarbių nuta
rimų paaukavo į parapijos 
mokyklos fondą $100.00. Be 
to, paaukavo $50 parapijos 
fėrams. Pasirodo, kad są- 
juhgietės tikrai nori, kad pa
rapijinė mokykla būtu ko 
greičiausia pastatyta ir kad 
tas fondas augtų ne dešimkė
mis, bet šimtinėmis; o jeigu 
kas gali ir tūkstantinėmis. 
Jeigu parapijonys taip su
pras reikalingumą mokyklos, 
kaip kad supranta sąjungie
tės, tai ateinančiais metais 
Šouth Bostoną puoš gražiau
sia ir moderniškiausia para
pijinė mokykla. Kas suby- 
tis sąjungietes? Jos pirmu
tinės su šimtine iš mūsų 
draugijų pasirodė! South 
Boston’o mes turime gana 
daug draugijų daug turtin
gesnių negu sąjungiečių kuo
pa ir joms šimtinė daug leng
viau paaukoti negu sąjun- 
gietėms dešimkė. Reikia tik 
gerų norų, o ir pinigų atsi
ras. Matydami sąjungiečių 
darbštumą mes turime viso
mis pajėgomis jų darbuotę 
remti. Štai spalių 30 dieną

| jos rengia gražiausią pramo- 
f gą/SALDAINIŲ BALTŲ.” 
?
; —

■/ »>.

ateiti, nes to baliaus pelnas 
skiriamas mūsų parapijos 
vaikučių naudai. Sąjungie- 
tės vaikučiams pažadėjo Įtai
syti Šv. Kalėdoms puikiausią 
EGLAITĘ. Atsilankiusiems 
i balių ne tik sąjungietės bus 
dėkingos, bet ir visi mūsų 
parapijos vaikučiai, nes jie 
galės džiaugtis Šv. Kalėdose 
dovanėlėmis ir EGLAITE. 
Sąjungiečių Apskričio susi
važiavimas bus spalių 31 die
ną. Į tą susivažiavimą išrin
ko dideli skaičių delegačių. 
Beto šiame susirinkime išrin
ko keletą kitų komisijų dar
buotis vietos darbuose. Prieš 
sąjungietes reikia nusilenkti 
ir atiduoti pagarlios žodi už 
jų darbštumą ir pasišventi
mo. Valio sąjungietės!

Ir A.š

NUTARĖ RUOŠTI PAMINĖ
JIMĄ

A. L. R. K. Federacijos 
skyrius laikytame susirinki
me spa'ių 4 d. oficialiai nu
tarė ruoštis prie paminėjimo 
gedulo dienos spalių 9-tos. 
Apart to buvo ir kiti] svar
bių nubv.mų. Šios kolonijos 
skyrius pradeda smarkiau 
veikti ir rengiasi prie dides
nių daibų. Narys

f

uct. 14 a., n
(Columbus Day)

  f • 

no j e. Koras ir šį pakvietimą 
maloniai priėmė ir nutarė 
dalyvauti. Reikia pažymėti, 
kad mūsų korė, kurį veda 
gabus ir sumanus muzikas, 
beveik visi čia gimę ir augę 
jaunuoliai ir jaunuolės. Pas 
juos energijos ir gyvumo ne
trūksta ir gal todėl prie jų 
greičiau galima prieiti ir su 
pakvietimais. Rep.

L. VYČIŲ SPORTININKŲ 
ŠOKIAI

Šeštadieny, spalio 2, 1926 
buvo L. Vyčių sportininkų 
šokiai. Matomai turėjo ar
klio pasagą, kad taip jiems 
puikiai pasisekė. Publikos 
buvo virš 200 ir visi tartum 
rinktiniai. Tai malonus reiš
kinys, kad jaunimas Įvertina 
sportininkų pramogas.

Svečių matėsi net iš Nor- 
v.ood’o, Athol’io ir Long Is- 
land, X. Y. Pastebėta, kad 
ne tik jauni, bet ir jaunų tė
vai kartu dalyvauja. Pavyz- 
din žinomas LDS. veikėjas ir 
jaunimo mylėtojas Stravins
kas stovėjo prie tikietų pri
ėmimo, jo sūnus orkestroj 
griežė, o tiesi it vilvčia duktė 
šoko.

Būtų geistina, kad ir kiti 
tėvai leistų savo vaikus prie 
Vyčių ir patys* dalyvautų.

