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AMERIKOS DARBO FEDERACIJA PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ 
IR FAŠIZMĄ

DETROIT, Mieli. — Amerikos Darbo Federacija sa
vo suvažiavime priėmė rezoliuciją, pasmerkiančią lygiai 

• bolševizmą ir fašizmą. Federacija bolševikų valdžią Ru
sijoj vokuoja kaipo besąžiningiausią, anti-visuomeniškiau- 
sią ir pavojingiausią visame pasaulyje.

Fašizmas, kaipir bolševizmas, Federacijos nuomone 
yra kitos rūšies diktatūra.

Federacija išnaujo išsireiškė už ateivybės varžymą ir 
prieš ateivyliės įstatymu keitimą.

Federacija pasižadėjo remti Passaic’o, N. J. Streiki
ninkus.
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Radio koncertas darbininkams piifaymetu. T^ darbinin kai yra ant naujai statomo Chi- 

cagoj skyseraperio, ant 24-to augščio. j

SKAUDŽIAUSIĄ BAUSMĖ 
DRAIVELENKŲ AVANTIŪROS PAS DEMARKACIJOS LINIJĄ

KAUNAS (E.) Rugsėjo men. 27 d. ties Varviškių 
nu, 20 metrų atstume nuo demarkacijos linijos, du len- 
areiviu su trimis partizanais iššovė tris kartus į pat- 
vusį mūsų policininką Kliūtininką. Kulkos atsimu- 
emę maždaug už trijų žingsnių nuo policininko ir tik 

,ktinai jis išliko nepagestas. Iššovę lenkai.pasitraukė 
__ ų'pūšės iššauta nebuvo.

Trumpelių Gausių bare lenkai nesenai perstatė demar- 
M^cijos linijos gaires į mūsų purę. Tačiau jos mūsų sargy
bų buvo išmėtytos. Šiomis dierit uis trys raiti lenkų karei
viai ir keli pėsti išmėtytas gaires vėl atstatinėjo. Trum
pai jų bare mūsų pusėj pastatė! gaires ir Gilusių — 1 ir ki
tas lenkų pusėj. Mūsų pusėj pastatytos gairės lietuvių sar
gybinių vėl išmėtytos.
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įsileido du vokiečiu
f

NAUJI MINISTERIAI

Čeko-Slovakijos ministe
rių kabinetas rezignavo ir 
greit naujas tapo sudarytas. 
Naujasis ministerių kabine
tas žymus tuo, kad jin inėjo 
du vokiečiu. Tai pirmu kar
tu Čeko-Slovakijoj įleista Į 
ministerių kabinetą vokie
čiai. Pasižymėjęs diploma
tas Benes pasilikom vesti už
sienio reikalų ministeriją. 
Benes yra vienas rš žymiau
sių Europos diplomatų.

MERGINOS KIRPĖJOS

VARTOJA SVETIMAS 
ANGLIS

Anglijoj angliakasių strei
kas prasidėjo nuo pradžios 
gegužio mėn. š. m. Iškasto- 
sios anglys greit išsibaigė ir 
Anglija jau senai vartoja 
svetimų žemių anglis. Ikšiol 
Anglija svetimų anglių jau 
sunaudojo 6(M),(MM) tonų.

IŠŽUDĖ ŠEIMYNĄ IR SAVE 
NUSIŽUDĖ

I ■

BARBE, N/— P. Rusnei 1 
Morrison, 295 in. farmeris, 
sargaliojopei- du metu. Stai
ga gavęs proto pamišimą nu
šovė pa c •šių metų dukte
rį ir po to p&ts nusižudė.

Paryžiuje paskelbta nau
jos mados įvedimas. Barlx*r- 
nėse vyrus pakeis merginos. 
Vietoj barberių bus barljery
tės—vietoj kirpėjų kirpėjos. 
Tas daroma ne be priežasties. 
Darbėmių savininkai paju
to, kad jų biznis menkėja. 
Pasirodė, kad vyrai ėmė var
toti taip vadinamus saugiuo
sius skustuvus(safetv razor) 
ir skustis namie. Todėl bar- 
Iternėse biznis sumenkėjo. 
Barbernių savininkai turėjo 
susirinkimus, svarstė reika
lus ir priėjo prie išvados, kad 
reikia Į barbemes įstatyti 
gražias, kalbias mergeles. Te
gu jos vyrus skuta ir kerpa ir 
kartu savo plepumu tenkina 
kostmneriiis. Barbernių sa
vininkai tokiu būdu tikisi 
pritraukti daugiau kostume- 
rių.

Jau dabar nemažai mergi
nu mokinasi barberystės ir 
per metus laiko Paryžiaus 
harbernės būsiančios sumote- 
rintos.

Barbernių savininkai sa
ko, kad merginos tam dar
bui geriau tinka, negu vyrai, 
čia ne spėkų reikia, o vikru
mo. Tame mergina “byti- 

ą.

AUDRINGAS VOKIEČIŲ 
POSĖDIS

BERLIN. — Prūsijos Sei
me ištiko nepaprastai smar
kus susikirtimas ir pasiekė 
muštynių. Sužeista trys ats
tovai. Sužeistas ir seimo 
pirmininkas.

Baisi audra kilo svarstant 
bilių, grąžinantį ex-kaize- 
riui palovius ir dvarus. Bi- 
lius ėjo antru skaitymu. Ka- 
angi Seime yra komunistų, 
tai jie argumentavo kum
ščiais, laužymu krėslų, svai- 
dimu knygomis, rašalo bute
liukais ir kitokiais daiktais. 
T seimo vedėją pataikyta ra- 
šylo buteliukas ir jis visas 
buvo aptaškytas. Iš seimo 
posėdžio 10 komunistų buvo 
išvesta lauk, šešiems nenou- 
ramoms atimta nuo 8 iki 20 
posėdžių balsai. 1*0 tos ope
racijos visi komunistai riks
mą sukėlę išėjo iš salės. Ap
link Seimo rūmus buvo susi
rinkus bedarbių minia ir kė
lė riksmą.

NEW YORK.4-Louis Po- 

 

desta, 19 m. arh^aus, gavo 
skaudžiausią tia ę. Nu
teistas kalėti 43§ dienų ir už
simokėti $700. /' jis*-yra va 
^avęs ikU “ “■
kai laisnis buvo atimtas, va
žiavo su falšivu laisniu ir dar 
kitaip yra prasikaltęs.

f. - ■

PRISIPAŽINO PADEGIME

LA WTON, Okla. —13 ka
reivių prisipažino, kad jie v- 
ra kaltininkais penkių dide- 
1 i ų ga isrų. J ie buvo padegė
jais. Tie gaisrai nuostolių 
padarė už $2,000,000. Ne vi
si kareiviai dalyvavo visuo
se* padegimuose. Kalčiausy- 
sis gavo 52 metu kalėjimo, se
kantis po jo 30 metų. Kiti 
gavo nuo 22 metų iki 3 metų.

ANGLIJA PAĖMĖ VIRŠŲ

Pernai, 1926 m., Rusija di
džiausią prekybą vedė su 
Suv. Valstijomis. Taip dėjo
si nežiūrint į tai, kad Ame
rika neturi jokių diplomati
nių ryšių su „Maskvos vaL 
džia. - — -

Šiemet pirmenybę preky
boj su Rusija paėmė Angli
ja. Per pastaruosius 11 mė
nesių Rusija prekiavo su 
Anglija sumoj $145,000,000, 
su Vokietija $131,000,000, su 
Suv. Valstijomis $64,000,(MM), 
su Franci ja $27.000,000 ir su 
Italija $26,000,000. Tok i u bū
du šiemet Amerika atsistojo 
trečioj vietoj.

UŽ VYRO NUŽUDYMĄ
AUGUSTA, Ga.—Lillian 

L. McKie rasta kalta vyro 
nužudyme. Ji nuteista kalė
ti iki gyvos galvos.

Karaliene sėdo laivan
DEPORTAVO 123 ITALUS

IIALIFAN, Canada. — 
Kanados valdžia deportavo 
123 italus, kurie imigracijos 
įstatymą laužant buvo išso
dinti nuo laivo.

DOVANA VYSKUPUI
Nevvark'o, N. .T. vyskupas 

Jobu J. O’Connor sulaukė 
25-metinių savo vyskupavi
mo sukaktuvių. Tos diecezi
jos kunigai, kurių vrą 6(M), 
sukaktuvių dienoj vyskupui 
įteikė maišeli, kur biivo$50,- 
000.

GERB. KLEBONŲ ATYDAI
Norintieji įsigyti Uždūšinei 

Dienai voku, prašome siųsti už
sakymus dabar, kad mes suspė
tume laiku Tamstoms prisiųsti.

Su tikra pagarba 
“DARBININKAS” 

366 B’way, So. Boston, Mass.

ATPLAUKIA KARALIENĖ

Laivu Leviathan jau at
plaukia į New Yorką Rumu
nijos karalienė su savo duk
terimi ir sūnumi.

Ji išbuvo Paryžiuje vieną 
savaitę. Ten prisipirko dra
bužiu naujausios mados ir 
visokiems atsitikimams. Vi
sokiu drabužių ir parodų pri- 
pakavo net 50 skrynių.

AUDRA HOLANDIJOJ

Per Daniją ir Ilolandiją 
praūžė nepaprasta viesulą. 
Daugblėdies pridaryta. La
bai nukentėjo laivai. Vienas 
nedidelis laivas nuskendo ir 
prigėrė 14 jūreivių. Kitas 
laivas skęsdamas nusinešė į 
gelmes 4 žmones.

Kolumbo Dienoje, Amerikos radimo dienoje, Ainerik 
ka rado tokį lietuvį, kuriam šaukė griausmingus valio it. 
apie kurį visi didieji dienraščiai ilgiausius aprašymus dė
jo ir visokiais to lietuvio paveikslais tuos aprašymus pa
įvairino.

Tas pasižymėjęs lietuvis yra Jack Sharkey. Jis Ko
lumbo Dienoje, spalio 12 d. Brooklvne ant Ebbets Field 
akyva iždo j banguojančios ir klykaujančios minios iš 45,006/ 
asmenų, supliekė kumščiakovoj pagarsėjusį kumštininką 
negrą, pavadintą juodąja pantera, llarry Wills.

Tasai negras prieš keletą metų paskilbo po visą pasau
li, kai jis supliekė kumštininką Firpo.

Lietuvis Jack Sharkey negrą supliekė per 13 atvejų. 
Negras iš kovos Jau ko- išėjo -sava rgę-s, nudaužyta^ -mikm—ė 
vytas. Lietuvis, negrą įveikęs, iš kovos lauko ėjo drūtaš J 
ir sveikas, gatavas su nauju panašiu oponentu imtis.

Jack Sharkey jau pusėtinai ikšiol buvo pagarsėjęs. ? 
Jau jis tiek buvo pagarsėjęs, kad buvo vokuojamas pri
brendusiu imtis su Jack Demsev. Bet kai dabar Gene 
Tunney supliekė Dempsey’j. tai Sharkey yra kandidatas ’• 
grumtis su Tunney.

Negras Wills svėrė 21465 svari], o lietuvis tik 188 
svarų.

Kaip tik imtynės prasidėjo, tai lietuvis tuoj pagavo 
minių simpatiją ir jam pergalė buvo užtikrinta.

Per du atveju negras dar laikėsi taisyklių. Vėliau pa
jutęs, kad jo reikalas prašpylytas, tai pradėjo šeimavoti J 
ir jiesjlajkytbiaisyklių. Bet užveizda nedavė jam geliuatįk 
ir grasin^tštMymu, jeiTaf^yš^tSisykles. Negrasfe 
taisykles tuomi, kad savo oponentui taikė y pus žemiau 
juostos. Darė negras ir kitokių neleistinų dalykų. Tų 
šelmysčių negras tiek pridarė, kad užveizda paskelbė ko
vą baigta be laiko ir paskelbė lietuvį laimėtoju.

IŠTRAUKOS IŠ LAIKRAŠČIŲ

Angliški didieji dienraščiai pažėrė didžiausių pagyri-' ' 
lietuvio adresu.
“Boston Ilerald” be kitko rašo:
Sharkey no\v is sitting on t op of ihe lreavy weight 

universe.
Sharkey, \vho \vas boru Joseph Paul (’ucosky, in 

Lithuania bad \von every round.
Tbe ^teely-eyed Lithuanian.
This Lithuanian cbampion, \vho much prefers to be 

kno\vn as Jack Sharkey of Boston, has a fighting face and 
a fighting heart.

- AVills was afraid of (bis young Lithuanian.
There vili lx* no Dempsey-AVills bout. J t mušt have 

been sometbing of a shock to Jack Dempsey to learn that 
this overshadoving menace \vas beaten by a couragcous 
young Lithuanian, hitherto listed as being third-rater. 
Būt no\v Jack Sharkey. chrištened Joseph l’aul (’ncoskey 
of Lithuania. looms over the dejected form of hrown 
nanther as one of those logieal contenders and a very. 
logical indeed.

“Boston Transcrpt” po Sharkey’o paveikslu pažyme-
“ Boston’s Lithuanian Heavyveight Boxer.”
“Boston Advertiser” deda Sharkey’o biografiją seri

jomis.
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TEBETURI VILTĮ

BERLIN.—Vienas Prii- 
sijos augštas diplomatas pa
reiškė, kad buvusia Vokieti
jos kaizeris tebeturi viltį su
grįžti ant Vokieti jos sosto. 
Jo šalininkai Vokietijoj vei
kia ir pirmas jų rūpestis su
grąžinti jam jo dvarus ir pa
lovius ir sugrąžinti teisę ap
sigyventi Vokietijoj. To pa
siekęs ex-kaizorisr sieks at
gauti sostą, ant kurio sėdėjo 

iU.
l>er 30 metų.

JOJO 10,000 MAILIŲ

BOGOTA, Kolumbija. — 
II. F. Schiffeley. kurs išjo
jo iš Argentinos sostinės. Bu
enos Aires, atvyko čionai. Jis 
Buenos Aires apleido bal. 21 
d. š. m. Ikšiol jis padare 10,- 
(MM) mailių. Iš Begotos jis 
jos per Meksiką i San Fran- 
eisco, o iš ten į New Yorką. 
J is vartoja du arkliu. Jis tą 
daro pasamdytas Argentinos 
arklių augintojų draugijos. 
Toji draugija nori išgarsvti 
pasauliui savo arklių veislę, 
parodant jos nepaprastą iš
tvermę.
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GIMĖ BINGHAMTON’E, N. Y.
Jack Sharkey yra. gimęs Bingbamton’e. N. V. Pa

vardė Cucosky. turbūt via iškreipta iš Kitkauskas. Jau
nas būdamas atvyko Bostonan ir čia pradėjo karjerą. Bet 
nevyko tol. kol apsivedė. Vedė amerikone. Po apsivedi
mo ėmė kilti ir kįla. Dabar jis augina dvi (lukteli.

GAVO $22,500.00 m-3

Jack Sharkey išėjęs pergalėtoju gavo atlyginiind už 
darbą $22.500. Jo oponentas gavo daugiau — $40.250. “‘4 
Pastarasis gavo daugiau dėlto, kad jis labiau garsus iki to 
laiko, iš viso įplaukė $115,000. ; J

* GAUNA DIDŽIUS PASIŪLYMUS

Dabar Jack Sharkey gauna visokiausių pasiūlymų. * 
Jam siūloma imtis su Jack Delaney ir garantuojamai 
$2(M).000. ’ I

Kiti siūlo jam imtis su Tunney. Tcx Rickard, kurs J 
rengė Philadelplūjoj kovą tarp Jack Dempsey ir Tunney 
sako, kad jei Jack Sharkey sutiktu imtis su Tunney, tai Į 
ta kova įplaukų duotų $2,(X)0,<MM). ■
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žinios iš Lietuvos
, ATESTUOJA PRIEŠ LEN 

_ KIŠKŲ MOKYKLŲ 
feį STEIGIMĄ 

Xwj)navos valsčiaus valdyba 
irtr proleštuoja prieš 

lankų ag\t ' ’ pastangas į-
įiiiųyiose, .v us vietosi* į- 
dtaigtį lenkų prad. mokyklas 

/ai jvesti esančiose lenku kal- 
Nurodoma keletas rimtų 

*■ aigumentų, iš kurių pažymė
li tina, kad lenkiškų mokyklų F - 4 ’
R
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nori tie žmonės, kurie neturi 
mokyklinio amžiaus vaiku ir 
negyvena valsčiuje.
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KARO TARNYBOS LAIKAS
^Krašto apsaugos ministe- 

rio pareiškimu dabar tarnau- 
/jjama?: pėstininkuose — 12 
£ mėli., o specialių ginklų daly

se—18 mėn.
‘Daugiau trumpinti 

tarnybos laiko dabar 
galima.

; *

karo
liesą

r
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BIAURUS VOKIEČIŲ LAI
KRAŠČIO PRASIMANY

MAS -

Kaune išeinąs vokiškas 
skipukas “Litauische Runds- 
<•ban” ^Lietuvos Apžvalga) 
vįeųame savo numerių iš- 
spattsdino biauriausį prasi- 
manvma, būk Šeduvos ilties- 
lėly cholera susirgę 300 žmo
nių. ^Sveikatos departamen
to žiniomis. Šeduvoj, kaip ir 
visoje Lietuvoje, susirgimų 
cholera nėra.

; SALAKAS. Zarasui apskr. 
Netoli Drobiškių kaimo, miš
ke, rugsėjo 6 d. vakare, trys 
plėšikai užpuolė pil. Umbra
są ir atėmė 55 litus pinigais 
ii- aukso žiedą. Plėšikai bu
vo apsiginklavę kariškais 
šautuvais.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
----------------KREIVAIS KELIAIS

VILNIUS, IX-20 (E.). 
Lietuvių spaudos žiniomis, 
prieš kurį laiką Vilniaus ku- 
ratorija ryžosi niekinti len
kus Ii etų vijų - kalbos. Tam 
tikslui įsteigė lietuvių kalbos 
kursus. į kuriuos tačiau ne
surado ilgesnį laiką lietuvių 
kalbos mokytojo, nes tikrie
ji lietuviai nesutiko dėti savo 
rankos prie lietuvybės smau
gimo. Tie kursai buvo stei
giami ‘•galileūšams’’ šiek 
tiek pramokinti keletą žodžiu, 
lietuviškai tarti, o vėliau su
kišti juos į lietuviškus so
džius, kaip mokančius lietu
viui kalbą. Pasirodo, kad 
kursuose* mokytojavo visi ne
mokantieji tinkamai lietuvių 
kalbos. Visa ta komedija, 
pasak spaudos, buvo 
ma lengviau apgauti 
viams gyventojams ir
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•GILINA KAUNO UOSTA
:Rugpiūčio mėnesį pradč- 

-vis istebegiLiiiamas
Kauno uostas. Gilina dviJ •

žemsemės, viena prie Kar
melitų bažnyčios, o antra 
liesto pradžioje ties lentpiū- 
vėm. Uostas bus pagilintas 
iįi 4 nitr. Be to ties Karme- 
KĮų bažnyčia pilamas aukš
tas pylimas, kuris potvynio

— •

metu apsaugos uostą nuo le- 
mj.
R __________

> Z DAR DARBAS BEDAR- 
BIAMS

jMiškui ir taukams Kaišia-. 
Hųriųapyljiikėje sausinti ž.^-“ 
inės ūkio ministerija nori 
paimti bedarbių iš Kauno. A- 
pie 100 bedarbių galės bus 
pasiųsti į Kaišiadorius pa
ruošus jiems būtus apsistoti.

