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AMERIKOS LEGIONO SU
VAŽIAVIMAS PARY

ŽIUJE

Japonijos rekrūtų lavinimas kariniame m 
rai ir moterys išsirikiavę maršuoja.

s

IT AUST AI TARIASI

STDON. — Jau buvo ži
nių aįde tai, kad Francijos, 
Belgijos, Vokietijos, Čeko
slovakijos ir Anglijos plieno 
kompanijos sudarė trustą, 
nustatė savo išdirbiniams 
kainas ir dalinsis užsaky
mais.

Dabar išėjo eikštėn, kad 
Vokietijos 'kitų pramonių 
kompanijos buvo atsiuntu- 
sios Anglijon savo atstovus 
derėtis apie sudarymą kitų 
trustų. Anglijos ir kitų Eu
ropos šalių kapitalistai paga- 
tavi . steigti tarptautinius 
trestus. Taip pagatavi da
ryti ir vokiečiai ir anglai ir 
francūzai. Priežastis ta: 
Vokietija po karo su didžiau
sia energija veikė, kad atka- 
riavus turėtas pasaulines 
rinkas ir kad jų daugiau įgi
jus. Tada markei krintant, 
darbininkai buvo pigūs ir 
Vokietija galėjo pakirsti kai
nas pasaulinėse rinkose. Vo-

S kiečių

MIRĖ; SOČI J ALIS TŲ VADAS

CHICAGO, III. — Eugene 
V. Debs, svarbiausias Ame
rikos socijalistų vadas, mirė 
vietos sanatorijoj. Mirė su
laukęs 71 m. amžiaus. Jis 
toje sanatorijoje išbuvo išti
sa mėnesi.*. v

J o paskutinės dienos buvo 
ramios. Jis pėr tūlą laiką 
buvo be žado ir daktarai sa
ko, kad jis mirė be skausmo.

Debs buvo nuoširdus, idea- 
lingas veikėjas. Jis penkis 
sykius buvo kandidatas 
Suv. Valstijų prezidentus.

PENKTADIENIAIS

pasmaugimą
/

ŠNEKA APIE
KYNIJĄ

kompeticija daugiau- 
; Atsiliepė į Anglijos pra- 
.mę ir biznius. Todėl Angli
joj ir įvyko tokis pramonės 
ir biznio susmukimas ir užė
jo nuolatinis nedarbas. Vo
kiečiai tenkinosi su men
kiausiu pelnu, jiems rūpėjo 
bi tik rinkas užkariavus. Da
bar vokiečiams jau atsibodo 
maži pelnai. Jie panoro ge
resnių kainų už savo prekes. 
Tai jie ir tariasi su anglų 
valdžia ir Anglijos kapitalis
tais apie kainų sulyginimą ir 
suvienodinimą. Tokiu būdu 
jie eina prie kompeticijos 
panaikinimo. Vokiečiai čia 
pelnytų geresnei kainas, tik 
gal jų rinka šiek tiek bent 
knikuriose vietose susiaurė
tų.

Francūzai ir belgai yra lin
kę įstoti į tą Europos kapi
talistų trustą. Galų gale su
sidarytų visuotinas Europos 
trustas ir jis būtų stiprus 
konkurentas Suv. Valstijų 
kapitalistams. Dabar tarp 
didžiųjų Europos valstybių 
vis mažiau užsimenama apie 
praeitį ir senuosius piktu
mus ir vis daugiau žiūrima į 
ateitį ir taikų sugyvenimą.

Jei tas visuotinas Europi
nis trustas įsigyventų, tai 
tarptautiniai santikiai page- 

‘rėtą. Tik tada kapitalistai 
įsigalėtų ir jie taptų diktato
riais. Klesų kova Europoj 
tada užsipliektfi.

Europos trustui vystytis ir 
stiprėti trukdo mažosios po 
karo susitvėrusios valstybės. 
Kiekviena valstybė turi sie
nas turi muitus. Tai preky
bos pi etoj imu i si kliudo. Kad 
sumažinti tuos keblumus ka
pitalistai gal varysis prie su- 
bcndrinimo. muitų.