Padauža

I

•< rAteinantį sę&hadienį 
lių 10 d. bus susirinkimai 
Saldžiausioj Širdies Viešpa
ties Jėzaus ir Šv. Kazimiero 
R. K. Pašalpinės draugijų. 
Bertaininiai susirinkimai, 
tad vis natriai turi dalyvauti. 
Katalikai privalo budėti, kad 
į mūsų draugijas neįsi
skverbtų bedieviai laisvama
niai. Dabar prasideda val
dybų rinkimai. Žiūrėkite, 
kad į valdybas įeitų susipra
tę katalikai. Šluokite lau
kan bedievius laisvamanius. 
Jiems ne vieta katalikiškose 
draugijose. JrAž.

, spa- PINIGy NEREIKIA ’ (
GREAT NORTHERN PAPER 

COMPANY iš Maine

DALYVAUS PRAMOGOJE 
SPALIŲ 9

Šv. Petro lietuvių parapi
jos koro susirinkimas Įvyko 
spalių (> dieną pobažnytinėj 
salėj, (lerb. klebonas kun.

parapijiečiai privalo K. Urbonavičius pakvietė 
------------------ -------- -------  ko^prisidėti darbu ir finan-

<

M

■

ITM. So. Boaton 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

BaIrcs <1n TTtrtvprsItetn 
OORNET.L UNIVERSITY «u A. B. 
& WASHINOTON UNIV. au LLB.

‘•Darbininko” Name 
(antroe tnboe) 

366 Bro«dway, So. Bostoi 
Rosi denci j a 

W5 Harrard St.. Cambridse, lfaes. 
Tei. University 1463—J.

- F

4
4* .

I

Šv. Kazimiero R. K. Drau
gijos narys Ignas Mikailoms 
gvvenęs Montello, Mass. nii- 
į'ė rugsėjo 30 d. š. ni. Velio
nis nors prigulėjo prie kata
likiškos draugijos, bet vedė 
palaidą gyvenimą. Palaido
tas miesto kapinėse.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

Taikos mėgėjui. — Tamistos 
žinutę apie LDS. I kuopos susi
rinkimą redakcija gavo pirma
dienio ryte. Apie tą patį susi
rinkimą kiek ankščiau mums 
pridavė kitas mūšą korespon
dentas. Kadangi Tamista pa
kartoji tą patį, kas jau tilpo 
pirmoje, žinutėje tai dėl tos 
priežasties’Y?talpinsime.

r-

X Liberty. 7296. 8

| GEORGE H. SH1ELDSI 
| ADVOKATAS | 
i 811-812 Old South Building | 
S 294 AVasliington Street S 
X Boston, Mass. X
$ Valandos' 9 A. M. iki ,5:30 P. M. X 

1 GYVENIMO VIETA |

X 37 Gorham Avė., Brookline | 
v Telepbone Regent 6568 g
Lantanas f. kneižys| 
v kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- g 
X lų ir užsiima Real Estate pardavi- X
V Dėjimu, būna mano ofise kasdien <& 
X nuo 3 iki 5 valandos po pietų ižsky- V 
X rus šventadienius. Lietuviai, kad ir X
V mažai sukalbantieji angliškai gali g 
X kreiptis įvairiais reikalais pas ma- X 
Xnę. A. F. Kneižio adresas yra toks:
1308 E. Ninth St., Tel. S. B. 1696. $

Reikalauja vyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven
kinius. Alės parūpiname 
gelžkelio tikietus < 
tarnavimas dykai, 
tės į

BOSTON FREE 
AGENCY

103 Friend St., Boston, Mass.
(Sp.5?)

e
k.

TeL. Brockton 5112 t
DANTISTAS

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Bosto
Telephone So. Boston 2300 .

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir puo Z 
iki 9 vakare, šventų dienų pagal su
sitarimų. V

t

ofiso pa-
Krcipki-

LABOR

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston
. i

| TeL S. B. 2805—R. |

Įlietu vis
| OPTOMETRISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

(Kampas Broad Street)

I
TEL. So. Boston 0506—W.