ŠIAULIAI, Gelvonių vai., 
Ukmergės apskr. Naktį į 
rugsėjo 13 dieną griaustinis 
sudegino ūkininko Vinčiaus

daro- 
lietu- 
atsi- 

kratyti privatinėmis “Ryto"
mokyklomis.

SLAPTA ŽELIGOVSKIO
kkrj-imąr kurin+ue Irnvo^visa^ --- - KELIONĖ Į VILNIŲ —
Šių meti] derlius. Nuostoliai 
siekia 5001) litų.

MATOMAI, Bubelių vai., 
šakių apskr. Rugsėjo 12 d. 
pil. Bielskis, medžiodamas 
valdiškame miške, netyčia 
] nusišovė. Šautuvą, vaik
ščiodamas miške, jis slėpė 
prie šono, netyčia patraukė 
gaiduke ir visą šovinį suvarė 
sau i šoną. Per porą valan
dų čia pat miške jis ir mirė.

šiomis dienomis slaptai 
lankėsi Vilniuje pagarsėjęs 
avantiūristas gen. Želigovs
kis.

ši pašto skrynia randasi Delray, Fla. Tas miestukas buvo 
praūžusios viesulos juostoj, bet toji skrynia išliko. Ji yra 12 
pėdų augščio. Nesenai tame mieste buvo paskelbtos dovanos 
tam, kas daugiausia laiškų parašys. Tai siųsta tiek, kad į tų 
skrynią netilpdavo.

menes inspektoriais ir. apsi-. 
gyveno Vilniuje.

OKUPANTAI BAŽNYČIAS 
VERČIA TEATRAIS

vienas hektaras nedavęs di
desnio derliaus, kaip 1-2 cen
tneriu. ’

PRAGYVENIMO BRANGU
MAS

.Statistikosbiuro žiniomis. 
Šiuo laiku 5 asmenų šeimai 
mėnesi gyventi Lietuvoje 
mažiausiai reikia 139.9 lt.. 
tuo tarpu kai 1925 m. tokiai 
pat šeimai reikėjo 158.1 lt. 
Gyventi vienam žmogui Įvai
riuose Lietuvos miestuose š. 
m. birželio mėn. mažiausiai 
Teikėjo: Rokišky 83.3 lt.. E 
žerėnuos 91.7 lt., Kėdainiuos 
93,7 lt.. Tauragėj ir biržuos 
94 lt.. Lazdijuos 95,5 lt.. Kre
tingoje 96 lt.. Alytuj, Uk
mergėje ir šakiuose 97.4 lt.. 
Vilkavišky 98.2 lt., kitur HM) 
lt. su viršum. Kaune 101.3 
lt. Brangiausiai Klaipėdoje 
— 116,2 lt.

A. PANEMUNE, Kauno 
apskr. Čionykštis jaunimas 
savo laisvas valandas pralei
džia labai nepagirtinai. Va
rme, sutemus, sustoja bu
liais šaligatvese ir įvairiai 
mbinėja praeivius.

KREIPIA YPATINGĄ DĖ
MESĮ Į KARIUOMENĘ 

VILNIUJE

ViLniaus krašto kariuome
nė šiuo metu lenkų valdžios 
ypatingai globojama ir 
mankštinama. Žymūs lenkų 
karo vadai generolai Bur- 
liadt-Bukackis ir Rydz-Smi- 
glv paskirti Vilniaus kariuo-

Trakuose okupantai Do
minikonu bažnvčia, kuri ru- 
sų 1863 m. uždaryta, perdir
bo i lenkų teatrą.
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KIEK TRUKS VILNIAUS 

KRAŠTUI DUONOS

Vilniaus spaudoj žiniomis, 
vien tik Vilniaus vaivadijoj 
dėl ištikto nederliaus netek
sią arti 1 milijono centnerių 
javų. lavai^Vilniaus krašte 
tiek šiemet heūžderėjo, kąd

PRADĖJO SIAUSTI BANDI
TŲ GAUJOS

Paskutiniu metu Vilniuje 
siaučia daug banditų gaujų, 
kurios atvirai puldinėja ne 
taip stipriai saugomus įvai
rius valdžios sandėlius, dva
rus, o paskutiniu metu pra
dėjo puldinėti ir traukinius. 
Siaurojo geležinkelio trauki
nį, tarp Vasiliškių ir Grivi- 
čo stoties, banditai sustabdė 
ir apiplėšę keleivius su gro
biu pasislėpė.

SUKAKTU VES MININT
. 1 • ' .

Minėdami liųjuąs spalių 
devintos dienos sukaktuves, 
privalome gerai perkratyti 
aplinkybes, kodėl be dides
nio pasipriešinimo iš lietuviu 
pusės paleista Vilnius su vi-, 
somis apylinkėmis Želigovs
kio bandai?

Nejaugi lietuviai jokių 
spėkų neturėjo?

Kad tuos klausimus atsa
kyti, turime pažiūrėti, keno 
lankose buvo tuometinė Lie- 
tuvos valdžia. Ar buvo kas 
daroma, kad apsaugojus nuo 
netikėto užpuolimo ir kas va
dovavo Lietuvos karo jė
goms ?

1920 m. Lietuvos valdžią 
sudarė daugumoje socialistai 
liaudininkai, pažangiečiai ir 
mažumoje krikšč. demokra
tai.

Ministerių pirmininku bu
vo social-liaudininkas Dr. 
Grinius,- giKraštoApsaugos 
p. Žukas, taipgi socialistas.

Kadangi socialistai yra ge
li praktikai griauti kitų nu
veiktus darbus, bet statyti 
labai prasti darbininkai taigi 
ir Krašto Apsaugos ministe
rija daugiau žiūrėjo, kaip 
geresnes vietas atidavus so
cialistams, negu pavedus jas 
kad ir geriems specijalistams 
kitų nusistatymų žmonėms. 
Nors Lietuvoje tuomet ne
trūko karo specialistų gene
rolų, bet kad šie buvo ne so
cialistai, taigi-jie prie .karo 
vadovarivrrrtieprilėištair vi-

sos atsakomingosu^’ieios pa
vesta socialistams, nežiūrint 
jų patyrimo karo dalykuose.

Karas lietuvių su, bolševi
kais geriausia mums įiūdvja, 
ką reiškia karo specialistai. 
Nors bolševikai turėjo keletą 
kartų skaitiingesnę kariuo
menę, bet kad jiems vadova
vo įvairūs’ praporščikai/ ir 
šiaip bolševikų komisarai, 
lietuvių gi nors labai neskait
lingoms jėgoms vadovavo pa
sišventę kafo veteranai, lie
tuviai bolševikus nugalėjo ir 
išvijo iš Lietuvos. Socialis
tams paėmus valdžią, jie pa
šalino gerus karo veteranus, 
gen. Žukauską ir-gi buvo pri
vertę pasitraukti ir pasek
mės to viso — Vilnius atiduo
tas Želigovskiui be didesnio 
pasipriešinimo.

Ir štai po šešerių metų 
tvirto lietuvių pasiryžųno at- 
gautiVilnių, Lietuvos 
džia ir vėl pateko socialis
tams įr vėl pasikartoja, tojų . _

MAŽĖJA DEGTINĖS 
GAMINIMAS

• Per pirmuosius š. m. 7 mė
nesius Lietuvoje pagaminta 
2^71,436 litrai 10'/ iv .100,- 
57Ž lt r. 957 laipsniu spirito. 
TGo pačiu laiku pernai buvo 
pagaminta 3.309.676 litui 

ir 126.201 lt r. spirito.
Uįįtinc •s gaminimo siimažė- 
jifeas aiškinamas padidėjn- 
814 spirito kontrabanda iš už: 
sięhio. kur spiritas dvigubai 
pigesnis, kaip pas mus.

N A ŪMI ĖSTIS, šakių ap. 
Nesenai policijos nuovados 
kalėjime pasikorė jaunas va
gilius, kilęs iš Griškabūdžio. 
Mie-'lelio kūmutės, los sen
sacijos sujaudintos, pradėjo 
šnibždėti ir net garsiai tar
pusavy kalbėti, kad vagilius 
ne pats pasikorė, bet būk po
licininkai ji pakorę. I>olici- 
jos viršininkas, surinkęs ži- 
niii. kas tuos neteisingus gan
dus skleidžia, kaltus patrau
kė j teismą. Apie dešimt ple
čiu molerėliu taikos teisėjas 
nubaudė areštu keliom die 
nom.

— Nesenai plonio sargas 
I irto laižybų. kad gavęs 10 
liti] dovaną. vienu ypu su
valgys kumščio didumo mo
ko gabalą. Ir iš tikrųjų — 
suvalgė juokdamasis ir net 
nesi rgo.

KLEISTAS KAUNO MIESTO 
VALDYBOS NUTARIMAS 
-Vtauno miesto valdyba mf 

taTė atiduoti gi-. Tiškevičiui 
iš Kauno miesto muziejaus 
dailės paveikslus. kurie buvo 
muziejui aliduoti bolševi 
kam s užėmus Vilnių, švieti
mo ministerija šio nutarimo 
vykdviną sustalxle.

fjiįri un - • ir n -

MAUK KUŠKIAI. Ko
miško vaisė.. Ukmergės ap. 
Toje apylinkėje į vakaruškas 
laimimas pratęs eiti nepra- 
’ytas, todėl dažnai kyla peš- 
lyniu. Nesenai Mackeliškiu 
kaime per vakaruškas taip 
smarkiai susimušė, kad vie
nas jaunuolių sumuštas po 
! < liu valandą mirė, o kitas 
pramušta galva, irgi grei
čiausiai nepages . Trečiais 
11 iukšniadarys pat lipdytas 
I airį i mc.

žodis prityrusio rūkytojoCamels

** I‘.'--k.iitydami gerus raš
ius /numes, blls sIlAprite 
katalikai, geri tė\ \ nes sūnūs, 
kurie savo tėvynės meilę pa
rodo m- žodžiais bet dar
bais.^ Prof. Dr. A. Malinus
ios)

MILIONAI kurie išbandė visus, kurie 
galėtu mokėti augštesnę kainą, prisiriša prie 
Camels. Kas metę Camel laimi prielankumą 
augančios armijos patyrusiu rūkytojų.

Visoje tabako gadynėje nebuvo tokio 
numylėtinio kaip Camel, nes Camel gerumas 
neturi sau lygaus. Grynu gerumu tabako, 
giliu rūkymo pasidžiaugimu, prielankumu 
rūkytoją Camel stovi vienas, viršiausias ci- 
garetą tarpe.

Camel yra pasaulio numylėtinis dėlto kad 
Camel smagumas niekad neblanketa. V o t,

X
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negali Žmogus išrūkyti ją tiek kad nuvargtą 
skonis. Dar nebuvo tokio kuris 
mel ir gailėjosi. Camel 
cigaretinio atsidavimo.

niekad
rūke Ca- 
nepalieka

Mes tikime kad jusą 
pasidžiaugimas rukymu 
paragausite dūmus iš puikiausią gamtos 
auginamą tabaką. Didžiausi tabako orga
nizacija pasauly kviečia jus dabar išbandyti 
numylėtinį milioną patyrusią rūkytoją.

Paaiimldte Comal?

TIKRASpirmas 
įvyks tada kada

pati istorija. Patyrę karo 
veteranai šalinami iš kariuo
menės, gi jų vietose statomi 
jauni socialistai be didesnio 
patyrimo ir tai daroma kaip 
tik tuo metu, kad Pilsudskis 
su tuo pat Želigovskiu daro 
planus pulti Lietuvą, ką net 
skelbia pačių lenkų spaud? 
Gi mūsų socialistai viet< 
stiprinus Lietuvos karo 
gas, jie varo iš kariu 
visus patyrusius vyro 
karininkus, jei tik šie i 
cialistai.

Paleistas buy._ Gen. 
bo Aršin. A.kas gen. Lad; 
o jo vieta pavesta socialistfi 
pulk. ’ " z 1 " '
kui) ;
pulko vadas pulk. Glovackis; 
dabartinis II pulko vadas 
pulk. Tamašauskas, Majoras 
Tautkus ir daugelis kitų vien' 
dėlto, kad šie katalikai.

Bet taip elgdamies socia
listai, dabartinieji Lietuvos 
vadai, ar jie žino kokią jie 
ima atsakomylię žaizdami 
tautos likimu? Juk tauta 
nėra kokios nors partijos pa
daras ir žaisti su ja negali
ma. Lietuvos socialistai tu
rėtų pasimokinti iš netolimos 
Graikijos praeities istorijos, 
kad žaisti Valstybės, visos 
tautos likimu yTa labai, labai 
pavojinga.

Ponai Lietuvos valdovai 
socialistai, apsidairykite, ką 
darote, kad nereiktų po lai
kui gailėtis. •

Amerikos Lietuviai katali
kai šiais Lietuvos socialistų 
žygiais privalo susidomėti ir 
juos tinkamai įvertinti. Lie
tuviai tėvynainiai, budėkite, 
nes tėvynei gręsia pavojus.

Fed. Sekretoriatas

GUDRIAUSIAS ŽODIS LAT 
MĖS $6.000 DOVANA UŽ 

OLD GOLD

P. Iiorillard Kompanijos iš- 
dirbėjai Old Gold cigarety pie
nuoja garsinti “Darbininke" 
skelbimus kad užtikrinti įtek
mingus antgalvius jų skelbi
mams. Tėmyki 
bimus “liurbi 
savaitę. Pate 
ant galvį iš $( 
nos laimėjimo 
leiskite šios p

1
Įeit, (podpulkovni- 

paleistas buvęsis TI

Tik j darbą ji 
Tik mylėkim 
Tik, vyrai, 

j

• v*iriau, 
arščiau, 

udinkim žemę!
Maironis

minėtus skel
to” sekančią 

savo sugalvotą 
nors dol vio- 

vanos. Nepra-

r--------- r-;
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DA BBISTNKAS

ivti Dievo, 
tai meldėsi 

ūz jį, aukodama pievui Jė- 
i ir Ą i

♦
į
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KAKALIUS KANUTAS
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Kada karalius Kanutas 
valde Angliją, jo karininkai 
ir didžiūnai labai mėgdavo jį 
garbinti ir aukštinti.

“Tu esi didžiausius .žmo
guj pasaulyje,” tardavo vie
nas.

“Karaliau, negalimas daik

 

tas KĮcad būtų kas už tavę ga
linu uis!” dadėdavo ant
ras.

Dai\kitas sakydavo: “Di

 

dis Kabute, nieko nerasi pa
saulyje,\kas 
si priešinti.

Karalius 
protingas, 
kos kalbos, 
buvo pajūryj, 
iš papročio ir ten jį garbavo- 
jo. Karalius sumanė duoti 
jiems gražią pamoką. Liepė 
atnešti jani sėdynę ir pasta
tyti priepat kranto.

“Ar aš esu didžiausias

išdrįstu tau pa-

buvo žmogus 
Įgriso jam pai- 
Vieną dieną jis 

Jo palydovai

liais liko už valgančius 'ka
rališkąjį valgį, davė dvare 
jiems liuošybę. '

Vieną kartą, kada jau jie 
buvo paūgėję, Nabukodono- 
zoras pastatė aukso stovylą. 
Atidengimo iškilmėn sukvie
tė daugybės didžiūnų ir įsa
kė, jog kaip tik pasipils tri
mitų, vamzdžių, kanklių bal
sai, pultų visi žmonės ant 
veido ir stovylai atiduotų 
dievišką garbę. Visi išpildė 
karaliaus prisakymą, tik A- 
nanijas, Mizaelis ir Azarijas 
nenulenkė savo galvų, nes žy
dams pirmuoju Dievo įsaky
mu draudžiama garbinti 
dauginus dievų, atskyrus vie
ną tikrąjį Dievą. Pasitaikė, 
kad Danieliaus tose apeigose 
nebuvo. Kada karalius su
žinojo, kad trys jaunikaičiai 
neišpildė jo paliepimo, bai
siai iniršo. Prisakė tuojaus 
inkūrvti krosnį, septynius 
kartus karščiau, negu kitais

žmogus. .pasaulyje'?” užkląjį- .\ai^a^s,J1Lsul>*sas.|!ne^ ^oa

:aį

sė Kanutas.
“Nėr kito taip galingo 

kaip tu, Karaliau!” visi atsi
liepė.

“Ar visi daiktai manęs 
klausys?” klausė jisai.

“Karaliau, niekai neišdrįs 
tau pasipriešinti! Visas pa
ša ui išlenki as prieš tave ir 
duoda tau garbę.”

“Ar ir jūra manęs klau
sys ?” klausė jisai. Ir žiūrė
jo įdiebęs akis Į bangas ku
rios artinos nuolatos arčiau 
yprie jo kojų.

neišdrįso atsakyti “Ne.”
“Duok. Karaliau, joms į- 

sakymą ir jos klausys ta
vęs,” tarė vienas.

“E-E-E, jūra,” suriko 
Kanutas, “įsakau tau stovė
ti ant vietos! Bangos, su
stoki! riedėję ir nedrįskite 
liest mano kojų!”

Bet vanduo paprastu būdu 
kilo aukštyn ir aukštyn. Ap
sėmė karaliaus sėdvne ir t/ c.

pradėjo šlapinti jo kojas ir 
rūbų padalkas. Karininkai 
stovėjo nusiminę ir dvejojo 
ar kartais nepyksta ant jų 
karalius.

Tuomet karalius Kanutas 
nusiėmė nuo galvos karūną 
ir sviedė ją ant smiltyno.

“Daugiau aš jos neliene-' 
šiosiu,” tarė jisai. “O jūs. 
žmonės, ar pasimokinote iš 
to regėjimo? Vienas Kara
lius tėra visagalis. Jis valdo 
jūrą ir savo galylie laiko van
denyną. Jį privalote garbin
ti ir Jam tarnauti, o ne ki- 
1 iems.”

Vi šus fris j aurukaičiiišT “Pa-4 
liepimas tuojaus liko išpildy
tas. Bet štai stebuklas! Pa- 
sirodo ketvirtas — Dievo 
aniuolas, paliuosuoja jauni
kaičius. nuo retežių ir ugnies 
veikmes, krosnyje pasidarė 
vėsu ir visi sveiki ir linksmus 
vaikščiodami tarp liepsnos 
garbino Dievą. Pamatęs to-, 
k į stebuklą karalius didžiai 
nustebo ir liepė jiems išeiti iš 
krosnies. Jaunikaičiams nei 
plaukai ant' galvų nebuvo nu
svilę. Tada karalius įtikėjo, 
kad Izraelio Dieyas yra ;tik- 
ra sr 15Te vas irisa^ė' “j*>g jeigu 
kas išdrįstų kalbėti prieš 
Dievą, būsiąs nubaustas.

(Dan. 1-3)

“Aš ESU, KURSAI ESU.”