BAISI VIESULĄ

Floridos gyventojai jau 
buvo išsigandę, kad /reikės 
perkentėti naują viesulą. 
Jau buvo apie naują pavojų 
visiems gyventojams praneš
ta. Viesulą ėjo dabai’ ne iš 
rytų, kaip pirmiau, bet iš 
vakari). Kubos sala ir Hava
nos miestas buvo pačiame 
viesulos centre. Todėl Ha
vanos miestas labai nukentė
jo. Bet toji viesulą Floridos 
nepasiekė.

nWovelenkųšvStėją

Lvove lenkų provincijalis 
mokyklų superintendentas 
St. Sobinski tapo nušautas. 
Jis ėjo namo su savo pačia 
ir netikėtai du jauni vyrai į 
jį paleido šūvius. Spėjama, 
kad tai ukrainiečių studentų 
darbas. Nužudytojo lenko 
patb nieko apie užpuolikus 
neatsimena.

pasitikti buvo panaudota vi
sokios Amerikpęr. kariuome- 
nės dalys ir daug benų. Ant 
kranto karalienei.lipant pa
sigirdo armotųįšųviai. Bum- 
telėjo 21 šūvis. 1

Puošniu aui biliu ka

 

ralienė vyks į (|i$f Hali, kur 
majoras

AMERIKA SUSILAUKĖ 
•KARALIENĖS

’-K

Pereitų panedėlĮ atplaukė 
New Yorkan Rumunijos ka
ralienė Marija ant laivo Le- 
viathan. Ji pamačiusi eiles 
New York’o skyscrapepų, 
pasakė, kad New Yorkas iš- 
jMu------
kad New Yorką turbūt sta
tydino faraonai.

Jau ant laivo karalienę 
pasitiko arti 200 laikraščių 
reporterių. Iš visų pusių ją 
fotografavo ir gaudė kiek
vienų jos žodi.

Tai pirmu sykiu karaliau
jantis asmuo atvyko Ameri
kon. '

f

Pasitikima sugadino lytus 
ir šiurkštus oras. Bet to ne
paisant didelės minios žmo
nių susirinko į vietą, kur ka
ralienė lipo krantan ir gat- 

' vėso, kuriomis karalienė tu- 
Karali eilės

Nevyks į Kaliforniją
Karalienė pienavo važinė

tis po Ameriką iš krašto į 
kraštą. Bet pienai pasikei
tė. ' Kaikurios geležinkelių 
kompanijos atsisakė specia
liai patarnauti karalienei. 
Trys kompanijos apsiėmė ją

u svei

kompanijos atsisakė tokį pa
siaukojimų daryti ir karalie
nė ten nevyks.

PHILADELPIIIA, Pa.— 
Čionai laiko savo metinį su
važiavimą Amerikos Legio
nas. Sekantį suvažiavimą 
1927 m. nutarė turėti Pary
žiuje rugsėjo. 19-23 dd. Pa
pildantis suvažiavimas bus 
New Yorke ir nutarimai pa
daryti Paryžiuje bus patvir- 
tyti. Už vykimą Paryžiun 
balsavo 923, o prieš 66. 47
susilaikė nuo balsavimo.

Yra spėjama, kad seka
mais metais į Legiono suva
žiavimą Paryžiun vyks 30,- 
000 vyrų ir moterų. Jau tam 
reikalui pasamdyta 28 laivai 
ir daromi kiti prisirengimai.

j ..į' ■ -■

AUKUOJU $509 ;

NEW YORK. — Kumšti
ninkas Tunney, kurs suplie
kė Jack Dempsey į New 
Yorko gubernatoriaus Al. 
Smith kampanijos fondą au- 
kiiojo $500. Ir Tunney ir 
Smith yra airiškos kilmės.

Po karo pirmu kartu at 
virai ir tiesiai užsimenamaa-j ' f > 
pie ginkluotą įsikišimą į Ki-f 
bijos vidurinius reikalus. 
Pirmiausia apie tai užsiminė 
A ngli jos* 1 a ik rąščia i, Rašo
mą, kad didžiosios valstybės ] 
turinčioj susitarti, išdirbti 
pieną ir paimti Kiniją valdy
ti tam tikrą laiką. Nurodo-’ 
ma, kad Kinijoj nuolat einąs 
naminis karas, žmonės nuo- 
to kenčia, didžiųjų tautų in- 
teresai nuo to nukenčia ir eu
ropiečiams esą ten nesaugu. 
Boto sakoma, kad kiniečių- 
didžiuma gyventojų pritartų 
svetimi) valstybių valdymui* 
nes nuo saviškių vistiek ne
sulaukia pastovios tv