LIETUVYS DANTISTAS į

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston į 

'(“Keleivio’* name)' i
Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12, nao 3 
1 fti 6 Ir noe 6:30 Iki 8 vakare, g 
Seredomls nuo 9 Iki 12 vaL dienų J 
Subatomls nuo 9 iki 6 vak. Neda fi 
Įlomis ano 9 Iki 12 (pagal sutarti? 3 

1F5 _ _ Ju

sišltai jeigu gali prie rengia
mų parapijos f erų. Koras 
gerb. klebono pakvietimą 
širdingai priėmė ir išrinko 
fėrams darbininkus. Po to 
Antanas F. Kneižys. vietos 
Katalikų Federacijos sky
riaus vardu pakvietė korą 
dalyvauti su programų ren
giamoje pramogoje spalių 9 
d. Vilniaus atvadavimo die-

BRIGHTON, MASS.
Metinis Malins

Šv. Jurgio dr-ja rengia meti
ni balių, kuris Įvyks panedėlio 
vakare, spalių 11 d., 1926, Lie
tuvių Liaudies Name. Prasidės 
7:30.

Taigi Brigbtoniečiai ir apie- 
linkės miestelių lietuviai, už- 
prašom jumis ant minėto ba
liaus. Yra pasamdyti geri mu
zikantai. Grajys lietuviškus ir 
angliškus šokius, galėsit įvalios 
prisišokti prieš' “holiday.” 
Grajys šeši muzikantai.

Įžanga: vyram 50c., mote
rims 35 centai.

Draugijos nariai visi privalo 
atsilankyti ant baliaus.

Kviečia DRAUGIJA

Trečiadienio vakare, spa
lių 6 dieną buvo Mergaičių 
Sodalicijos pamaldos. Susi
rinko gana-skaitlingas būre
lis mergaičių ir senesnių 
žmonių. Tos pamaldos labai 
naudingos visiems, nes apart 
pagarbinimo Aukščiausiojo 
susirinkusieji išgirsta gražių 
ir naudingų pamokinimų ti
kybos dalykuose. Tas pa
maldas laiko kas ti*ečiadienis 
gerb. kun. F. Strakauskas.

ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA, farma iš 70 akerin, su 
gymliais, visomis mašinomis ir reika
lingomis .riol^mis. Metams 'plaukų iki 
$6.000 vien iš pieno. Apie 1.5OO vaisi
nių medžių. PrieState road. I). ESKEL, 
467 — Sth Stį So. Boston, Mass. Tel. 
S. B. 4525-.J. (Sp.S,12)

“NORIŪlPIRKT NAMĄ
Skubiai noriu pirkti namų 3 ar G šei
mynų So. Bostone arba City Pointe dėl 
investmento. (Jaliti inešt $3,tMXI. Kreip
tis asmeniškai ar raštu: I). ESKEL, 
467 — S-th Sti, So. Boston, Mass. Tel. 
S. B. 4525-J. i (Sp.S,12)

PIGIAI. PARSIDUODA
KARMA apie įč> akrai dirbamos žemės: 
prie kelio, apie 15 mailių nuo Boston’o. 
Puikus sodas, dailus miškas dėl mate- 
rijoio. Naujus S kambarių namas su 
visais naujos mados • taisymais. Gra
žus gyvuliai ir geri įrankiui dėl dirbi
mo žemės. I>e] nekuriu priežasčių .ti
riu parduoti kbgreiėiausla. Kaina $12.- 
500 ir lengvos išlygos. BESSIE DAY- 
I.ON. Old Bellprica Romi. Bos 88. Red- 
ford. Mass. (Sp.S)

ANT IŠRENDAVOJIMO
5 kambariai, šiltas vanduo, vonia ir 
elektros šviesa, rendos tik $21 į mėne
sį. 256 \V. TTIIRD ST.. So. Boston. 
Kreipkitės pas A. J. NAMAKSY. 395 
W. Broaihvav, So. Boston, Mass. Tel. 
So. Boston 2340 (Sp. 1-8)

ATITAISYMAS
Praeitame “Darbininko” 

mimen- skelbime po antgal- 
viu “Priverstinas Automobi
lių Apdraudimas/ 'turėjo 
tilpti dar šie rekomenduoti
ni brokeriai ir agentai: Titus 
K ĮBILDA, 414 Broadway, 
(Room II), So. Boston, 
Mass. Tel. So. Boston 0948 ir 
Julius MIKALONIS^ 425 
Broadwav, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1607. Jų 
vardai telpa tame skelbime.