Kada Dievas paskyrė Mo
zę išvesti Izraelitus iš Aigyp- 
to žemės, iš vergijos namu. 
Mozė tarė Dievui: Štai aš 
eisiu pas Izraelio sūnus ir 
jiems sakysiu: Jūsų tėvai

pievas mane siuntė pas jus. 
Jįei jie*nran tars: Koksai p-a 
jt> f ardas? kąąš jiems aisa- 
k^sti^L?,įjDiev^l tarė Mozei: 
Aš? ESU, ' *
Ir pridūrė, 
rąeliošūnams^

ĄI ESU. 
Išakysi Iz- 
URSAI Y- 

RjA mane siuntė pas jus. Ir 
vėl Dievas kalbėjo Mozei. 
Taį sakysi Izraelio sūnams: 
Viešpats, jūsų tėvui Dievas, 
Abraomo Dievas, Izaoko 
Dievas ir Jokūbo Dievas ma
ne siuntė pas jus. Toks ma
no vardas į amžius, ir taip 
mano vardas minėtinas per 
kartų kartas. (Iš II, 13-15) 

»
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Išminčiaus atsakymas

Kartą, senovės laikais, tū
las kunigaikštis išsiuntė pa
siuntinius pas garsų galvočių 
kad aiškiai sužinoti “kas y- 
ra Dievas?” Bet išminčius, 
pasiuntinių užklaustas “kas 
yra Dievai? nedavė jiems 
aut la jokio„aUakyi»<v liep? 
damas sugrįžti už savaitės 
laiko, idant tuo tarpu jis ga
lėtų pagalvoti. Praslinkus 
savaitei pasiutiniai vėl nu
ėjo. “Sugrįžkite už savai
tės,” — tarė išminčius. Ir 
kiek sykių jie ėjo, vis gavo 
'tą patį Atsakymą — “Sugrįž
kite už savaitės.” Pasiunti
niams nubodo bevaikščiojant 
ir teiravosi kaip daug sykių 
da jiems reikės grįžti. “Kiek 
sykių man duosit šį klausi
mą, tiek sykių aš jums liep
sit grįžti prie atsakymo.” 
Žinau; jšiučfti, matau iš su
tvėrimų jog Dievhs yra, bet 
aš negaliu ir negalėsiu pasa
kyti'“kas yra Dievas.”

MALDA IŠGELBĖTAS

Mažoji Jėza|»i Gėlelė Šv. 
Teresė būdama^ nįergaitč su
prato maldos gąlybę. Kaitą 
ji iš laikraščių bežinojo, kad 
baisus žmogžudys Franciui 
nuteistas mir^Jienori atsi
versti. ir perpta 
'Berese labai 
r- “ 
zaus Kristaus -iiųopelniis 
šventosios Bažnyčios dvasios 
turtus. Ji buvo pilna vil
ties, kad malda bus išklau
syta ir kad jos paguodai jos 
pirmas nusidėjėlis parodys 
kokį nors gailesčio bei atsi
vertimo ženklą. Dienoje jo 
mirties , Teresė, skaito laik^ 
raštį: “Drancini be išpažin
ties, be absoliucijos įžengė 
ešafotan; dar akim irk i s ir jo 
kūnas kabos ore, tik štai 
Franciui atsigręžta, puola 
prie kryžiaus, kurį jam ku
nigas paduoda, ir tris kartus 
bučiuoja švenčiausias žaiz
das!” Tai buvo Teresės pra
šytas ženklas.

✓ _

ARABAS IR KATALIKAS

ykųią^artą jjrąhąs sutijkes 
kataliką, kuris nesielgė taip 
kaip tikėjimas mokina, už
klausė jo ar jis tiki į Dievą.

— “Žinoma,” atsakė nu
stebęs katalikas, “Ar esi 
matęs tokį kataliką kuris ne
tikėtų ?”

— “Ne,” atsakė arabas, 
“bet kas link Tamstos, tai lū
pomis išpažįsti kad yra Die
vas, darbai gi neužginčija
mai parodo, kad netiesą kal
bi.”

JEI DIEVĄS NEAPLEIS, 
v KIAULES NESPĖS

Epiktetas paklaustas 
tai yra Dievas ? atsakė:

kas 
“jei

gu aš ištikrųjų galėčiau pa
sakyti jums kas yra Dievas, 
Dievas nebebūtu tuo kuo Jis 
yra, o aš būčiau Dievu. Vien 
tik Dievas tegali išaiškinti 
kas Jis yra ir tai dėl savęs.”

JIS IR JIE
Sulietuvino Vi/t. Bubėti s

Vieną sykį susirinko į didžiulę mokslo aka
demijos salę tūkstantinė minia iš rtso pasaulio 
kraštų ir atėjo tenai šimtas filosofų mokslininkų, 
pačių garsiausiųjų.

Žmonės reikalavo: — Duokit nuims vieną 
visiems tiesą, kaip mes turime elgtis gyvendami.

Mokslininkai susirūpinę aiškinosi: — Bran
gūs draugai. Jums lengva prašyti, bet mums ne
lengva duoti. Mes visi stengiamės prieiti prie 
tiesos, bet ji nėra lengvai pasiekiama. Mūsų 
garsiausieji visą gyvybę padėjo jos ieškodami. 
Jūs girdėjote apie Sokratą, Platoną, Kantą, 
Kontą, Spenserį ir kitus...

Minia ūžė nepatenkinta. O mokslininkai 
pasipiktinę buvo minios tamsumu ir nekantru
mu: dešimtis jų apleido salę. Minia reikalavo to
liau:

— Duokit mums no vien tik tikrą tiesą, vi
siems suprantamą. Mūsų pareigų įstatymų kny
ga tegul bus tokia nedidelė, kad ją galėtumėme 
kasdieną nešiotis kišenėje, kad kiekvienas ją ga
lėtų įsigyti irskaitvti.

Mokslininkai pasipiktinę tylėjo ir vėl dešim
tis jų apleido salę. Kiti su pasigailėjimu aiški
no: — Jūs norite nesąmonės, Jūs tamsūs vargšai, 
štai žiūrėkite, mes prirašėme pilnas bibliotekas 
su šimtais tūkstančių knygų, kuriose kalbame tik 
apie vieną kokį gyvenimo dėsnį. Argi ne liepro- 
tyliė norėti, kad sutalpintume visą į vieną mažą 
knygutę!

Minia šaukė nekantraudama: —- Mes nori
me, kad visi žinotų, kaip reikia elgtis. Mes rei
kalaujame, kad įstatymų knyga būtų parašyta

JAUNIKAIČIAI UGNIES 
KROSNYJ

Kada žydai pateko Baby- 
lonijos nelaisvėn, Nabukodo- 
nozoras įsakė savo dvariškiui 
Aspenezui parsivesti iš žydu 
karališkosios giminės kelius 
jaunikaičius, kad jie užaugę 
galėtų tarnauti jo namuose. 
Išrinktaisiais liko Danielius 
(Baltazaras). Ananijas (Si- 
drakas), Mizaelis (Misa- 
kas), ir Azalijas (Alnlena- 
gas). Bet jie norėdami už
laikyti Mozės įstatymus, 
prašė užveizėtojo neduoti ka
raliaus valgių, o maitinti 
vien tik valsais. Aspenezas 
persitikrinęs kad jaunikai
čiai nuo vaisių daug gražės- v isiems suprantama kalba, kad ją galėtų su nu

i

i t* j*
_ . . ... V

Miami’o miestas daro didžias pastangas, kad atsistaytti po 
viesulos. čia matome traktorių traukianti laivą į vandenį. Tas 
laivas buvo nublokštas pritvinusiomis gatvėmis į vidurmiestį.

snės. O gailestingas Dievas 
niekuomet neapleis jei mes 
Jo Šauksimės,” dažnai karto
davo Višnienė.

Jauste-jautė kaip ypatin
ga Dievo Apvt'izda juos glo
boja. Iš mažo brizelio žemės 
tiek daug gaudavo javą ir 
daržovių, irtai]) skalsėdavo, 
kad visiems metams patiems 
pilnai užtekdavo. Džiaug
davos dėkodami Dievui irsa- 
kyrtnvrrk“tkTi jau davė rrnTrns 
Dievas ii* dribtelėjo.”

Bet štai užeina pasaulinis 
karas. Ūkininkai kiek bega
lėdami ima savo mantos ir 
bėga nuo karo ugnies. Tik 
viena Višnių šeimyna lieka
si ant vietos kartodami: “Jei 
Dievas neapleis, kiaulės ne- 
suės.” Kaimo troliėsius ir 
likusi turtą naikina ugnis, 
bet Višniai pilni vilties, kad 
Dievas jų neapleis, 
(linta širdžia kalba 
čių.. .

Viešpaties žodžiai
įprašysite Tėvą mano vardu,

Briedžių kaime labai gra-1tai aš padarysiu,” pilnai išsi- 
žiai gyveno Višnių šeimyna. 
■Dailūs kai]) nendrė augo sep
tyni sūnūs ir skaisčios kaip 
lelijos trys dukterys. Žemės 
įurėjo labai mažai. Bet pra
vardžiavimų bei pašaipų tek
davo iš visų pusių gana daug.
Višnienė neužsigaudavo.1 ūžus vienai karo audrai, g 
Prašydavo kad u* vyras no-jvenimas kiek aprimo, 
paisytų žmonių kalbų. “Jei neilgai trukus pamatė vėl be- 
Dievas neapleis, kiaulės ne- siartinančias tokias baisenv-

bes, kad ryžosi apleisti viską 
ir bėgti gelbėjant savo gyvas
tį. Bet liga pririšo moteriš
kę prie patalo. Nuo jos nesi
skiria ir vaikučiai. Geriau 
mirti ant vietos. Visi pasi
deda Dievo Apveizdai. Ten 
buvusi jos giminaitė velyja 
bėgti. Bet kelionėj krinta 
nuo priešų šovinių. Višnie- 
)<ūs liga išgelbėjo ją nuo bai
sios m ilties. Ir dabar atsi

us“ baiseny
bes šluostydamos ašaras kar
toja “Jei Dievas neapleis, 
kiaulės nesuės.”

r?.

sugrau-
Rožan-

“Ko tik

pildo. Užplūdę vokiečiai ir 
pamatę tiek daug augančių 
kareivių ir susirūpinusią mo
tinėlę. neliečia nei vieno 
šiaudo ir da apdovanoja vai
kučius. “Kad Dievas neap
leis ir kiaulės nesuės.” Dra- 

gy- 
Bet

sistebėjimu skaityti didžiausias mokslininkas il
su pasigerėjimu paprasčiausias darbininkas!. .

Mokslininkai šaukė:—O, Pitagore, o Aris- 
toteliau ! jie nori, kad sunkus pasidarytų lengvu, 
kad didis būtų mažas. O. kokie jie neišmanė
liai !

Ir vėl dešimtis apleido kvailą minią.
Žmonės nerimaudami šaukė toliau:—Mums 

reikia, kad ta visa knygutė būtų sutraukta į 10 
eilučių, kad kiekvienas, net ir mažas vaikas, ga? 
lėtų ją žinoti atmintinai.

Filosofų pasipiktinimas buvo neapsakomas 
ir vėl daugelis išėjo trenkdami durimis. Beliko 
jų pusė.

Minia sakė toliau: — Mūsų gyveninio įsaky
mai turi būti taip aiškūs kiekvienam ir taip stip
riai paremti, kad kiekvienas juos pildytų, nors 
mirti reikėtų. Kad tūkstančiai ir tūkstančiai at
sirastu didvyriu tarp senų ir jaunų, kurie mirti 
nebijotų!

Mokslininkai atsakė: — Jau daug tūkstan
čių metų mūsiškiai ieško, kaip išgydyti pasaulį, 
o kas yra doryliė. kas nedoryliė. dar gerai neži
nome, o jūs norite pasaulį tuojau pagydyti. Im
kitės proto!

Tr vėl dešimtis supykę apleido salę.
Minia, nieko nepaisydama, pasilikusiam bu

leliui sakė: — Jūs mumis mokinate savo tiesos. 
Bet mums to negana. Mums reikia, kad jūs pa
tys būtumėte skaistūs nusižeminę, atsidavę žmo
nių labui. Kiekvienas jūsų turi taip gyventi, 
kaip mokina. Mes nepriimsimo pamokų be pa
vyzdžių.

Išminčiai jau nieko nesakė, tik tylomis ėjo 
laukan.

— Mes norime, kad jils mumis mylėtumėte 
ir už mumis savo galvas padėtumėte.

i
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LAIVAIS - $181
Ii Ros to u o- 

Laeonia Spal. 17, Lapkr. 14 
Samaria Spal. 31, Lapkr. 28

l Lietuvą greitu laiku, Išplaukimai 
kas aeredą. Keleiviai nepilie&al R 
leidžiami be kvotos varžymą. Viri $ 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Pulkus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentą 
ar 1
CUNARD LINK
129 Statė Street
Boston, Mass.

LTETUVON IR IŠ
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Musų 3 var.vklių garlaiviais 
AT.BEKT BALLIN, HAMBUBfl 

EESOI.UTE, RELIANCS
DEUT8HLAND 

ir populiarinki vieno kabin 
laivai, 

utsTFtkAUt. 
THUBINGIA

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York’o—garlaivals 

THUBTNGfA IB WESTPHALIA 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europines kelionės

-X

STEBUKLAS ČENSTAKA. 
VOJE

Lenku laikraščiai praneša, 
kad Rugpjūčio 15 d. Čensta- 
kavoj stebuklingai pasveikęs 
25 metų karo invalidas My
kolas Wydzialkiewicz iš Ka- 
lišo apylinkių. Jis turėjo su- 
paraližuotą dešinę ranką ir 
koją.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems gerą raštą mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmą it 
antrą tomą
APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% eoliij. dailiais kietais ap 
darais, po 500 suviršum puslapiŲ. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomą $3.00. Išpirkite pašte “Monej 
Order” ir siuskite:

“Darbininkas”
3G6 W. Broadway. So. Boston. Maaa

Nusispiovė dešimts filosofų ir trenkė duri
mis.

— Pagalios mes norime, kad tas iš jūsų, ku
ris nori, kad mes jo visi klausytume, kad tas iš 
jūsų, pats už mumis miręs ]>aliktų mums savo į- 
kurtą stiprią organizaciją, kuri toliau mumis 
mokyti] ir saugoti] nuo paklydimų. Mes norimo, 
kad tas iš jūsų kuris už mumis mirs, gyventi] am
žinai su mumis ir mumyse.

Bet mokslininkų salėje' jau nebebuvo nė vie
no. Tuomet nepasteliėtas iki šiol atsistojo prieš 
minią stebėtinai gražus Asmuo ir tarė: —

— Jūs norite tikro ir pilno ištatvmu snrašo 
vienoj mažoj knygutėje, štai ji. — Ir padavė 
jiems Evangeliją.

— Jūs norite visu istatvmu santraukos i de- • • • *. « 
šilutį eilučių l štai 10 Dievo įsakymų.

— Jūs norite skaisčių, atsidavusių žmonijai 
pavyzdžių tūkstančius, štai jums tūkstančiai 
kentėtojų už Evangeliją.

— Jūs norite' gyvo pavyzelžiei te>. kuris duo
da įstafvmą ? — Aš esu Kelias. Tiesa ir Gyvybe.

— Jūs įmrite, kad meikyteęjas mirtų už ju
mis. Aš esu ge'ras ganytojas, kurs savo galvą 
guldo už save* aveles.

— Jūs norite, kad mokytojas miręs gyventų 
nuolatos su jumis, štai aš prisikėliau ir esu su 
jumis iki pasaulio pabaigos.

— Jūs ne»rite amžiams tiesos sargo. Tr jį aš 
jums palikau įsakydamas: Kas neklauso Bažny- 
čie*s, tas tegul bus tau. kaip pagonis ir muitinin
kas.

Minia nutilusi klausėsi ir pagalinus paklau
sė : — Kas esi i

— Kristus, — atsake.
, v (“Šaltinis”)

&Ą *nt '•’*><. j. x •a-.'** * ‘ * X *

$203
Iš NEW YORKO i 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Suffrįiimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

Hamburg-American 
Line

United American Lineit, Ine. 
Gcneral Agente 

131 Stato SU Boston.

>

r parankiausias

Baltijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

“EST0NIA” Lapkričio 2 d. 
‘ LITUANIA” Lapkričio 23 d.
Važiuokit visu keliu vandeniu j pačią

KLAIPĖDĄ
l<r laisvąjį Danzijjo portą. Iš ton tiktai 

vienos nakties kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
S-čin kliasa

Užsimokant abipus tiktai $181
I’opuliarlška turistinė trečia kliasa tik
tai ?1O brangiau vlenpus. $15 abipus.

Taksai atskirtum
Žiniom kreipkitės į vietos agentus arba 

j l>endrovę:

Baltic America Line, Ine,
10 BRIDGE STREET NEW YORK
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DĖL KARALIENĖS ATVYKIMO
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UNIJOS SKALOSE
ACHMEDŽANO LAIME

SKONIS KEIČIASI
v •

r

Jau seniau buvo žinių apie tai, kad Anglijos darbininkų 
unijos pergyvena finansinį krizį. Kartu unijos silpnėja ir ki
tais atžvilgiais. Unijos puola ir narių skaičiumi.

Anglijos unijų bėdos kilo dėl didelio nedarbo ir dėl įvyku
sio generalio streiko pereitą pavasarį.

Šiomis dienomis Margate’o mieste įvyko Darbo Partijos 
konferencija. Toje konferencijoje Transportacijos Darbininkų 
unijos valdyba pranešė, kad ji per generalį streiką išleido 
$5,000,000. Dabar ji esanti skoloje. Toji skola labai didelė — 
$500,000. Kitos Anglijos didžiosios unijos esančios lygiai blo
goje padėtyje. Tuo tarpu angliakasiai tebestreikuoja, darbai 
negerėja. Unijų padėtis labai kebli ir ateitis tamsi.

*Ž *•' *i

Socialdemokratai grąžino 
dvarininkui lenkui Romeriui 
Tytuvėnų dvarą. Tas dvaras 
buvo paskirtas senosios val
džios parceliavimui irparce- 
liacijos planas patvirtintas. 
Buvo paduota 150 darbinin
kų ir mažažemių prašymų. 
Socialdemokratų žemės re
formos vykdytojai to nepai
sė.

“Kas be pastangų atsie
kiama, tas, kai šmėkla, ūmai 
praeina.’’ (Ed. Paulius)

“D arbas ir prie akmens 
prigulęs ūmai užmigs, o tin
giniui ir pūkuose nesimie- 
ga.” (Šekspyras).

Už keletos dienų į Ameriką atplauks Rumunijos karalienė 
su dukterimi ir sūnumi. Ji jau nuo senai rengėsi aplankyti 
Ameriką ir pusėtinai ji yra išpopulerizuota. Ir šiaip toji ka
ralienė yra tokia, kuri mėgsta populerizuotis ir moka tą at
likti.

New York’o miestas jau pasiruošęs perkūnišku griausmu 
pasitikti tituluotą viešnią. Yra spėjama, kad nei Gertrude 
Ęderle’iutė, nei kumštininkas Tunney, nei kokie užsienio sve- 

* fiai nėra gavę tokio griausmingo New Yorke sutikimo, koks y- 
ra surengtas Rumunijos karalienei.

Amerikonai mėgsta visokius “show’ ’ir griausmingas pra
mogas. Čia yra madoje ir labai mėgiami triukšmingi baseballas, 
kumščiakovos ir kitokie “geimai.” Milžiniškos minios susi
renka pažiūrėti į paradus ir iškilmingas sutiktuves. Todėl po* 
puleriškos Rumunijos karalienės sutiktuvės tikrai bus griaus
mingos.

Dabartiniu laiku mes į tautą, bei valstybę žiūrime palan
kiai ar priešingai iš atžvilgio į tai, kaip ji į Lietuvą atsineša. 
Rumunija yra toli nuo Lietuvos, prie Juodųjų jūrų. Tečiau ji 
ne be įtakos į Lietuvos reikalus. Rumunija yra Lenkijos są
jungininkė. Nesenai paskelbta buvo žinia, apie tai, kad Len
kija padarius karo sutartį su Rumunija. Nėra abejonės, kad 
Rumunijos karalienės atsilankymas turės šiokio tokio ir poli
tinio pobūdžio. Netiesioginiu būdu tam tikruose Amerikos vi
suomenės sluogsniuose Rumunijos karalienė kels palankią nuo
monę rumunų-lenkų frontui. Todėl lietuviams tos viešnios iš
kilmės nepakeliui.

do užtektinai. Delko prie se
nosios valdžios ir litai išlai
kė savo vertę, ir tiek degtinės 
negaudavo iš Lenkijos, ir pi
nigų buvo.

Pagalvokime gerai prie ko 
veda mūsų kairiosios val
džios aparatai!

SU5SCBIPKON KATES1!
................. ........................... $4.50 

<Mton and suburbs .....................$4-50
ftveign countrles yearly............ $5.50

“DARBININKAIS”
J66 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

“KUR DINGSTA MŪSŲ 
PINIGAI

Kauno “Ūkininkas” strai
psnely “Kur dingsta mūsų 
pinigai?” praneša finansų 
ministerio p. Rimkos paaiš
kinimą delko Lietuvoje mū
sų litai tirpsta ir žmonių ki
šenes tuštėja. Sulig finansų 
ministerio p. Rimkos “pada- 
vadijimu” litai tirpsta dėlto, 
kad iš Lenkijos ir užjūrio (iš 
Dancigo ir Vokietijos) per
gabenama trečdalis Lietuvo
je suvartojamo spirito. Ka
dangi Lietuva prageria į me
tus apie 120 milijonų litų 
(graži suma, ar ne?),) tat 
trečdalis sudaro apie 40 mi
lijonų litų.

Socialdemokratų ir liaudi
ninkų išleisti įstatymai, ku
liais einant susilpnino de
markacijos liniją, Lenkijai 
eina į sveikatą, nes gauti iš 
Lietuvos 40 milijonų litų yra 
labai geras daiktas. Už tuos 
Lietuvos milijonus lenkai ga
lės1 Vilnijoje pristatyti dau- 
giau žandarų smaugimui lie
tuvių.

“Ir ištikto, kas bus su Lie
tuva,” rašo “Ūkininkas,” 
“jeigu vien už spiritą mes 
atiduosime lenkams apie 40 
milijonų litų į metus?” Aiš
ku, kad su Lietuva gali atsi
tikti tas, kas atsitiko su Ru
sija, nes prasigėrę piliečiai 
negi bepajėgs išlaikyti šalį 
nuo materialiu ir moralio 
jankruto.

Mūsų ministeris p. Rimka 
sako, kad priseis papiginti 
degtinę. Papiginus degtinę, 
pradės ir piemenys girtuok- 
iauti ir sulig jninisterio 

“ p a 11 u n i oč i j i m ų, “ t u r ė s i ą s
iždui nemažiau pajamų, nes 
žmonės tada daugiau ger
siu.”

Kairioji valdžia vartoda
ma tokias priemones tvirki
na liaudį ir ją stumia į di
džiausi skurdą ir vargą. Tą 
(Laro su tikslu, kad pridarius 
skurdžių Lietuvoje greičiau 
galėtų įvykinti socializmą.

Mūsų sveikoji visuomenės 
dalis turėtų pasipriešinti da
bartinės kairiosios valdžios 
darbeliams. Lietuvoje ir be 
socializmo yra vargo ir skur-

( Tęsinys)

Nusipirko Achmedžanas kronui į ir pradėjo 
nuo ryto iki vakaro šūkauti po miestą: “apelsi
nai, citrinai geri!” Pakeitė Achmedžanas apel
sinus slyvomis, slyvas obuoliais, obuolius kriau
šėmis, paskui pradėjo nešioti vynuoges, arbūzus, 
dynes. ir rudeniop jaunas totorius, žvanginda
mas sidabriniais ir saugiai giliau paslėpęs auk
sinius, jau išdidžiai vaikščiojo pas urmininkus- 
pirklius, kurie visi jį pažino.

Vaikščioja po turgų, superka vaisius, ir vis 
prisižiūri manufaktūrai, kuria būtinai norėjo 
pradėti pirkliauti rudeniui pasibaigus, žiemai 
stojus. Ir mąstė jis, kad tai — tai loji laimė, 
kurios ieškoti atėjo jis iš kaimo į miestą.

Tik staiga visos jo viltys subiro, išsisklaistę, 
lyg dūmai nuo vėjo, išdžiūvo, kaip džiūsta nuo 
žolės ankstyboji vasaros ra^i saulei patekėjus. 
Paėmė jis iš kaimo laišką, kad sunegalėjo jo se
nė—motina ir nori paskutinį kartą prieš mirtį 
pažvelgti Į savąjį Achmedžaną. Ncrodėjo jam 
tokiu geru laiku išvažiuoti iš miesto, kada vai
siai buvo pigūs ir galima buvo jais pinigėlių už
sidirbti. liet prisiminė, jog dar vaiku būnant, bė
giodamas mokytis rašto, girdėjo, kai

X

Italijos Fašistą Partijos Didžioji Taryba turėjo suvažiavi
mą. Tas suvažiavimas ir jo nutarimai negalėjo būti be žinios 
ir be pritarimo vyriausiojo fašizmo vado Mussolinio. Didžioji 
Taryba nutarė praplatinti Mussolinio teises ir duoti jam dau
giau galios. Jam suteikta daugiau teisią karinėse jėgose.

Jau ikšiol Mussolini buvo diktatorium ir parlamentas bu
vo bebalsis, o dabar parlamento reikšmė visiškai sudilo. Tas, 
ką Mussolini ir Didžioji Fašistą Taryba nutaria, tą parlamen
tas (seimas) turi patvirtyti ir tas turi būt vykinama.

Mussolini yra Italijos premjeras ir veda tris ministerijas. 
Taip pat yra Lenkijoj. Pilsudskį yra premieras ir jis veda tris 

t ministerijas. Taip yra ir “demokratiškoj” Lietuvoj — Sle- 
ĮL- ževičius yra premieras ir veda tris ministerijas, o kai kuris 

ministeris ima atostogų, ta Sleževičius jį pavaduoja.
Fašistiška Italija, poniška Lenkija ir ‘ ‘ demokratiška’ ’ Lie

tuva turi lygius premierus. .

“Visų didžių darbų užuo
mazga — pasitikėjimas savi
mi; būk drąsus, o laimė tau 
nusišypsos.” (Kotzebue).

Anglijos knygą leidėjai skelbia, kad knygą skaitytoją 
skonis dabartiniu laiku keičiasi. Skelbia, kad ligšiol buvo di
delėje madoje taip vadinamos “sez novels.” Dabar ima ineiti 
madon taip vadinamos “deteetivej adventure, and mystery 
stories.”

Išrodo, kad kaip aprėdalą mados keičiasi, taip ir skonis 
skaityme keičiasi, šiuo laiku knygos, laikraščiai ir judomieji 
paveikslai ir teatrai kupini buvo šlykštaus lytinio romantišku
mo. Ypač šlykštūs judomieji paveikslai. “Snukiavimųsi” ir 
“glebesčiavimąsi” be galo, be saiko. Laikraščiai pilni pus
plikių motorą. Tiems visiems padorumo ir gero skonio ribas 
pereinantiems dalykams galas, rodos, ateina, bent Anglijoj. 
Abejotina begu Amerikos visuomenė jau ima to “Štofo” atsi- (magametonų kunigas) ten skaitė didžia 
norėti. , . ho (ištraukos S Aįkoremo) knygą, o tejį

SVARSTYS DARBININKŲ 
KLAUSIMĄ

Kauno “Ūkininkas” pra
neša, kad susirinkę seimuoti 
dabartinės valdžios didžiuma 
pirmiausia ieškos būdų ko- 
daugiausia prisimedžioti li
tų. Ūkininkai jau neteko 
vilties, kad jiems mokesčiai 
būtų sumažinti. Jų reikala
vimą p. Albinas Rimka jau 
seniai padėjo į krepšį pelėms 
griaužti. Tautinių mažumų 
reikalavimus mūsų kairioji 
valdžia pasiskubins priimti 
ir duos joms daugiau teisių, 
lengvatų ir pirmenybių prieš 
visa kitą Lietuvą visuome
nę, nes be jų dabartinė seimo 
didžiuma pražūtų.

Dabartinė valdžia mėgs
tanti kiršinti vieną luomą 
prieš kitą buvo pasiuntusi į 
užsienį d-rą Epšteiną susipa
žinti su darbininkų būvio 
pagerinimu. Jam sugrįžus 
socialdemokratai tuojau iš
dirbo įstatymo projektą dar
bininkų luomui sutvarkyti 
sulig vakarų Europos pavyz
džiu. Numatoma įvesti 8 va
landų da^bo dieną visur, net 
ir žemės ūkyje. Kairioji 
valdžia norėdama išlaikyti 
vienybe, be abejo, kad dar
bininku klausimu įstatymas *. «. •/

bus priimtas ir sudarys dar 
labiau įtemptus santykius su 
darbdaviais.

. - - • • • t
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KAIRIOJI VALDŽIA PRIEŠ 
JĖZUITUS

Mūsų skaitytojai jau. turė
jo žinių, kad p. Vacį. Biržiš
kos lūpomis bedieviai laisva
maniai “Kultūros Kongre
se” nutarė “vyti lauk iš Lie
tuvos vienuolius jėzuitus.” 
Darbas jau prasidėjo ir Kau
no “Rytas” štai ką paduoda:

‘ ‘ Rusija žandarą pėdomis 
prieš jėzuitus 

“Vidaus Reik. Ministerija, 
pasikvietusi sau į talką Užs. 
Reik. M-ją, jau pradėjo kon
kretizuoti p. Vacį. Biržiškos 
paskelbtąjį per laisvamanių 
‘Kultūros kongresą’ netole
rancijos principą ‘vyti iš 
Lietuvos jėzuitus.’ ’ Taip an
tai, aną dieną atsisakė pra
tęsti vizą vienam Kauno tė
vų jėzuitų, Vokietijos pilie
čiui, kuri baigiasi šiomis 
dienomis. Patyrėme, kad p. 
Vokiečių ministeriui užklau
sus mūsų Užs. Reik. Ministe
riją dėl to atsakymo priežas
čių jam buvo p. Direkt. Jur
gio Šaulio pranešta, jog vy
riausybė ketinanti šiuo atve
ju remtis senaisiais rusų įsta
tymais, būtent, Jonio XI-jo 
402-uoju str., kuriuo svetim
šalių kunigų buvimas valsty
bes teritorijoje tegalimas
esąs tik VidTTfeik. Ministe“ 
riui sutinkant; mūsų gi da
bartinė Vidaus Reik. M-ja 
esanti kai dėl leidinio kuni
gams jėzuitams svetimša
liams gyventi Lietuvėje 
griežtai neigiamai nusista
čiusi. Puikiausiai ir pavyz
dingiausiai jėzuitų pastatyta 
Kauno gimnazija, matyt, ne
duoda mūsų socialdemokra
tams bei liaudininkams ra
mumo ir jie, pirma tik šūka
vę, dabar jau meta Lietuvos 
katalikiškajai visuomenei 
kultūrkampfo kovos piršti
nę.”
Taip dedasi laisvoj e Lietu

voje. Socialdemokratai ir 
liaudininkai berinkdami ca
ro įstatymus prieš jėzuitus, 
plačiajai visuomenei tylint, 
pradės rankioti ir dabartinės 
Rusijos bolševikų įstatymus 
sulig kurių nedraudžiama iš
karti kunigus. Prie to mūsų 
kairioji valdžia eina. Kol 
kas dar prisibijo plačiosios 
visuomenės.

rašyta, jog neras žemėje laimes, kurs nepagerbs 
savo gimdytojų senatvės. Prisiminė tatai Ach
medžanas, pardavė savo kromeli, saugiai užsiu
vo pinigus po bešmeto (sermėgos) pamušalu ir 
sugrįžo į kaimą. . <

Motiną dar rado gyvą; pasisekė jam išpil
dyti Pranašo įsakymą ir nušluostyti šaltąjį pra
kaitą nuo mirštančios veido. Numirė senoji Cha- 
liinė, laimindama mylimąjį sūnų ir siūlydama 
jam pasisekimo ir laimės. O kur buvo toji lai
mė Achmedžanas ir nežinojo.

Nežinojo Achmedžanas. apie laimę ir negal
vojo, nes koki-gi čia laimė, jei prisieina mesti 
prekybą ir sėdėti tolimam užkampio kaime mai
nant uždirbtus sidabrinius? O laimė ėjo jo pa
sitikti, laimė stovėjo sale jo, sale imties Achme- 
džano, tik jis nematė.

Numirus senei Chalimei, palaidojo ją pa
klusnus sūnus ir, nutaręs grįžti į miestą, pradė
jo išpardavinėti skurdų turtą: pardavė ožką, par
davė seną arklį, kai k«ą iš namų apyvokos, tro
boje Beliko vienas didelis virdulis. Ne-gi mesi 
jį ? Nors ir senas jau buvo, ir vienas jo šonų į- 
lenktas, ir medinės rankenos senai nukritę, — o 
jei patsai raudono vario virdulis dar gali džiu
ginti savo šeimininkus ne vieną dešimtį metų? 
Pagailo Achmedžanui išmesti virdulį, imtis su 
savim ir-gi nepatogu, pradėjo pardavinėti jis ir 
virdulį. Pirkėjas greitai atsirado. Atėjo senas 
Abubekras; apžiūrėjo virdulį iš visų purią, pa- 
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nulūžusių rankenų, įsake ryt atnešti jam į na
mus, pasiūlęs duoti už jį pusantro rublio.

Nerudu buvo Achmedžanui išleisti senąjį 
draugą už tokią kainą, bet ir kaime su juo tūno
ti nebuvo jokio apskaitilavimo; apvyniojo jis 
virdulį švariu rankšluosčiu ir paryčiu nunešė ji 
Abubekrui. Įėjo jis į kiemą, apsidairė, — nie
kur! nieko ; užtiprnnt gunkų. girdi. kaž-kas pirc- 
angv kruta. Sukosėjo Achmedžanas Kaišiau, kad 
išgirstų jį atėjus, ir išbėgo jam priešais mergai
tė, Abubekro duktė. Aizezė. Išbėgo raudona 
perkeline suknele, atidengtu veidu, išbėgo, pa
mačius svetimą persigando ir nežinodama ką da
ryti, sustojo ties juo. Žybtelėjo Achmedžanui 
kaip žvaigždės, juodos akys: kaip skaisti sauk" 
blykstelėjo baltas veidas ir, lyg išvaikytas paukš
tis, pradėjo plakti Ąchmedžano širdis, ir supra
to jis, kame jo laimė.

Mergaitė atsigodo. Pridengus rankomis vei 
(lą, nubėgo į trobą, o Achmedžanas su virduliv 
parėjo namo.

Praėjo ruduo, pasibaigė žiema, šiltą pava 
sarį pakeitė karšta vasara, o Achmėdžauas vi: 
dar nebuvo pardavęs savo virdulio'ir, užmiršę!

Pirmiausia jis nuvalydavo nuo jų žievę r 
dirbdavo tvirtą pintinei pamatą, kaip kad mor 
gaitės pina vainikus: tai buvo pats sunkusis dar 
bas. Štai ir šiandien dirlm jis tą patį darbą, K' 
kaž ko sunkiai lankstosi k ark Ii ašakos: tur Imt 
perdžiūvo jos karštoj^ saulės kaitroje, o, gal, ne 
siaekė Achmedžanui

• • ?-
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SKAUŲRIOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS

Kairioji valdžia griežčiau
siai nusistatė prieš katalikiš
kas mokyklas ir visą katali
kų visuomenę. Pasidrąsinę, 
net ir seserims vienuolėms 
draudžia mokytojauti Lietu
voje.

Štai ką “Draugas” paduo
da apie Kauno “Saulės” 
gimnaziją ir jos direktorę:

“Garsi yra Kaune ‘Saulės’ 
gimnazija. Josios direktorė 
buvo chicagiečiams gerai ži
noma ir savo mokslingumu 
pasižymėjusi Sesuo M. Mar- 
garieta. Ji yra Kazimierie- 
tė. Prieš trejetą metų atvy
kus Lietuvon, darbavosi visą 
laiką toje ‘Saulės’ gimnazi
joje-

“Dabar-gi dalykai pasi
keitė. Rugsėjo 22 dieną atė
jo laisvamanių valdžios ats
tovai ir pranešė žodžiu Sese
riai M. Margarietai, jog jai 
toliau draudžiama būti gim
nazijos direktore. Priežastis 
— amerikone, ne Lietuvos pi
lietė. Sesuo M. Margarieta 
pareikalavo nuo jų tąjį val
džios pareiškimą paduoti 
raštu. Raštų kol kas negau
ta, bet žinant laisvamanių 
kova prieš mokslą ir katali-
kiškas mokyklas, nėra abejo
nės, kad ir Seseriai M. Mar
garietai gali paliepti ne vien 
iš gimnazijos išeiti, bet ir 
Lietuvą apleisti.”

♦
Bedieviškoji valdžia pa

mynė po kojų šalies konstitu
ciją, kuri garantuoja laisvę 
kultūrinėm įstaigom, šluoja 
lauk viską kas tik nesutinka 
su raudonųjų socialdemokra
tų ir valst. liaudininkų pro
gramų. Ar gi galima buvo 
tikėtis, kad to susilauksime 
krikšęionįškoįę ..
Bedievių užsimojimams nėra 
rubežiaus. Ryt poryt galime 
susilaukti to ką turi šiandie
na Meksikos ir Rusijos kata
likai.

LIETUVOS SEIMO PREZI 
DIUMAS

Kauno “Rytas” paduoda, 
kad Seimui susirinkus, pre
zidiumas išrenkamas tas 
pats, kuris ir buvo praėju
sią sesiją. Pirmininkas dr. 
Staugaitis gauna 44 balsus, 
pirmasis vicepirmininkas S. 
Kairys — 43 b., antrasis vi- 
ce-pinii. dr. Steponavičius — 
24 b., pirmasis sekretorius R. 
Kinderis — 40 b. ir antrasis

1 . ■ .. ........ -
sekr. B. Žygelis — 38 b'. D-rą 
Steponavičių teko rinkti ant
rą syk, nes pirmą syk, nesu
rinkus puses balsų, negalėjo 
būti išrinktas. Renkant pir
mąjį sekretorių vėl pasireiš
kė tas pats dabartinės pozi
cijos šališkumūs, nes, nežiū
rint į tai, kad Ūkininkų Są
junga savo atstovų skaičiu
mi užima Seime ketvirtąją 
vietą, pirmojo sekretoriaus 
vieta buvo atiduota variu
siam Miesto Ligoninėj neaiŠ^ 
kius darbus vokiečiui R, 
Kindėnui. Visa gi vokiečių 
frakcija teturi vos 6 atsto
tais.

Taigi matote, kad mūsų 
‘ ‘ mladoturkams ’ ’ socialde
mokratams ir liaudininkams 
yra daug artimesni Lietuvos 
priešai negu ištikimi pilie
čiai katalikai.

SUVAŽIAVIMAS
L. Vyčių N. A. Apskričio pus- 

me tinis s u v ažra vimasį vyks- ne- 
dėlioj, spalio 24-tą dienų, 1-iną 
vai. po pietų, Šv. Petro parapi
jos svetainėj, 492 E. Seventk 
St. Šis suvažiavimas bus svar
bus ir įdomus, nes bus išduota 
raportai iš gegužinės ir seimo. 
Taipgi bus svarstoma kaslink 
“Sport League” ir daug naujų 
dalykų.

K. J. Viesulą, Pirm.

VOL M. BRANDEN, 
išrinktas vyriausiu vadu orga
nizacijos vadinamos Military 
Order of Cooties.
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Kunigas Bernardas' pasL 
žymėjp ne tik darbštumu, bet 
ir dįdeliu būdo švelnumu, 
širdies gailestingumu; geres
nio nelaimingų jų įstaigoms 
vedėjo sunku būtų rasti. Sau 
į pagalbą jis parsikvietė var
go niačiusią, vargui visa šir
dimi užčaučiančią savo moti
ną; jai pavedė senelių prie
glaudos dabojimą.