<

ANT RANDOS
4 kambarini ant trečio anksto. Šiltas 
vanduo. guzas, visuose kambariuose yra 
klazatai. piazai. vieta labai geni, netoli 
gntvekarių. prie pat byėlų. Savininkų 
galima matyti 5:30 kas diena. 1422 
Coltimbia It<>:ul. tarp (1 Ir Douglas St., 
So. Boston. (Sp.1-8)

PARSIDUODA
Septinta gntvjT artf R'turiu kaip Ir pa
aukuoti ’avo 3 šeimynų namų už $2700, 
įnešti $500.00. liekanų kaipo randa. 
KrcfpkRSR: KAfIN. 153 Broadway. Sn. 
Boston, Mass. (Sp. 5-12)

TH*So. Rožrfn'lDO^M. ‘

LIETUVYS GYDYTOJAS
Gydo Visokias užslsenėjnslns Ilgas 
[ypatingu budn. kūrins negalima Iš- ] 
i gydyti pnpmstnls gydymo budais.'

' [ Valandos: Nuo 2
; ; mariki
! M. KAštUBA, O. D., Ph. C. i
| 414 BROADVVAY, SO. BOSTON j 

(Room 9)

S

2 iki 5 po pietų ir 
I 9 vakare

VERAGKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFIŠŪOŠE

S0UTB BOSTON MASS.: 
414 W. Broadvvay 

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

Telefonas: South Boston 47G8

DR. BALABAN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.
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Parsiduoda Keptuve
Seniai išdirbtas biznis gerai lietuvių apgyventam miestely, 

taip pat 2 namai, vienas 2 šeimynų, antras vienos šeimynos, 

garadžius dėl 2 automobilių. Vietinė banka siūlo ant pardavi

mo visą nuosavybę už didžiausį pasiūlymą. Pilnesnės infor

macijos bus suteikta ypatiškai. Kreipkitės pas bankos repre

zentantą —

VINCENT A. JENKINS
ONE STATĖ STREET BOSTON, MASS.

Telepbone Main 0845

The James Ellis Farniture Co*
405 Broadtvay, So. Boston, Mass.
PIRKITE NUO SENOS IR IŠTIKIMOS FIRMOS, U2 
ŽEMESNES KAINAS NEGU KITUR MIESTE IR 

kuri užtikrina, kad būsite patenkinti
4 šmotų kombinacijos Wahiut kambario setas: 1) Didelė 
Komoda, 2) Vanity, 3) Bow foot lova ir 4) 
Chiffonier, viskas už____________________ '______ V

Pirmiaus kaina buvo $169.00. Lengvi išmokėjimai 
Keletas jau užbaigtų Modelių SONORA PHONOGRAPH, 

žemiaus negu pusė kainos

P. J. Akunevičius
«

i

ų

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimų.

Knlnn prlotnnmlnnsla. U tvlsų pilnu pa grabų, palaidojimų, sn nllnn 
patarnavimu ir visais rvlkalingnls daiktais pas mane galima apsieit 
bu $80 ir augAčInu ui dideliu*, o u* valkas — ntto $20 tr nngS.’tnn 
Niekur kitur už toki* kainų taip puikiai nepalaidos, kaip až palaldoju. 
Kas tik turfijn sn manim reikalų, visi yra (Mitingi ..

. OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
į .8Mttxth T* a B. 4486
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18 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE

AKIŲ SPECIALISTAS - -

I DR.L.GOLDEN
Perkėlė savo Bostono ofisų Iš 99 

GRKEN ST. į savo namus

16 Crawford Street, Rxbury 
arti IVarren ir Grove Hali

Vlandos ryte nuo 9 iki 10; dienų nuo
1 iki 3; ir vakare nuo 6 iki 8 

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Roxbury 0131
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Ofiso Telefonas University 8831-W«
Rezidencijos Tel. University 8S31-RB

D. A. ZALETSKAS J
Graborius ir Balsamuotojas I
44S ir 983 CAMBRIDGE STREET ■ 

CAMBRIDGE, MASS. į

Reeidenci jos Telepbonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEM
Lfotavlikas Grabortas. talsamuoto* 
Jm, Real Estate Ir Bubile Notarai.

258 W. Broadway
South Boston. Ma—

Realdendja 838 Dorchester Avenw 
Dorcbester, Mua

ei. Norrrood 1503
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.V.WARABOW&Ca
(WRUBLIAUSKAS) ~ ’

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS i

1179 WASHINGTON STREET 

Norwood, Mass. - . 
»: Ji •——

SVARBUS PRANEŠtMAŠ
Aš esu pasirengęs suteikti 
visokias reikalingas infor
macijas apie Verstiną Au
tomobilių apdraudimą, pa
gal Mass. Valstijos įstaty
mą. Kreipicitėk laišku arba 
ypatiškai pas Vinoent B.
Ambroae, 255 Broadway» 
Tel. S. B. 0506-M.

■: ' ■ '/’ 

X

. . • .• ■ 
.4