“Komūnai” prasidėjus, 
Jokūbui Balduinui, Bernar
do tėvui, buvo pavesta išžu
dyti jėzuitus ir kitus vienuo
lius. Su budelių gauja eida
mas savo darbo atlikti užėjo 
ir į savo sūnaus vedamąsias 
įstaigas. Į senelių prieglau
dą pasiuntė būrį, kad nužu
dytų prieglaudos šeimininkę. 
O pats nuėjo nudėti jėzuitų 
pastatytąjį vedėją, “Gailes
tingąjį Bernardą,” kaip jį 
Malindavo žmonės.(Savo pa
vardės tėvas Bernardas likęs 
vienuoliu, nevartojo). Įėjęs 
i vienuolyną jis pasiuntė sa
viškius, kad išnaikintų visus 
ten gyvenančius jėzuitus, ir

/
/
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Jis atvyko Prancūzijon. iš 
Škotijos praeito šimtmečio 
pradžioje, vadinosi Jokūbas 
Balduin’as.1 Buvo darbštus, 
tad greit pralobo. Turėjo do
rą žmoną ir tris vaikelius. 
Buvo gabus, smalsaus būdo 
ir tiesos ieškąs žmogus. ,

Tesos ieškojo žmonėms pa
prastu būdu: — skoife, kas 
papuolė. O į rankas papuo
lė tų, raštų, kurių yra dau- 

\giau blogųjų. Skaitė tad 
Balduin’as visus raštiškus 
plūdimus prieš kunigus, Baž- 
t.n čia ir Dievą. Skaitė ir gė- 
riŲosi ypač garsiojo Volterio 
veikalu “Kandidas.” Žmo
gus — ne akmuo, kraujas — 
ne vanduo: pakriko protas, 
pakriko jausmai, ir Baldui- 
nas pasidarė laisvas, netikė
lis. Tai buvo jam lengviau 
negu kitam, nes jis nebuvo 
gimęs augęs katalikas.

Nustojus tikėjimo ir per- 
siėinus bedieviškųjų mokyto
jų klaidomis, pasikeitė ir jo 
gyvenimas: persiskyrė su pa
čia, pamėtė savo vaikučius. 
Bet-nžrtar pasidarė artimas' 
tų laikų bedieviams, kurie 
j871 metais vadovavo Pary
žiaus kruvinajai “Kalini
nai.” Susigyvenęs su tokiais, 
jis savo ūolumif ir atsidavi
mu pasiekė pirmųjų eilių ir 
žudė kunigus, dorus katali
kus ir nekaltus žmones.

Neužkarto vištai pasidarė, 
bet pamažu, per keliolika 
metų. Žmogus gimęs žmo
gumi, užkartą^ žvėrių virsti 
negali. \

— - Jo žmona, liegatgillma 
maitinti vaikučių, atidavė 
vyresnyjį sūnų Bernardą Tė
vams Jėzuitams auklėti, 1868 
metais ‘Bernardas buvo įš
ventintas kunigu.

Jaunas kunigas visu uolu
mu atsidavė Dievo tarnybai. 
Ypač rūpinosi apsaugoti 
jaunimą nuo nedorų ir pa- 
leistuvingų raštu, kuriais vi
su laiku bedieviai stengiasi 
užnuodinti jaunųjų sielas. 
Po dviejų metų kunigas Ber
nardas buvo paskirtas Tėvu 
Jėzuitų išlaikomos prieglau
dos ir ligoninės vedėju. O 
po metų kilo ana baisioji Pa
ryžiaus “Komuna,” kurios 
kruvini darbai dar iki šiol 
pasaulio tebėra minimi su 
pasibaisėjimu.

?
4

Jėzui

■ *
• - *

D AB3ĮMINKA S 
įK-jt ■ ja. ■ 111 i,ii

,liti 17 kunigų ir klierikųišžtr* 
dė.

Jok. Balduin pataikė į sa
vo sūnaus kambarį, įsakė jį 
paguldyti ir laikyti surištą 
už rankų aukštieniką. O pats, 
degdamas neapykanta prie 
katalikų, perkirto savo dre
bančia ranka Bernardui gal
vą ir krūtinę. Aptiško krau
jais ir laikantieji budeliai ir 
pats žudytojas. Dar sykį kir
to skersai kūno. Gailestin
gasis Bernardas buvo suką- 

Jpotąs į keturias dalis.

Atlikęs baisų darbą, Jokū
bas Balduin įkišo ranką į nu
žudytojo drabužių kišenę, 
manydamas rasiąs pinigų. 
Ištraukė kažkokį laišką, ad
resuotą Jėzuitų vyresniajam 
Ryme. Laiške buvo štai kas 
parašyta:

“Jūsų Malonėssman paves
tomis Paryžiuje įstaigomis 
rūpinaus iki šiai dienai. Bet 
dabar pranešu Jums, gerbia
masis Tė\e. kad Paryžiuje 
prasidėjo (tidelės kataliku ir 
kunigu žudynes, kurioms va
dovauja. dabar mano tėvas, 
Jokūbas Balduin. .Mudu ne- 
pasipažįstava, nes jau 23 me
tai. kaip uesimatome ir nie
ko bendro su juoin neturiu. 
Nujaučiu, kad nebuž.ilga 
Viešpats Dievas suteiks man 
malonės, pašaukdamas Į sa-

vo gailestingąjį teismą dar
bų apyskaitos atiduoti ir pa
regėti Save amžinoje garbė
je. Todėl prašau skubiai pa
rūpinti šioms įstaigoms kitą 
tvarkytoją, kad seneliai ir li- 
gonys, bei mažyčiai nenu
mirtų badu. Teesie 
Kristui garbė.

“Nuolankus tarnas Kris
tuje

“Bernardas Balduin 
“Paryžius, 1871, vas. 3 d.”
Jokūbas Balduin’as, per

skaitęs tuos baisius jam žo
džius, apalpo. Atsigavęs, 
nenorėjo tikėti, kad būtų nu
žudęs savo tikrąjį sūnų. Bet 
atvertęs Bernardo sukapotų 
drabužių rankovę, rado ne
abejotiną įrodymą. Bernar
dui dar tebesant dviejų metų 
šuo buvo perkandęs ranką ir 
žyme pasiliko visam amžiui. 
Toji žymė dabar buvo aiškiai 
matoma.

Sunku įsivaizdinti nelai
mingojo tėvo jausmus. Jis 
verkė, alpo, keikė save, sa
vo gimimo dieną ir visą pa
saulį. Bet už vis labiausiai 
dabar jis keikė savo draugus 
ir bedieviškus raštus, kurie 
jį privedė prie tokios nelai- 
mės. __ ________ ■

Rytą metą jis ieškojo be
veik vienintelio išlikusio g}’- 
vo Paryžiuje jėzuito. Ne
lengva buvo rasti, nes kuni
gas buvo Įiasislėpęs. Bet su
radęs, atliko išpažintį iš 23 
meni, priėmė šv. Sakrmen- 
tus ir viešai paskelbė, kad 
klydęs, kad klvsta visi tie, 
kurie neva tiesos ieškodami, 
ieško jos bedieviui raštuose ir 
už tai randa dvasios suirimą, 
visišką paklydimą ir savo 
žmogiškąją garbę paverčia 
žvėriškumu.

Jo draugai bedieviai vasa
rio 10 d. 1871 suėmė Jokūbą : 
Balduiną, visokiais būdais . 
mėgino jį sugrąžinti prie se- : 
nosios Dievo neapykantos; ' 
kankino visokiais būdais, ke
pino ant raudonai įkaitintų 
(geležų. Visą jo gyvybę i ša r- \ 
dė po siūlelį, ištampydami 
gyslas. *

Kūną sunaikino, bet sene- 
lio dvasia ątlaikė kantriai vi- 
sus kentėjimus: ir nuėjo jis j 
pas Visagalį pasimatyti su 
savo nužudytuoju sūnumi ir 
džiaugtis kartu Amžinosios 
Tiesos šviesoje. (“Šaltinis”) '

Laiškas Išlikų Pavergto- 
s - sioš Ukrainos

*

barškino Įurštu įlenktąjį šoną ir, nepaisydamas 
lys buvo ne darbu užimtos, o kaž-kaip netyčia 
prisimindavo praeitą rudenį, pergyvendamas 
kankinančias dienas to meto, kuomet taip neti
kėtai jis susitiko ir suprato, kame ir kur jo laime.

Prisiminė Achmed/.anas, kaip jis tada parė
jo iš Abubekro, užkišo savo virdulį kerten, atsi
stojo vidury trobos, nežinodamas ir nesuprasda
mas, kur jis ir kas su juo darosi. Stovėjo tylė
damas, žiūrėdamas į senas, sukrypusias trobelės 
sienas, o prieš akis draikėsi kaž-koks mėlynas rū
kas, tarsi nekūrentoji* troboje būtų prigaravę; 
o tame mėlyname rūke blikčioja tai juodi anta
kiai : tai baltas veidelis; tai didelės juodos akys 
pažvelgs tiesiog į širdį; tai šypsosi rausvosios lū
pos; tik staiga viskas dingsta ir raitosi prieš jį, 
kaip gyvatės, ilgos mergiškos kasos.
prekybą ir pelną, sėdėjo ir pynė iš karklų pin
tines.

Susiėmė Achmedžanas galvą ir riktelėjo: 
“prapuolęs žmogus!” lyg pagalbos šaukdamasis. 
Bet niekas neišgirdo jaunojo totoriaus šauksmo, 
niekas nepribuvo gelbėti. Ir ką-gi gelbėsi, kada 
Aebmedžanas čionai stovėjo, o jo siela paliko 
prie Abubekro trobos slenksčio?

Pagailo tada jam išmesti seną, nelikusi vir
dulį ir atidavė savo mintis ir širdį, ir sielą I

Štai tau ir laimė!
— Ei, prapuolęs žtpogus! 

medžanas ir i

—Ir

ra puolęs žmogus! — pakartojo Ach- 
pūpykęs blmktclejo savo kepurę. *

. Vi. . -> • i J

‘‘Viskas prapuolė, kodėl 
ašaros man liko?” (A. Mic
kevičius)

žvėrišin^ūfts lenkų kalėji
muose

Jau senai vakartį Euro
pos visuomenėje vyrauja 

l tvirtas nusistatymas, kad 
lenkų kalėjimuose politiniai 
kaliniai nežmoniškai kanki
nami. Tai patvirtino savo 
laiku daug triukšmo pada
riusi brošiūrėlė prancūzų 
kalba ‘ ‘ Baltasis tenoras, ’ ’ 
kurioje trun^ai, bet labai 
vaizdžiai aprašomi lenku 
valdininkų žiaurumai. Iš
siųsta net buvo į ^Lenkiją spe- 
cialč komisiją, patikrinti tų 
vis labiau plintančių žinių 
tikrumo. Tačiau tosios ko
misijos lankymasis Lenkijo
je jokių ypatingų vaisių ne
davė ir lenkiškasis žiauru
mas vis ryškesnėmis formo
mis pasireiškia.

Trumpu, palyginus, laiku 
po to įvykę brutališkų žvė- 
riškunfų faktai tatai tvirti
na. Pavyzdžiui: byla Olgos 
Besarabuvesr ^irrią inikari- 
kino kalėjime betardant, ne
žmoniškas sumušimas Bre- 
chero ir inž. Melniko, kurį iš 
kalėjimo išvežė vos gyvą, su
laužytais šonkauliais ir visiš
kai atmuštais viduriais.

Kad šiuo metu niekas len
kų kalėjime nepasikeitė, aiš
kiausiai tvirtina nesenai įvy
kęs Venklero užmušimas. Lig 
šiol lenkų valdininkai dau
giausia kankino okupuotų 
kraštų gyveptojųs,— lietu
vius, ukrainiečius^ gudus, — 
lodei šis paskutinysis faktas 
ypatingai reikšmingas, nes 
Vekleris yra lenkas ir buvęs 
lenkų armijos karininkas. 
Kaip pačių lenkų laikraščiai 
rašo, tas žiaurus Venklerio 
užmušimas įvyko susiginči
jus jam vienoje Lvovo kavi
nių su policijos komisaru 
o(*1 kažin kokios moteriškės. 
To policijos komisaro įsaky
mu, 30 metų amžiaus banko 
tarnautojas Venkleris buvo 
bematant areštuotas ir. nu
vežtas į kalėjimą, kur septy
ni policininkai kelias valan
das jį mušė. Po to jį nešte 
parnešė į kitą kalėjimo dalį; 
kad nesigirdėtų dejonių, ir 
ten, surišus jam kojas ir ran
kas, kankinta toliau. Tik 
po šešių dienų, galutinai iš-

aiškinus, kad Venkleris esąs 
visiškai nekaitąs ir uždary
tas kalėjime vien dėl polici
jos komisaro išsišokimo, atė
jo įsakymas jį paleisti. Įsa
kymą kalėjimo administraci
ja tuoj išpildė, bet Venkle- 
rio kūną atidavė jo gimi
nėms.

Teismo gydytojai, Venkle- 
rio giminėms reikalaujant, 
išaiškino, kad bekankinant 
kalėjime, jam išlaužta 22 
šonkauliai, visam kūne nė 
vienos sveikos vietelės nepa
likta, o galva subadyta yla.

Aukščiau išdėstyti faktai 
ryškiausiai nusako visus ne
teisingumus ir žvėriškumus 
toje konsticinėje valstybėje, 
kuri prieš 6 mėnesius priėmė 
‘^Morališką veiksnį” ir kuri 
taip garsiai ir įkyriai rėkia 
visiems apie savo kultūrišku- 
mą.
Ukrainiečių karinės organiza

cijos byla

Liepos mėnesy Lvove buvo 
nagrinėjama sensacinė val
stybės išdavikų byla. Nagri
nėjimas truko visą mėnesį, 
sukėlęs didžiausio įdomumo 
ne tik Lenkijoje, bet ir už
sieny? Aštuoni kaltinamieji 
nuteisti sunkiųjų darbų ka
lėjimu, o keturi išteisinti.

Areštuoti buvo kaltinami 
organizavę kažkokios slapto
sios karo organizacijos sky
lių ir turėję tikslą sukelti 
Lenkijoje revoliuciją. Kal
tinamuoju aktu, remiantis 
daugelių faktų, aiškiai nu
statytas slaptosios priešval
stybinės karo organizacijos 
Lenkijoje esimas, kuri vei
kia net nuo 1920 metų, jos 
pilniausias tinkamumas karo 
veiksmams ir jau ne kartą 
pasireiškęs kenksmingas jos 
veikimas Lenkijoje — demo
ralizavimas kariuomenės per 
slaptuosius ukrainiečių būre
lius, ginkluotas pasipriešini
mas administracijos veiks
mams ir šnipinėjimas.

Kaltinimų pagrindą, vaiz
džiai papasakojęs apie tos or
ganizacijos organizavimą ir 
veikimą, padėjo buvęs ukrai
niečių seniūnas Ivan Pas- 
lavskis. Jis atvirai pasisakė, 
kad kaip tikrasis ukrainietis 

I laikė savo pareiga įstoti į or-

ganizaciją, kurį turi aukštų 
tikslų išvaduoti ukrainiečių 
tautą iš sunkiosios Lenkijos 
vergovės. “Mes ukrainiečiai,
— sakė Paslavskis teisėjams,
— visada pasiruošę kovoti su 
lenkais, nors šie daug stip
resni, ir kovojame, kur ga
lime. O kas nugalės — atei
ty matysime. Aš tvirtai ti
kiu, kad mes nugalėsime!” 
Toliau jis smulkiai nusakė 
tas reikšmingas priežastis, 
kurios privertė jį ir daugelį 
jo vientaučių susispiesti 
slaptoje organizacijoje prieš 
Lenkiją. Tų priežasčių ne
kartosime: jos yra mums ge
riausiai žinomos: juk ir mes 
dėl tų pačių priežasčių su 
lenkais nesantaikoje gyvena
me ir esame pasiruošę kovoti.
Pasikėsinimas nudėti lenkišku

mo skleidėją

Balincuose, netoli Kolo- 
mijos, nežinomi asmenys ne
tikėtai puolė miestelio septy
nių klasių lenkiškos mokyk
los vedėją Bukatovičių ir kė
sinosi jį nužudyti. Kaip pa
rodė tardymai ir policijos 
Ieškojimai,. ..pimlėjai _.buvo 
vietiniai žmonės, gerai pa
žįstą Bukatovičiaus asmeni
nį gyvenimą ir jo*buto planą. 
-Vienas užpuolėjų šovė į Bu
katovičių pro iš anksto pada
rytą skylę sienoje ir taikė 
kaip tik į tą vietą, kurioje 
Bukatovičius visada vaka
rais sėdėdavo prie rašomojo 
stalo, o kitas šovė pro langą 

lovą. Matyti, norėjo būti
nai nudėti Bukatovičių. Bet 
visgi nušauti jo nepasisekė, 
nes šūviais pažadinti, atbėgo 
sargai ir policininkai. Už1 
puolikai turėjo pasislėpti. 
Bukatovičius pasižymėjęs 
aršus lenkas ir vietinių gy
ventojų labai nekenčiamas, 
visur boikotuojamas. Todėl, 
kaip rašo lenkų laikraščiai, 
enkai tvirtai įsitikinę, kad 

šitas reikšmingas pasikėsini
mas turi grynai politinį pa
grindą, tuo labiau, kad Ko- 
omijaus apylinkių žmonės 
jau m* kartą pagarsėjo Len- 
<ijoje savo priešlenkiškumo 
veiksmais. Jonas Zebrą 

(“Trimitas”)

tai inusŲ siierialybė ir litrą metą 
tiku. Darbas artistiškas. Kainos!

M. A. NORKŪNAS , > 
Ri Pleasant St., Lavvrence,
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ištiesų, prapuolė!
slankiojo, lyg nesavas, ne Achmedžanas, o kaž
kas .svetimas, kurio anksčiau jis žinoti nežinojo. 
Viską jis užmiršo: ir miestą, ir vaisiu kiomeli. 
ir manufaktūros kalnus, ir pamušale užsiūtus pi
nigėlius. A iskas dingo, beliko tik mergiškas vei
delis ir ilgos juodos kasos.

Pradėjo Achmedžanas ilgėtis. Prisėdo po 
langeliu ir galvoja, kaip iš In’dos išbristi, pake
rėjimu atsikratyti, kuris pavergė jo sielą.

Laikas slinko vakarop; troboje sutemo; bet 
nieko nematė; nepastebėjo Achmedžanas — 
tas jam rūpėjo.

Staiga pridengė jo langelį kaž-kas juoda.
Pakėlė totorius nuleistą galvą ir mato, jog 

eina pro šalį totorė, užsidengus veidą, su naščiais 
ant pečių.

Ką ji Acjiniedžanui gali, rūpėti? Maža čia 
jų vaikšjo pro šalį į šulinį vandens? Eina jos 
vakarą; eina anksti rytą, ką čia Į jas žiūrėsi! 
Bet štai tarsi vėjas pakėlė uždangalą ir Achnic- 
džano lange pasirodė Aizezės veidas.

Pašoko Achmedžanas nuo suolo: manė, kad 
jo siela iš kūno iššoko tiesiog pro langą.

Žvilgterėjo j jį juodos akys, šypterėjo raus
vos lūpos, ir viskas išnyko, ir Imlioje šviesiau 
pasidarė, o jam rodės, lyg saule užtemo ir jį į- 
gramzdino į tamsiu duobę. ' Atsipeikėjęs, pažvel
gė į langą ir mato -V stovi prie Žtiliiiio nagyte

Daugelį dienų jis ir, pakėlus baltas rankas, suka sunkų ratą.

ne

Pradėjo Achmedžanas sulig tuo kartu sėdėti 
prie lango ir kas kartą, einant Aizezei pro šalį, 
išdykėlis—vėjas pakeldavo josios uždangalą, ir 
ilgai mergaitė užrinkdavo, negalėdama jo įveik
ti: viena ranka nėšius laiko, o kita gaudo uždan
galo galus, ir tuo akimirksniu juodos akys žiū
rėjo Į Achmedžano sielą, matė jo silpnumą, ku
riuo juokėsi rausvosios lūpos!

(Bus daugiau)

NEMUNAS
Žaliąsias pievas vingiais apglėbęs, 
Krantus papuošęs gėlių žiedais, 
Plaukia i jūrą Nemunas senas, 
Tvirtas, galingas aukštais krantais.

Bangos jo meiliai glosto pakrantes, 
Dangalus gilumą slėpdamos savy; 
šniokščia didvyris, plaukia ir plaukia, 
Ir vis vienodai vaga gili.

9

TĖMYKIT “DARBININKE 
$6,000 LAIMĖJIMA UŽ 

OLD GOLD
P. Lorillard Kompanija, iš

dirbę ja gerai žinomų Old (loki 
ei garėtų pasiryžo išdalyti $(>(XX) 
pinigais laimėjimams, kuris 
nasidės kitą savaitę. Tėmy- 
<it kontesto taisykles, kurios 
bus paskelbtos kitą savaitę. Ne
praleiskite. Tai vr’ vienintelis 
gyvenime atsitikimas. *

STRAIPSNIS 194 «

Saugok savo kūdikio akio 
ausis, nosį ir burną a

Nors visados yru svarbiu laikytiįB 
•likio akis, ausis, uosį ir burną SvaijĘ 
bet ypač reikalingu 14 pridaboti BSfl 
nie ore. Nes iš čia pi nsiiietla daug bta| 
Paprastai, vasaros mėnesiai kudflM 
labai kritiški, ir reikia daryti 
kad išvengus bėdų. Sena pa ta 115: 
si.is išvenginto vertas svarą gyduoiMj 
ypač pritinka kūdikiams. Niekad negta 
jsrdaug rujięsčio daryti, nes turi "ta 
minti. kad jų maži kūneliai nėra^CM 

į stiprus, kaip suaugusi!}. 1 "___ ?|m
Reikia šaukti gydytoją dėl fane jm| 

uždegimo, tekėjimo HČ—gagą, jįS 
'jaustum, kad tai menkniekis. Grefflj 
veisimas šitokiuose atvejuose dažnai 
apsergsti nito apjakinio, arba užtara 
m<>. ■B

Kūdikio ausys reikia laikyti švafM 
>r sausai. Ausis lengvai užkrečiamas 
ausies skaudėjimas labai skausmiogM
i ž.sjkietus reikia tuoj pas gydytas
kreiptis. '

•laimi kūdikiai turi madą viską kHM 
j uosi, jei kūdikis pūsdamas nosį pegH 
jų paskui išimti reikia tiwj kreiptisgti 
gydytoją. 3

Jei kūdikis butų sveikas, tai reiki 
laikyti jo akis ausis. n<»į ir burną Stf 
roję. Taipgi teikia kad visi indai lai 
ri‘iose jam maišių goniuama, butų kĮftįl 
rus. Darbas ir i-ti|>e<<:i< maisto gamtai 
me l>us bergždžia i išai kvotas, jei boa- 
kūtė ar čiulpikas ims nešvarus^ BtaĮ 
kūtės reikia išvirinti, taipgi čiulpikas 
Pienų reikia įėmyti ir duoti kudikta 
tik grynų, šviežią pieną. Pieno kitu! 
siutas - varinis va>aios metu. Karštata 
’ie ......... s imi t>mi laikomas šaltoj]

vietoje. k;;d nesiirugių. 'Pūkštančiai mo 
linų vartoja kondensuotą pieną, delta 
kad ji lengvai ir greitai .prirengia, v

Tukst-mčiai ir .ūksiančiai kudikty 
išaugo į stiprius ir vikrius berniukai 
l»ei mergaites, kuomet motina sukomfeS 
ituoja gerų priežiūrą sti Borden'g Bagk 
Vienu, idant npsipažii.tlinti Lietuvę hk* 
tiltą kaip t’.ordeno Ettgle Pieną vartoti 
1 b»> Rorden ('..tuftany yra pagamintai 
Lietuvių kalboje pilnas maitinimo tN 
:•>rūkeijas. kur pasakoma kaip primai 
t i Rorden .> Eagle Pieną, kūdikiams H 
šokių metu. Jei m.ri tų instrukciją to 
i'i.ios. lai lik turi išpildyti kuponą bėgį 
vieno iš paskelbimų ir (msiųsti komp® 
tijai. > ji :-u mielu noru dykai juta 

jas pasiųs kariu su gražia knyga apfl 
kūdikius, Š

si 1 <::i^i!itm kas sapoit
ii fxtxi<l<'k a1< iriai. ■

*=‘»

z 

Dar yra 
daugelis 
kitokių 
būdų 
vartoti 
condensčd 
pieną

1

*

• •
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SKANŲ 
PUODELĮ 
KAVOS 
DAR 

skanesniu;

PADARO

COIMD 
MILK 
PASALDYTAS

Vienas gaivina jis visą šalį, 
Į Jame paslėpta tautos galia...

Nieks išmatuoti jo galios negali, 
i- Kurią jis slepia gilia dilina.
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MONTELLO, MASS.

$50.00 Vilniaus našlaičiams

MĖGINS PRIVERSTI DAR 
BINKUS NUSILEISTI

Vilkai Avių 
Kailiuose

Krikščioninkime Darbininkų 
Judėjimą

VĖL GALI KILTI NESUSI 
PRATIMAI

Sušauktoje 
sesijoje 

strei- 
Bal.d-

Čia parodoma griaunamas se
noviškas B&nk of England na
mas. Į jo vietą bus statomas 
naujas didesnis, modemiškas 
namas.

425,000 VYRŲ IR MOTERŲ
DIRBA

STOVĖS UŽ NUSTATYMĄ 
DARBO VALANDŲ

Amerikos Darbo Federacija 
savo Kongrese stovi už nusta
tymą. darbo valandų vaikams, 
jaunamečianis ir moterims. Bū
tų labai naudinga, kad nusta
čius valandas pasirūpinti! su
tvarkyti Vaikų, jaunainečių ir 
moterų algas, nes šiandiena jie 
yra kiauri# išnaudojami ir 
skriaudžiami.

HARRISON Si KEARNEY
Spalio 9 d. įvyko L. Vyčių 

maskaradinis balius. Patasvki- 
nias buvo milžiniškas. Jauni
mo buvo priplaukė iš visų apy
linkių. Svečių buvo kupina sa
lė. Orkestrą buvo pirmos kle- 
sos. Automobilių, kuriais svir
čiai suvažiavo, buvo eilių eilės.

Labai smagu dirbti, kad toks 
esti pasisekimas. Galima saky
ti rengėjai nesitikėjo tokio pa
sisekimo. Reporteris

ŠV. JONO EV. BL. PAfiELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba.

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

Vice-Pirmlninkas — J. Petrauskas,
17 Vale St.. Sonth Boston. Mass. 

Prot. RaStinlnkas — J. Glineckis.
5 Thomas Pk., South Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Seikls.
366 Rr<>;i<l\v:iy. So. Boslon. Mass.
40 Marine Road, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas.
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — J. Zaikls,
7 IVinfield St.. So. Boston. Masu. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėkiien| kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietą, parapijos salėj. 492 R. 
Seventh St. So. Boston. Mana.

L0WELL, MASS.
Rugsėjo 28 d. mirė Vladas 

Stanilionis. .Jis ligos buvo kan
kinamas per pusantrų metų. 
Mirė miesto ligoninėj. Buvo 
sulaukęs 50 m. amžiaus. Pusę 
amžiaus išgyveno Amerikoj. 
Buvo narys šv. Juozapo dr-ios 
ir I). L. K. Algirdo dr-jos. Spa
lio 2 d. gerb. kun. Kučas velio
ni palaidojo. Gimęs Trakų aps
kričio. Dusmenų par., Bakalo- 
riškės k. Paliko moterį, dvi 
dukterį ir du broliu.

Lietuvos Duktern Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ažmenskieng,

98 G Street, So. Boston. Mass. 
Tel. South Boston 4474-M.

Vice-Pirm. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės St. So. Boston. Masn. 

Prot. Raštininkė — Ona Sianrienė.
443 FL 7th St., So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Bronislava CiunienĄ
29 Gonld St., W. Rosbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniullutė,
105 W. 6th St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgiraienė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kai 
antrą utnminką kiekvieną mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės j pro
tokolų raštininkę lajšku nr telefono. 
7:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

nius rakandus ir likti be nieko. Tėvai beveik netenka pro
to iš desperacijos. Motina iš to susikrimtimo pasilieka su- 
džiūvus ir išbliškus. Vaikai išbadėję ir ligų apimti mirš
ta vienas po kitam. Minties — lovos scena, paskutinio li
kusio vaikučio, dar labiau sugraudina klausytojus.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalleckas,

514 E. Broadvvay,' So. Boston, Masu*. 
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

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

450 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. ■— Juozapas Vinkevičins,

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
gnoinriijia Andriejus Zalleckas. _

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

906 E. Broadwav. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienĮ kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 Washington St., Boston, 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

sake pra- 
darbinin- 
pasakyti, 
kad jis y- 

; ir įvai- 
ir kiti gir- 

Die- 
religija yra 

ir malda yra tuščių žodžių išreiškimas, 
jis savo kalba patraukė susirinkusių širdis, 

pr-ivarė iki ašarų, -ir kuomet jis pabaigė tą ga
lingą spyrių, kiek krikščionių darbininkų, besiklausančių, 
paragavo tų mirtimi nuodų prieš religiją sumaišytų su sim
patingais žmonėms išsireiškimais, kuriuos kalbėtojas pa
liejo dėl jų.

•Jis palietė skaudžiausias darbininkų gyvenimo stygas 
savo išsireiškimuose: atvaizdavo natūraliu būdu vargšų 
vaikų padėti: pagavo širdis kiekvieno tėvo ir motinos per- 
statydamas skurdžiausius paveikslus jų namų ir vaikų. 
Po to jis pasako kaip žiauriai darbdaviai išmeta iš darbo

NEW Y0RK CITY. — Gelž- 
kelių kompanijos ir darbininkų 
unijos pasirašė sutarti tarpi
ninkauti darbininkams ir darb
daviams nustatyme algų lyti
nės Cli.icagos ir šiaurinės dalies 
Ohio upės linijų darbininkams. 
Reikalauja pakelti algas kon
duktoriams; brakemen’ams ir 
sivitclnnen’anis. Jeigu darbi
ninku vadai bus sąžiningi, tai 
galime tikėtis laimėjimų. Atei
tis parodys*

Kalėdų Ekskursijos j

LIETUVĄ
Geriaunais pataulio laivais 

S S. LKVTATHAN 
Iiplaukia Gruodtio 4 per Cherbourg. 

vada* Mr. Joa. Turėk, atstovas United Ststes Linijos. 
S S PRF.SIDENT HARDTNG 

Iiplaukia Gruodžio 11 per Bretnen. 
vadas Mr. Geo. H sekt, atstovi* United Statės Linijos.

šios rkskursijos yra vpati.kai vedamos, kas pahno- 
•ooja jus nuo visų -muIkmenŲ. Ireninmai ant visų 
Vnitr.1 Stat-s I tnijos laivu yra ru-priti v-1 imi erdvos 
katnlviriai. platu- dėniai. ir lt.. o pnr to pridėtinis 
ora>.-.ima« keliauti drauge su jūsų tautiečiais

Ki-ttuliar -ki išplaukimai lapkričio mėnesj 
S S. President Roosevelt Lapk. 3
S. S. Republif Lapk. 10
S S. Prvaident Hardine Lapk. 17
S S George Washincton Lapk 24

Pilnas smulkmenas patogumu kelianti laivais Su 
vienytu Valstijų Iunijos suteiks ju«u vietos agentas, 
aria tašykite pas

i1 yra
i sun-

Rcto, jie lip
inu la r 

liaip darbininkas 
nii su $5.00 diono-

Delto. kad mes žinomi*, kad didžiausi ir garbingiausi 
darbai (ne žodžiais) su didžiausiu pasiaukojimu, kaip is
torija šio pasaulio paduoda, buvo atlikti gaunant inspira
ciją ir itekmę iš krikščioniškos religijos. Silpnieji ii- pa
vargėliai, bado arba ligų prispausti, nežiūrint kokiame pa
vojuje atsiradę, praeity ir dabar, rado sau pagelbą ir su
raminimą tarpe tų. kurie brangina kūną ir jo reikalavi
mus tik dėlto, kad tas kūnas vra karstas nemirtinos vėles.

MAŽIAUSIA ALGA SAVAI
TĖJE Nerims $14.40

Massachusetts valstijoje auk
sinių daiktų ir tam panašių iš- 
dirbystėse nustatyta mažiausia 
alga savaitėje moterims $14.40.

Darbininkėms neturinčioms 
prityrimo tame darbo mažiau
sia alga turės būti mokama sa
vaitėje $12.00. šis algų mokė
jimas įeis į galo sausio 1. 1927.

“Darbštus ii- prie akmens prigulęs ūmai užmigs, o 
tinginiui ii- pūkuose nesimiega." (Šekspyras).

“Dykinėjimas greičiau alsina, negu darbas.” (Vau- 
venarque).

CHTCAGO. Ilk — Elektrikos 
industrijoje dirba ne mažiau 
kaip 425.000 vyrų ir moterų 
darbininkių. Tos šakos darbi
ninkui padėtis neblogiausia. Ga- 
’i būti geresnė.

PLIENO LIEJYKLOSE DIR
BA PILNĄ LAIKĄ

YO1’NGSTOWN, Oliio.—šio
je apielinkėjo plieno išdirbvs- 
tėse dirba beveik pilname įsi
siūbavime. 44 iš 53 nepriklau
somų |M*čių verda nuolatos ir 28 
iš 30 korporacijos pečių. Ka
dangi visuomet yra reikalas ko
kią pečių atnaujinti, tai sulig 
Šių skaitlinių plieno išdirbystė- 
>o beveik išdirbama 1O<) nuo 
Šimčių. Dalbai sunkūs ir dar
bininkų padėtis varginga.Trūk
sta susipratimo ir vienybės.

Vieną kartą darbininkų vadas šioje šalyje 
kalbą, kurio vardas girdėtas visur kaipo jėga 
kiškame pasauly, ir pasiklausius jo, galima tik 
kad jis yra artistas patraukti klausytojų atydą, 
ra artistas suprantamai ir gudriai išaiškinti daug 
rių žmogaus širdies reikalavimų, bet jis, kaip 
dėti kalbėtojai, nepripažino Augščiausios Esybės 
vo. Dėl jo pasaulis mirus žmogui yra mitai 
mulkinimas

Vistiek

šv. Kazimiero parapijos iškil
mės įvyks spalio 17 d.

Paminėjimo 10 metų nuo baž
nyčios pašventinimo iškilmės į- 
vyks spalio 17 d. Tvaiku iškil
mių bus kaip pirmiau garsinta 
su keliais pagerinimais. Bus 
pasitikimas Vyskupo; iškilmin
gos mišios, pamokslai, suteiki
mas Sutvirtinimo Sakramento; 
po mišių, pietūs; vakare, 7:30 
puikus programas, prakalbos ir 
šokis. Visi yra nuoširdžiai 
kviečiami. Rep.

Neprotaujantis asmuo beveik be kvapo nueis šalin su 
ta idėja kad žmogus tik savo kasdieniniais reikalais priva
lo* rūpintis ir kad religija via nereikalinga ir net kenks
minga darbo žmonių judėjimui. Išrodyt!! lyg religija pa
stotų kelią prie materialūs gerovės, darbo, arba socialio pa
gerinimo darbininkų būvio.

Delko buvo religi ja paliesta toje prakalboje Kovoje 
silpnesnių su galingesniais, visuomet yra pergalėtojais tie. 
kurie seka tikrą ją religiją — ii- taip visuomet bus. šis va
das apie kurį čia kalbame buvo socialistas, gal ir gero trokš
tantis padaryti darbininkams, bet jis ir jam panašūs yra 
mirtini priešai krikščionybės ir jie norėti! .ją iššluoti iš 
žmonių širdžių pasauly. Ir yra daug tokių kaip .jis Darbi
ninkų Dirvoje, štai ko krikščionys darbininkai nepakeli- 
v* čia.

DETROIT, MICH.
Rugsėjo 29 d. čia Įvyko ris- 

lynės. Ėmėsi pagarsėjęs risti- 
ninkas Komaras. Rengė Lietu
vių Salės Bendrovė. Tomis riš
tinėmis išanksto visi indoma- 
vo. Visi tikėjosi, kad Konia- 
ias laimės. Ir laimėjo. Su sa
vo oponentu Komaras it su vai
ku ritosi. Per 16 minutų pari
to. Antru kartu paguldė per 3 
minutas. Jo oponentas buvo in
di jonų čampionas.

Antras rišt ynos Komarui ren
gia Federacijos skyrius šv. Jur
gio salėj. įvyks spalio 17'd.

Vienas iš ju.

Dilio valstijos kasyklų savi
ninkai ieško priekabių ir matyt 
nori suerzinti darbininkus, kad 
privertus juos išeiti j viešą ko
vą už būvį. Sulig kasyklų sa
vininkų pranešimo nesant tam 
tikros aiškios sutarties nusta
tant darbininkų algas, savi
ninkai sutiksią, atidaryti ka
syklas jeigu darbininkai pri
ims lapk l ičio mėnesio. 1917 m. 
nustatytą mokestį $5.CM) į die
ną. Darbininkai matyt tam 
nusistatymui pasi priešins Ir 
i<*ikalaus $7.50 į dieną sulig 
Joeksonville nustatytos skalės, 
bent taip praneša unijų vadai. 
Kur teisybė* Gyvenamo 1926 
metuose, o jie nori, kad darbi
ninkai priimtų atlyginimą 1917 
metų. Kasyklose dariu 
pavojingi ir darbininkai 
kini turi dirbti 
veik pusę laiko metilo: 
biauja; tai 1 
gali prngyvon' 
je.

Labai dažnai girdime užmėtinėji mus, kad vadai darbi
ninkų judėjime šioje šalyje yra bedieviai. Tuos užmetinė- 
jimus mums darbininkams dažniausia prikiša kapitalistai, 
kovoje už būvį, ir mes darbininkai ne visuomet galime už
ginčyti ir įrodyti, kad taip nėra. .Rašančiam šiuos žodžius 
daugely vietų teko patirti, kad darbininkų tarpi* yra va
dų, kurie griežtai nusistatę prieš religiją ir kad jų idėja 
tai pilvas ir kad .jie visai nepripažįsta Augščiausiojo Esy
bės. Socialistai visur garsiai skelbia, kad Dievo nėra ir 
kad jie kaipo darbininkų “vadai” tarnauja tik žmogui, kad 
pagerinus jo skurdžią-padėti. Taip jie mokindami klaidi
na ir tvirkina darbininkus, nes Krikščionybės ir Teisybės 
atžvilgiu žmogus ar tai valgytų, gertų, dirbtų, žaistų arba 
tarnautų sau, savo draugams, jis tą turi daryti Dievo var
du ir Jo naudai.

Britanijos valdžia, kaip pra
nešama, planuoja su laužyti 
darbininkų unijas arba privers
ti .jas nusilenkti perleidžiant į- 
statynią. kuris bus pasiūlytas 
parlamentui ateinančioje sesi
joj <*■

Tos šalies darbininkai nėra 
kokie mulkiai, jie ir parlamen
ti- yra stiprūs. O jeigu atsi
liktų taip, kad perleistų įstaty
mą priešinga darbininkams, tai 
'.aidžia turėtų daug vargo pri
leisti darbininkus pildyti tą j- 
> Intymų.

Vien tik badas gali pakirsti 
Anglijos darbininkų jėgas. Tad 
visų šalių darbininkai privalo 
šelpti kovojančius už būvi. An
glijos darbininkus.

Tad Krikščioninkime Darbininkų Judėjimą, kad būtu 
g verta gyventi ir džiaugtis Dievo duotomis dovanomis. 
K* Darbininkai, kurie griežtai nusistoto kovoti prieš 1i- 

5 kybą, prieš Augščiausiojo Esybę, norėdami išrauti iš žmo- 
| nių širdžių Dievo ir artimo meilę, jie nustato prieš save st i- 
ĮĮ priausį elementą darbininkų klasės, ir tas yra didžiausia 
J nelaimė ir pražūtis jų Įstaigoms, kurios kitaip būtų pil- 

nos didelių galimybių pakėlimui ir pagerinimui darbininkų 
£ būvio. Darbininkai

Anglijos mainierių streikas 
pasiekė parlamentą. Sulig pa
duotų žinių šis streikas kainuo
ja vieną bilijoną dolerių. Tar
pe darbininkų ir valdžios at.si- 
lado trinimaš! 
Parlamento speciąlėje 
bus svarstoma dabartinė 
ko padėtis. Premieras 
vvin pridavė apsigjninio raštą, 
sąryšy su streiku. Jis pažymi, 
kad valdžios pasiūlymas suda
ryti tautinę arbitracijos tribū
ną tebėra atdaras, kuomet 
Lloyd George ragina atidaryti 
kasyklas ir priversti kasyklų 
savininkus priimti priverstiną 
arbitraciją. Buvęs Darbo ure
ni i e ra s Ramsay MaeDonald 
smarkiai kritikuoja Baldvvin’o 
nusistatymą, pažymėdamas, 
kad valdžia “yra mainų savi
ninkų pusėje ir nusistačius 
prieš darbininkus.” Tuo pa
čiu laiku gauname žinių, kad 
streikierių padėtis apverktina, 
ir kad daug darbininkų neturė
dami ką pavalgyti grįžta Į ka
syklas. Jeigu tas teisybė, tai 
turi būti nėra liūdnesnio vaizdo 
Anglijoje, kaip pasižiūrėjus į 
streikuojančius angliakasius, 
kurie po tokios sunkioj, kovos 
iiž būvi priversti grįžti ir nusi
lenkti darbdaviams, kad apsi
gynus nuo bado. Negali būti 
didesnio Įžeidimo streikuojan
tiems darbininkams, kaip siun
timas kuro iš kitų šalių, kurio
se darbininkų padėtis yra kur 
kas blogesnė, negu Anglijos 
darbininkų prieš streiką kad 
buvo. Ypatingai mums puola 
Į akis “darbininkiškiausios” 
Šalies Rusijos darbininkų pasi
elgimas. Dirba, prakaituoja, 
kad tik daugiau išsunkus naf
tos ir nusiuntus Anglijai kurui. 
Taip gali daryti tik aršiausi 
darbininkų priešai.

Aišku, kad taip aplinkybėms 
suisdė.jus yra ma'ža vilties strei
ką laimėti.

NUTARĖ ATNAUJINTI 
SUTARTĮ

1

Ne\v Jersev valstijos gatve- 
karių ir bus’ų darbininkai su
liko atnaujinti 3 metams da
bartinį algų kontraktą. Sulig 
to kontrakto darbininkai gau
na 63 centus Į valandą ir kal
kuliuos mažesnius pagerinimus 
savo būvio.

Pasekmės balsavimo buvo 
šios: l z. dabartinį kontraktą 
2.574 balsai; prieš, 1.266. Viso 
narių devyniose lokalėso unijo
se yra 4.500. Taigi šį nutarimą 
pravedė didesnė pusė narių.

Spalio 31 d. to paties choro 
būsiant i vakarienė*.

Labai smagu, kad chore su- 
dspietęs jaunimas darbuojasi 
ii- linksmai laiką praleidžia.

Spalio 2 d., buvo jaunimo 
linksnius šokiai. Rengė vieti
nis šv. Juozapo parapijos cho
ras. Muzika buvo puiki. At
silankė gana skaitlingas būre
lis jaunimo. Pelno išrodo būsią 
nemažai. i

Spalių 10 d. įvyko vietos Ka
talikų Federacijos skyriaus ini- 
ci.įatyva prakalbos paminėji
mui Vilniaus užgrobimo meti
niu sukaktuviu. Ta diena mes «. *. L v
susirinkę paminėjome aukomis. 
Gerb. klebonas kun. J. Švagž
dės pasakė begalo turiningą ir 
įspūdingą prakalbą. Jo kalba 
sužadino visus. Liūdniausias 
buvo momentas, kuomet gerb. 
klebonas priminė žiaurius len
kų darbus Vilnijoje. Ne vienam 
išspaudė ašaras prisiminus tuos 
našlaičius, kurie žiaurių lenkų 
žandarų išmesti ant gatvės ba
dauja ir skursta.

Dar nebaigus kalbą susirin
kusieji kėlėsi iš sėdynių ir nešė 
aukas Vilniaus našlaičiams. 
Šis reginys priminė jirieškari- 
mus laikas,'kęoviet nuos kovo
jome už nepriklausomą Lietu-

laaa, tuo Kryžiavo,]irno momentu tragediskos dramos, 
kuomet jau nėra galimybės sulaikyti nuo ašarų simpatizuo
jančių — vyrų arba moterų — oratorius pilnas keršto ir 
pagiežos prieš tikinčius, klausia, “Ai- būtų kokia nauda 
jeigu čia atvestų kunigą?” “Žinoma, kad ne, mano drau
gai,” jis pats sau atsako, “tie vargšai žmones reikalauja 
mėsininko ir kepėjo, jie reikalauja maisto, drabužių ii- na
mų šiame pasauly. Darbininkai turi žiūrėti pirmiausia sa
vęs!”
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DĖL KAVOS

Brand savo

Vienas kenas Eagle 
Brand turi kainuoti

aną dova- 
O.pąskyrė. 
i^arbavu- 
>, Antanas

džiausios kavos puoduką dar GAR 
DĖSNIU

4 Y ' 
AZJ

TIlE BORIH-3 CAMPANY 
.Bocrfcn- Buildingt !Xcw York

dės gruodžio 1 
negalima pąsa-

MIKLŪS SPORTININKAI 4

LDS. Naujosios Anglijos Ap- 
skričio^usivažiavimas bus spa
lių 24 d., pobažnytinėj salėj, St. 
Jamės St, Nonvoodi, Mass, 
Prasidės 12:30 vai. po pietų.

pradėkit šiandien 
Eagle

— Tai menkniekis, 
su maniškiu vyru; 

išvažiavo 
o sugrįžo siuvama

. A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Mass. ir Maine apskričio susi
važiavimas bus spalių 31 d., Šv. 
Petro lietuvių pobažnytinėje 
salėje, So. Boston, Mass. Pra
džia 1 vai. po pietų.

Laimėsime garbę
Šios kuopos nenuilstantis 

darbuotojas p. Antanas Kazlus 
ne juokais prabilo kųopos_susi- 
rinkfme apie būsiantį L. D. S. 
naujų narių ir “Darbininko” 
skaitytojų vajų. JĮ pasekė ir 
kiti nariai. Susirinkime susi
darė geras ir pakilęs lūpas, ir 
nors neskaitlingai susirinkę,

“Išmintis neiškyla piktoj sie
loj ir negyvena kūne, kuris yra 
apimtas nuodėmių.” (Išminties 

knygos Sk. I)

Vienas kenas. Ęągje zBtand 
yra lygus vienai puskvortei 
Smetonos ir vienam puodu
kui cukraus. . . . . .

ir dar—
tūkstančiai žmonių labiau mėgsta 
Borden’s Eagle Brand savo kavoj, 
negu geriausią Smetoną. Nežiūrint 
kainos, jie pripažįsta jo viršijantį 
gerumą. Todėl, 
vartoti Borden’s 
kavoj.

Uršė: — Ką tu į tai pasakysi 
kūmute, kad vakar vakare ma
no vyras iššoko pro langą vien
marškinis, o grįžo kojinėmis 
apsiavęs.

Barbora
palyginus
Mano latras vakare 
dviračiu, 
mašina.

Paskelbus L. D. S. Centro^Valdybos vajaus komisijos 
projektą, keletą kuopų tuojąii sujudo jungtis prie darbo.

k \ ■ *|

Mobilizacija jau paskelbta.

Stiprina tvirtovę

LDS.fJ$ kuopęs veikiausieji 
nariai jau pradėjo darbą — pri- 
sirengimą prie būsiančicfcmūsų 
organizacijos vajaus. Turėda
mi smarkių ir energingi veikė
jų tvirtai tikime, kad suplieksi
me ir galingiausias jėgas ir 
gausime čampionato garbę.

Mes ligšiol laukėme -tik -pro
gos, kada mus pa šauk s'j darbą. 
Visi nariai pasiryžę savo; kolo
niją sudarbininkyti. Valio Det
roitas!

I ; I -

Ragina kitus ir pasižada, patys 
remti Bendradarbių Fondą
Beto, mes raginame visus 

darbininkus prieš gruodžio 1 
dieną surinkti kodaugiausia 
dolerių Į Bendradarbių Fondą. 
Padarykime mūsų organą turi
ningiausiu laikraščiu Ameriko
je.

Mes Detroitiečiai pasižadame 
neužilgo prisiųsti gausią auką 
tam taip svarbiam reikalui.

’V.NL
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NORTH GERMAN
CONDENSfifc A

Eagle Brand taipgi yra geriausia parac 
kuomet jos negali žindyti tavo kūdikių. 
vartoti Eagle Brand dėl penesnio mv*o kndfcfo, 
ir atsiųskit mums.
Vardas............................................. Adrsaas..!..

Tas reiškia, kad jus sutaupote daugiau 
negu pusę pinigų kuomet jus paskani
nate savo kavą su Borden’s Eagle 
Brand.

Bet Štai Kas Dar Reikia 
Atsiminti!

Borden’s Eagle Pienas suteikia jūsų 
kavai riebumą, gerumą, delikatnumą 
ir gražų auksuotą rudumą, kurį tiktai 
geriausia smetona gali suteikti.

ir dar—
Borden’s Eagle Brand padaro gar-

balą, kuris užgųlęš ^kankina 
darbininkus, tai- ^ėrangumą. 
Nerangumus darbininkus palai
ko tamsybėse ir 'neleidžia pra
siblaivyti ir stoti į kovą su iš
naudotojais. Nuo dabar mūsų 
narių dvasia jau pradeda keis
tis. Didžiuma darbininkų pra
deda daugiau veikti nę tik savo 
naudai, bet ir plačiosios visuo
menės.

Broliai ir sesutės, darbinin
kai! Prasiblaivykime ir pra
dėkime darbą, kuris neštų iiau- 
dą mums, Bažnyčiai' ir Tėvy
nei. Turime LDS'. organizaci
ją, kurios tikslas yra vienyti 
visus lietuvius katalikus darbi
ninkus. Ar daug mūsų darbi
ninkų priguli? Laikykimės o- 
balsio “visi už vieną, o vienas 
už visus.” Tą tik galėsime at
riekti būdami vienoje galingoje 
organizacijoje paremtoje Kris
taus idealais.

DETROIT. MICH.
LDS. susirinkimas

Spalių 17 d. bus susirinkimas 
LDS. 72 kuopos tuoj po sumos, 
mokyklos kambary.

Dabar kuomet oras atvėso 
nariai turėtų lankyti susirinki
mus skaitlingiau, nes yra daug 
•svarbių reikalų.

Artinasi mūsų organizacijos 
vajus. Rengkiffies prie jo su 
didžiausiu smarkumu.

Ateidami Į šį susirinkimą at
siveskite ir naujų narių. Visi 

vanai atėję šiame susirinkime 
gausite. Ypatingai turėtų atei
ti tie, kurie užsilikę su mokes
čiais.

IŠ NAUJOSIOS LITERATO- 
..į y,

Ęiršos poezijoms parodiją •- 
Sugrįžki vėl, mieloji mano, 
su šėmu kaspinu plaukuos-. 
Tenai, už kalno, karvės ganos, 
tenai,drauguže, kaip debesuos...

Šią naktį gąsdino miražhs,“' * *, 
kai griežčius’ krimtoiūe dvifeJ

• juos. p
Krūtinė mano—platus garažas, 
širdy lelijų, kaip patvoriuos-.

PASITEISINO
. f

Teisėjas: “Skundėjas štai, 
tikina,, Tamsta jam į rankąp 
kandęs.”

Kaltinamasis: ‘ ‘ Nesąmonė,
ponas teisėjau, juk aš vegeta- 
rionas, atseit, mėsos neval
gau.” -

Viena puskvorte smeto* 
nos ir vienas puodukas 
cukraus kainuoja apie

50c.

$6,000 PINIGAIS LAIMIKIS 
DUODAMAS DYKAI UŽ 

OLD GOLD
Kitą savaitę tilps “Darbinin

ke” ypatingas skelbimas apie 
žymiausius Old Gold cigaretus. 
$6000 bus dovanota tiems ku
rie laimės kontestą. Tėmykite 
kontesto taisykles. Skelbimas 
pranešantis laimėjimą bus tal
pinamas kitą savaitę “Darbi
ninke.” Nepraleiskite progs, 
galite lengvai laimėti gerą 
pluoštą pinigų.

dieną 3. m. iVajm^vezultatų 
kyti. Tik ghlime'štai ką pasakyti: vaj^bųs pasekmingas 
jei^u prie jo jau dabar pradęspie sistematingai rengtis ir 
visame kame kooperuosime vieni su kitais, t. y. kuopos ir 
apskĄčiai su Centru, oCentra^u kitopoftris ir apskričiais.

B^to, neužtenka kuopose išrinkti vajaus darbininkus 
ir paleiski juos į darbą ir daugiau apie juos nė žodžio. Ne, 
reikia žiūrėti, kad tie darbininkai turėtų medžiagos.

Apskričiai turėtų tuojau sušaukti susirinkimus ir į 
juos pakviesti visus darbuotojus išdirbimui vajaus plano. 
Tame susirinkime turėtų padėti į šalį visus kitus reikalus, 
o tik svarstyti ir padaryti nutarimus vajaus reikalais. Mū
sų apskričiai, tai yra antras Centras ir jie daug greičiau 
gali prieiti prie kuopų ir kolonijų darbuotojų negu mūsų 
organizacijos Centras.

Apskričiai būdami artimiausiame kontakte su Centru 
savo nutarimus tuojau privalo paskleisti kuopose ir prižiū
rėti, kad visose kolonijose būtų gyviausias judėjimas. Ten 
kur nėra gyvybės, reikia ieškoti priemonių atgaivinimui ir 
įkvėpimui; reikia surasti, kad ir iš kitų kolonijų, gaivin- 
tojus-organizatoriųs. ~ Taigi tokie susirinkimai mūsų aps
kričių darbuotojų būtinai refkalinga tuojau.

Apart apskričių susirinkimų būtinai reikalingi susi
rinkimai kuopa. Tokie susirinkimai galėtų būti kad ir kas 
savaitę.

t . . . • *
Čia reikėtų užinteresuoti visus katalikus darbuotojus 

ir i tuos susirinkimus kviesti juos ateiti ir prisidėti prie iš
platinimo katalikiškos spaudos. Tuose susirinkimuose gal 
būtų neprašai į štai ką padaryti:

1) Surašyti visus, kurie tik apsiima darbuotis vajaus lai
ke. Būtinai užrašyti ir jų adresus.

2) Iš susirašiusių darbuotojų išrinkti komisiją iš trijų, ku- 
. rių užduotis būtų vesti visa vajaus tvarką, tai yra: jie

prižiūrėtų', viši'tt^širi^fusieji dirbtų; paskirstytų 
koloniją į distriktus ir i juos paskirtų po vieną arba dau
giau (sulig reikalo) darbuotoją; tuos darbuotojus kas 
savaitę mainytų iš vieno distrikto į kitą, taip, kad gau
tų progą kiekvienas darbuotojas pereiti visą koloniją.

3) Visus nutarimus, sumanymus, darbuotojų sąrašą ir pa
sekmes darbų toji komisija turėtų vesti tvarkiai ir ži
nias apie pasekmes tuojau siųsti į Centrą.

4) Kolonijųdarbuotojai turėtų nutarti sulig reikalo reng
ti agitatyviškas prakalbas ir šiaip įvairius vakarėlius 
supažindinimui visuomenės su organizacijos principais.

Kas čia pasakyta, tai tik patarimai mūsų darbuoto
jams ir nėra reikalo aklai to laikytis. Kolonijose sulig ap
linkybių gali būti reikalinga visai kita tvarka.

Tad pasirinkite tik tokių patarimų, kuriuos galite pri
taikinti savo kolonijose. Darykite taip, kad mūsų vajus 
būtų pasekmingas ir vertas pasišventimo ir darbo.

L. D. S. Centro Įlaši inč

TEISIAMOJO PASKUTINIS 
NORAS

Teisėjas: “Kaltinamasis, ar. 
Tamsta dar turi ką pasakyti? 
— Tamstai paskutinis žodis 
duodamas.”

Kaltinamasis: “Prašyčiau po
ną teisėją įskaityti į mano 
bausmės laiką ir tas dvi dienas, ( 
kur mano advokatas, mane be-, 
gindamas, veltui tik čia sugai- 
SO.”

idabfbjat motinų pieno, 
norit iirtoti fcaip 

, Upildykit kuponų

I.• ••••••••••• Lith* 2

bet padarė daugHgėrų ir ttaii-' 
dingų nutarimų. ' “' <

Pirmiausia visf • vienu bkisii 
stipriai pareiškė iintis priraši
nėjimo naujų narių ir užrašinė- 
jimd'drgano '‘Darbinftū^’’ Lį 
D. S. Centro Valdybos paskelbi 
tą vajų pilniausta.nžgyrė ir nur 
tarė surinkti sąrašą Jirbuotoi 
jų, kurie pasišvęstų vajaus lai- 
1&-. pasidarbuotoji 1’ ■ ■ " 
; - Mes doviną $5$ čhksu tik rai 
ritinsime išBosM|cri Neivarką. 
Jau turime nužifife^ įr ridikus.

,. Paskyrėmfe Udvanas
Apart Čentro's 

nų mūsų kuopa ii 
$5.00 daugiausia 
siems nariams. Į 
Kazlas, LDS. veteranas, nuo sa
vęs paskyrė $5.00 vertės knygo
mis tiems, kurie daugiausia pri
rašys narių. Prisiruošimas di
delis ir manome sutriuškinti 
nerangumą ne tik sayo.koloni
joje, bet ir kitose.

Dovanos skiriamos iš kuopos 
bus šiaip padalintos:

Pirma dovana $2.50 auksu ir 
$3.50 vertės albumas.

Antra dovana $2.50 auksu.
Darbą pradėsime nuo sekan

čio mėnesinio susirinkimo, ku
ris įvyks lapkričio 12 du š. m. Į 
tą susirinkimą turi ateiti visi, o 
visi ir stoti į darbą, kad išplati
nus t“ Darbininką” koplačiau- 
sia. Lai nelieka nė vienos šei
mynos mūsų kolonijoje be 
“Darbininko.” Darbininkas 
be “Darbininko” tai taip, kaip 
sriuba be druskos.

Dąrbo žmogus

i 
i
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JAUNIMO PASIUNSMINIMO VAKARĖLIS-ŠOKIAI!
Rengia Šv. Petro Parapijos Koras

Bus Subatos Vakare 
SPALIO-OCTOBER

PARAPIJOS SVETAINĖJ, 492 KAST SEVENTH STREET 
South Boston, Mass.

Šokiai prasidės nuo 8 vai. vakare ir trauksis iki 11:30 nakties.

X'

ŽINIOS
*•
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l®RVARD’O UNIVERSITE- 
FRROFESORtUS PRIĖMĖ 
KATALIKŲ TIKĖJIMĄ 
ekdių metų bus R, Katalikų

■ Šiais metais įstojo į šv. 
ĮĮaįMi Seminaiiją, Bijghtdn, 
Mass; buvęs Harvard’o Uni- 
vėiĖ^itėto profesorius. 11a r- 
yĄttBė jis mokino istoriją. 
Keletą metų atgal priėmė ka- 
talikų tikėjimą ir dabar jau'

•X

iras viena iš puikiausių,, nes grieš pažymėjusi 
“GILLETE‘S” ORKESTRĄ naujausius šokius. t. r | 

Reikia žinoti, kad šv. Petro parapijos koro pramogos vi
suomet pasižymi nepaprastumu ir įdomumu.

Tad kviečiame visus jaunus ir senesnius ateiti skaitlingai 
į šią pramogą.

Atėję smagiai ir linksmai praleisite laiką ir tuo pačiu pa- 
remsite dailės draugiją — mūsų parapijos korą.

\c‘

~ ■ i. .............

“Kad būt laimingu, reik 
” ęPaley)

sfeminarijoj, ir gal už 3 me- 
-; tų bus Lššventintas į kunigus, 
r Mūsų bedieviams dar vienas 
f- antausis. Jie visuomet sako.
•%

f kad mokslo žmonės netiki į
Dievą ir kad jie šalinasi nuo 

f Rymo Katalikų Bažnyčios. 
I Harvard'o Universitetas yra 
L žinomas visam pasauliui ir 
' jame profesoriauja aug- 
• ščiausio laipsnio pasiekusieji 

mokslo vyrai. Štai aug- 
< ščiausio laipsnio profesorius 

priima katalikų tikėjimą ir 
stoja į kunigystės luomą. Ką 
dabar sakysite jūs, kurie pri- 

I' siskaitę bedievių raštų sako
te jog nėra Dievo ( Ką į tai 
atsakys Maikis, kuris taip 
bjauriai moka šmeižti irme- 
luoti T

Šis atsitikmas dar kartą 
patvirtina ir įrodo, kad Ry
mo Katalikų Bažnyčia yra 
tikroji Kristaus įsteigta Baž
nyčia.

Tad mes katalikai turime 
melstis pik* Augščiausiojo, 
kad mūsų bedieviams įkvėp
tų Dvasią Šventą, kad ir ,įie 
susiprastų klaidžioję tamsy
bėse ir grįžtų prie Katalikų 
Bažnyčios. Žinąs

BOSTONO KAILIŲ DARBI
NINKAI NUBALSAVO 
ŠAUKTI GENERALĮ 

STREIKĄ
Šimtas jienkiosdešimts dar

bininkų, unijistų ir neunijis- 
tu, susirinkt* masiniame su- 
sirinkime šauktame Kailių 
Darbininkų Lokalo 30, nu
balsavo, kad generalis strei
kas turi būti paskelbtas tuo
jau. Neunijistai taipgi nu
tarė prisidėti ir eiti kartu su 
unijistais. Darbininkai rei
kalauja 40 valandų savaitėje 
ir kitų sąlygų pagerinimo.

Reporteris

MIRĖ KABALINSKAS

Spalių 12 d. Carney ligoni
nėj po sunkios ligos mirė a. 
a. Kabaiinskas. Jis buvo ga
bus biznierius ir pavyzdingas 
lietuvis. Prigulėjo prie šv. 
Kazimiero It. K. Draugijos. 
Tuo tikslu virš minėta drau
gi ja_ spalių 14 lL turėjo susi
rinkimą ir nutarė savo na
riui atiduoti tinkamą pasku
tini patarnavimą. Narys

n---- - --

ATITAISYMAS
Vilniuj vaduoti pramogos 

aprašyme įvyko klaida. Au
kotoju surašė praleista K. 
Treinavičius, kuris aukavo 
$1.00.

L. D. S. VAJUS
L1)S. 1 kuopos debatų ko

misija spalių 13 d. turėjo su
sirinkimą “Darbininko” re
dakcijos kambary. Sekan
čiam susirinkimui komisija 
siūlo pasvarstyti L. D. S. 
naujų narių ir “Darbinin
ko” skaitytojų vajaus reika
lą. Tad visi nariai ateikite į 
būsianti susirinkimą su nau- 4. 4.

jais sumanymais, patarimais 
ir 1.1. Komisija numato, kad 
būsiančiame susirinkime rei
kės pradėti mobilizuoti vajui 
darbuotojus. Komisi ja

i MELDĖSI VISĄ DIENĄ

Amžinojo Rožančiaus drau
gijos narės Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje* spalių 12 d. pa
šventė rožančiaus kalbėji
mui. Meldėsi visą dieną. Gra
žus pavyzdys visiems.

SUSIVAŽIAVIMAS
Pranešame kad Moterų Są

jungos Ma§s. ir Maine aps
kričio susivažiavimas įvyks 
sekmadieny, 31 spalio 1 vai. 
jm) pietų Šv. Petro pobažny- 
tinėj svetainėj ant 5th St., 
South Boston, Mass.

Šis susivažiavimas turėjo 
įvykti 24 dieną, bet kadangi 
tą dieną susibėga trijų aps
kričių susivažiavimai, tai šis 
susivažiavimas atidėtas ant 
31 d.

Gerb. sąjungietės, ma
lonėkit susidomėt šiuomi su
sivažiavimu ir prisiųsti dele
gačių koskąitlingiau, nes jis 
yra poseiminis, tai turėtų bū 
t i svarbus mūsų organizaci
jai.

ANT PARDAVIMO
l’AllSIDl’ODA faiTiin iš 70 akečių, su 
gyvuliais, visomis, niašiuoiuis ir reika
lingomis iriol»omi.< Metams įplauką iki 
S6.tM.iO vien iš pieno. Apie lJiuO vaisi
nių HM*<lžią. Prie Statė romi. D. ESKEL, 
•167 -— Sth St., So. iioston, Mass. Tel. 
S B. 1525-J. (Sp.S,12)

PARSIDUODA MĖSOS 
KRAUTUVĖ

Labai švari, ant kampo, netoli 
Colmnbia Road, 
Kaina $1,506. 
“Darbininką.”

Dorcester'y.
Kreipkitės i 

(Sp. 15-22)

'Apslcričio T 'etliĮba,

Tel. So. Boston 1990-M. «

LIETUVYS GYDYTOJAS j
Gydo visokias užsisenėjuslas ligas į į 
ypatingu budu. kurias negalima iš^ į £ 
gydyti paprastais gydymo budais. D
Valandos: Nuo 2 iki 5 po pietų iro 

nuo 7 iki 9 vakare į,

M KAŠUBĄ D. C., Ph. C. j
414 BROADNVAY. ; SO. BOSTON O 

(Room 9) P

X Liberty 729G. X

PĘNKTADTtyig, Spalių įs o, laM 
- ’ '*7' "

I,. ■ I I I X -------J
Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:3O Iki R 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniuis, taip-gi seredomls uuo 

12-tos dieut) uždarytas
Į i

■t"'-"" SŪSIRINKIMAS
LDS. 1-mos kuopos susi- 

K rinkimas įvyks antradienį, 
p spalių 19, 7:30 vai. vakare 
’ ant Septintos gatves svetai- 

“z" šis susi
rinkimas bus svarbus ir visi 
nariai turėtu ateiti. Bus 
svarstoma plačiai apie L. D. 
S. vajų ir kiti svarbūs klau
simai. širdingai kviečiam 
visus ateiti.

SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, spalių 10 d. 
buvo susirinkimas Šv. Kazi
miero R. K. Draugijos. Su
sirinko nemažas skaičius na
rių ir rimtai svarstė įvairius 
reikalus. Perskaičius laiškui 
nuo gerb. klebono kun. K. 
Urbonavyčiaus parapijos fė- 
rų reikale*, laišką vienbalsiai 
priėmė ir fėrams paskyrė $15 
iš iždo ir išrinko darbinin
kus. Ši draugija yra pavyz
dinga ir visuomet prisideda 
prie naudingų darbų. Narys

, nėj, 492 E. 7th St.

K

I

Valdyba

- K

PARAPIJOS VAKARIENĖ
Spalių 13 d. pobažnytinėje 

salėje Įvyko susirinkimas va
karienės rengimo komisijos. 
Pasirodė, kad šeimininkės 
gavo kumpių ir kitokių daik
tų nuo biznierių užtektinai. 
Vakarienė bus viena iš pui
kiausių. Visi tie. kurie pa
sirengę arba rengiasi daly
vauti vakarienėje turėtų pri- 
simarinti arba ir visai susi
laikyti nuo valgių, nes sek
madienį, spalių 17 d. bus val
gių iki sočiai. Tikietus par
davinėtojai turite sugrąžinti 
ne vėliau penktadienio vaka
re po Šventos Valandos ir 
taipgi pinigus už laimėjimo 
knygutes. K om i si ja

PERSTATYS RELIGINI 
VEIKALĄ

Vietos Sodaiiei jos Draugi
ja nutarė perstatyti gavėnios 
Ja.ike religinį veikalą. Tiki
mės, kad ši karta sodalitės iš- 
laikys savo nutarimą ir tik
rai gavėnios laike turėsime 
progą pamatyti religinį per- 
st a t y i na. Neką n! ra si -s.

REMKIME SPORTININKUS

Ateinančią subatą, spalio 
16 d. L. Vyčiui 17 kuopos beis- 
bolininkai laikys šokius pa
rapijos salėj ant 7t<>s gatvės. 
Pradžia 8 vai. vak. Bus gar
si Gillette’s orkestrą.

Smagiam laiko praleidi
mui visi kviečiami į tą pra
mogą. Komisija.

FĖRAI

prasideda 
Kerui dar-

PARAPIJOS

Lapkričio 7 d. 
parapijos Iriai, 
buotojai jau pradėjo rinkti 

L- daiktus fėrams ir pradžia la- 
L l?ai gera. Visi biznieriai ir 

parapijiečiai turėtų susido
mėti parapijos fėrais, kad 
sutriuškinus skolas. Ir Aš

METINIS BALIUS

Šv. Kazimiero R. K. Drau
gijos metinis balius buvęs 
spalių 12 d. pusėtinai pavy
ko. Didelio pelno gal ne
duos, l>et šis tas vis liks. Ka
dangi gamta tą dieną visus 
viliojo į laukus, tai “baliavo- 
ti” susirinko neperdaugiau- 
sia. Susirinkusieji linksmi
nosi gerai ir skirstėsi visu 
kuo patenkinti. Bures

Tel. So. Boston 8520

F10. ŠALNA-SHALLNA
II 
į

LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs <lu Universitetu 

'CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
ę. WASHINOTOM U NIV. wu LLB. 

"Darbininko" Name 
(antros IuIk»r)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

106 Harvnrd St„ Camhrldge, Mass. 
Tel. University J463—J.

*

*
f

Boston Elevated Gelžkelio 
konųMUiijos darbininkai dir
ba jxv5 dienas. Visi darbi
ninkai unijistai. Darbinin
kai gauna nuo 73 iki $1.00 
\ olandai. Sąlygos pakenčia
mos. Darbininkai turi pri
verstinai mokėti į n pd raudos 
kompaniją 90 centų mėne
sini. Numirus gauna pomir
tinę pagal išdirbinio laiką. 
Ne visi patenkiuti tuo pa
tvarkymu. o ypač lietuviai, 
kurie priguli pro savųjų 
draugjų. Jicp.

M

I
 GEORGE H. SH1ELDS i

ADVOKATAS L

811-812 Old South BuildingL
294 Washington Street \ >

Boston, Mass. X
Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M. | 

GYVENIMO VIETA |

37 Gorham Avė., Brookline |
Telephone Regent 656S ©

| ANTANAS F. KNEIŽYsf 
v kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- g 
X lą ir užsiima Real Estate pardavi- X 

nėjimu, būna mano ofise kasdien $ 
v nua 3 iki 5 valandos po pietų išsky- v 
X rus šventadienius. Lietuviai, kad ir $ 
» mažai sukalbantieji angliškai gali 
X kreiptis įvairiais reikalais pas ma-'. 
$ne. A. F. Kneižio adresas yra toks: 
g 308 E. Ninth St., Tel. S. B. 1G9C. <

LIETUVIS DENTISTAS

DR.ST.A.GALVARISKI
(GALINAŪSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas Htdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 įm> piet ir nuo Tt 
Iki 9 vakare. Šventi) dieni) pagal 
sitarlmi). f

Ii

į

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAŪSKAS)

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

(Kampas Broad Street)

1

J

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

Spaliu 9 dieną Demokratu 
Miesto Komiteto metinis su
sirinkimas buvo Boston’e. 
Bostono Miesto Demokratu 
Taryba turi būti reikalaus, 
kad balsavimo vietos lapkri
čio 2 d. būtų atdaros ik S vai. 
vakare.

Šio miesto demokratai nu
tarė remti visa širdimi 
Walsli kaipo Suv. Valstijų 
senatorių, Gaston kaipo gu
bernatorių ir Foley kaipo 
apskričio prokurorą. Šiame 
susirinkime dalyvavo 100 
komiteto narių.

LILIANE R. WALSH MUZI 
KOS MOKYKLA

i 
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LIETUVIŠKA KRIAUČIŲ 
ŠAPA

<
i
» 
i 
♦
t 
♦

130 C St., So. Boston, Mass. } 
Siuvam moterų ir vyrų drabužius.} 
At’inujinani ir išvalom furkotus. 
Vyrams išvalyt ir pataisyt siutas 
S1.25. Moterims išvalyt ir pataisyt 
suknės ’įjįu^Atvažiuojam paimt 
drabužius ir’Jšvalę, at vežam Į na
mus. Neišduokit drabužių niekam 
be musų čekio. Pabandę i>ersitikrin- 
site. 1:’(>'' St.. S. Boston. (S.15.L.16į

I
♦i

• 
i
i

I
TeL S. B. 2805—R. $

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS |

ISegzamlnuoja akis, priskiriu aki- e 
nius, kreivai akis ati tiesinu ir § 
ambiijonlSkoee (aklose) akyse »u- x 
gražinu šviesą tinkama laiku. g

J. L. Pąšakarnis, O. D. | 
447 Broadwar, So. Boston. |

Judomi Paveikslai
bus rodomi apie

Rymą, Lietuvą, Vokietiją, 
Franciją ir Turkiją.

Nedėlioj, Spalio 17, 1926 m.
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, CAMBRIDGE, MASS.

Vaikams 4tą vai., suaugusiems 7:30 vai. vakare
Rodys J. URBONAS

BUS LABAI JDOMrS, TODĖL NEPRALEISKITE ŠIOS 
PROGOS!

VAIZBOS BUTO ŠOKIAI 
ĮVYKS SEREDOS VAKARE 

Spalio-October 20 dieną, 1926 m.
MUNICIPAL SALĖJE

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

A. žvingilo Orchestra suteiks smagios muzikos
įžanga vyrams 50c......................................   - Moterims 40d<

SVARBI PASTABA: šituose šokiuose bus atiduotos visos Mei
lės Taures išlaimė tojams ant pereito Vaizbas Buto Metinio iš
važiavimo. Bus gera proga dar sykį pamatyti Gražiausią Lie
tuvaitę iš Naujosios Anglijos. Tauros atiduos Suvienytų Val
stijų Šen. Wm. Butleris. Visus kviečiame žrtsilankyti.

Vaizbos butas
leivj,” “Darbinin-

PINIGĮJ NEREIKIA
GREAT NORTHERN PAPER 

COMPANY iš Maine
Reikalauja lyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven
kinius. Mes 
gelžkelio tikietus i 
tarnavimas dykai, 
tčs į

- >.

BOSTON FREE 
AGENCY

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

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

parūpiname 
ofiso pa- 
Kreipki-

LABOR

VERACKA IR VIŠ1NSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

TeL s. B. 0948 f
BROCKTON MASS.
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

TEL. So. Boston 0506—W.
LIETUVYS DANTISTAS {

A. L. KAPOČIUS |
251 Broadway, So. Boston { 

(“Keleivio" name)' į;
Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12, nas !
1:8G fkl 6 Ir nuo 6:30 iki 9 vakare, / \
Seredomls nuo 9 iki 12 vaL dieną. £■
Sabatomls nuo 9 iki 6 va k. Neda !
Įlomis nuo 9 iki 12 (pagal intartįj r

W«X3S3SX3S3i3«?«SX*X3£JSX3£X3«C36^

Telefonas: South Boston 4768

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS

CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO
351 Dorchester Street 

So. Boston, arti Andrew Sq.

16 METŲ 8OUTH BOSTONE

DR. H. S. STON
AKIŲ SPECIALISTAS

u
■J 

=^8

The James Ellis Furniture Co.
405 Broadway, So. Boston, Mass.
PIRKITE NUO SENOS IR IŠTIKIMOS FIRMOS, Už 
ŽEMESNES KAINAS NEGU KITUR MIESTE IR

KURI UŽTIKRINA, KAD BŪSITE PATENKINTI
4 šmotų kombinacijos^Valnut kambario setas: 1) Didelė 
Komoda, 2) Vanity, 3) Bow foot lova ir 4) 4?1
Chiffonier, viskas už......... .................... ...... ............. y lu m

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

žemiaus negu pusė kainos

DR.LGOLDEN :
Perkėlė savo Bostono ofisą Iš 99 

GREEN ST. į savo namus

16 Crawford Street, Rxbury 
arti \Varren ir Grove Hali

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

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Royburv 0131

Ofiso Telefonas University SS31-W 
Rezidencijos Tel. University 8831-R

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE. MASS.

I 

I

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimą-
Knina prieinamiausiu. U žvisą pilną pagrnbą. palaidojimą, su nilnn 
patarnavimu ir visais reikalingais (įniktais pas mane galima apsieit 
su $SO ir augščiau už didelius, o už vaikus -- nuo $20 ir augščiau 
Niekur kitur už tokią kalni) taip puikiai nepnlnidos, kaip aš palaidojo. 
Kas tik turėjo su manim reikalą. visi yra dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. Sixth Street, So. Boston, Mass. Te!. S. B. 4486

... ------------ ........................

Parsiduoda Keptuvė
Seniai išdirbtasi 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- 
i j i. .

zentantą —

Residencijos Telephonas: 0779-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Grabortns. balMnuoto- 
Jbh, Real Estete Ir Publlc Notaras.

258 W. Broadway
South Boston. Main.

Bealdencija 838 Dorcneeter Aveoaa 
Dorchester, Kasa,

ei. Norw<xxl 1503

E. V. WARABOW & CO,
(WRUBLTAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS g

X

3179 VVASHTNGTON STREBT
Nonvood, Mass.

! -T i -2 A _ 1 f Į- L ,   

•

SVARBUS PRANEŠIMAS
Aš esu peši rengęs suteikti 
visokias reikalingas infor
macijas apie Verstiną Au
tomobilių apd randamą, pa
gal Mass. Valstijos įstaty
mų. Kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas Viucent B. 
Ambrose, 255 Broadvay, 
Tel. S. R 0506-M.
- p—A

BILIETUS galite gauti pas “Sandarą,” “ 
ką” ir Šidlausko aptiekoje.

»

VINCENT A. JENK1NS
ONE STATĖ STREET

Telephone Main 0845
BOSTON, MASS.
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