»frirnnokytų ’zmdnhp 
niškai apšviesti) žmonių visai 
nedaug tėra. Šie pastarieji.J 
yra įsikišimui priešingu-Jieį^ 
žino, kad jei didžiosios vai- . 
stvbes paims valdymą į savo 3 
rankas, tai sakys, kad.vai- 
dys tik tam tikrą laiką, tol,- J| 
kol kiniečiai patys galės vai- 
dytis. Bet visi žino, kad 
sikišimas padaromas greit, | 
bot pasitraukimas gali užsi- j 
tęsti ilgiausius metus. Juk • 
ir Suv, Valstijos žadėjo fjli- 
piniečiams tik laikinai valdė* 
Bet jau ilgai valdė ir tam 
valdymui galo nesimato. Tas 
pat ir su įsikišimu į Kinijos 
reikalus. •

Didžiosios valstybės nori į 
Kiniją įsikišti dar ir dėlto, 
kad ten bolševikai kišasi. Di
džiosios valstybės nori pada
ryti galą Kinijos bolševizaci— 
jai.

tikrų sveikinimo rastų ir iš
muštą medalį. Karalienei 
buvo pastatytas sostas ir ji 
nuo jo priiminėjo sveikini
mus. Išeinant jai iš City 
Hali visi valdininkai ją klyk
dami ir confetti mesdami ly
dėjo.

Karalienė apsistojo Am- 
bassador kotelyje, kurs buvo 
be galo išpuoštas.. Kaip ho- 
telis karalienei buvo išpuoš
tas aišku iš to, kad vien jos 
lova atsėjo $50,000.

Į Washingtoną

Rumunijos karalienė ant 
rytojaus speeijaliu traukiniu 
vyko į Washingtoną, kur jai 
teipgi griausmingas priėmi
mas buvo suteiktas. Ji tie
siog vyko į Rumunijos-am- 
basados rūmus. Ten minios 
susirinko sveikinti karalienę. 
Karalienė išėjus ant ambasa
dos balkono padėkojo už 
sveikinimus. .

Tą pat dienų vakare kara
lienei prezidentas Coolidge 
Baltuosiuose Rūtnuose iškė
lė puošnius pietus. Tokių 
iškilmių ir pietų nėra buvę 
kaip tie rūmai stovi. Ame
rikos Prezidentai yra vaiši
ne visokius augštus svečius— 
princus, kunigaikščius, bet 
karaliaujančio asmens Bal
tieji Rūmai nebuvo matę. 
Pirmu sykiu Baltuosiuose 
Rūmuose buvo vaišinamas 
karūnuotas asmuo. Ir kara
lienė Baltuosiuose Rūmuose 
blizgėjd su karūha ir brili- 
jautais. Pietuose dalyvavo 
prezidento sekretoriai (mi> 
nisteriai), jų žmonos ir daug 
kitų augštų svečių ir viešnių.

A®t rytojaus karalienė ap
važinėjo Wa8hiiigtonų ir a- 
pylinkes.

MOTERYS LAIMĖJO

Austrijoj moterys turi ly
gias teises. Bet policijos pa
tvarkymu moterys negalėda
vo būti šoferiais dėl taxi-ca- 
bų. Tai moterys ta dalykų 
kėlė į teismų ir teismas joms 
tų teisę pripažino. Dabar 
moterys varysis ir kitose sri
tyse, kur jų dar neįleidžia
ma.

SUSTREIKAVJD BALDŲ 
DIRBĖJAI

CHATTANOOGA, Tenn. - 
Metalinių ir medinių baldų dir
bėjai išėjo j streiką reikalauda
mi pertvarkyti ^onus'ų sistemą 
ir pakelti algas. Darbdaviai 
atsisakė pakelti algas ir uždarė 
dirbtuvės duris išmesdami ant 
gatvės daugiau negu 300 darbi
ninkų.
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PASIDAUGINO DARBŲ

Rugpiūčio mėnesy, sulig gan
iu pranešimu, pasidaugino 
darbų automobilių ir angim in
dustrijose. Taipgi gelžkelių
darbininkai dirba pilną laiką. įėjo važiuoti.

TAURŲ MAŽAI TELIKO

Europoj taurų visai ne
daug teliko. Jų tėra dabar 

88 66. Jie visi zoologiniuose

žįeriai plaukė 
r dėlto, kad 

ienė.

VISŲ DOMEI M
Sekančios savaites antrame *‘Darbininko” numeryje : 

indčtas svarbus raitas, ŠV. TĖVO ENCIKLIKA ibikale treu- i 
tęs KRISTUS KARALIUS. Raštas visiems suprantamas ir <’ 
visiems svarbus. Kviečiame platintojus to numerio užsisakyti

▼
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Prohibicija Norve 
gijoj atšaukta
■ •

ATŠAUKĖ PROHIBICIJĄ

Norvegijoj buvo įvykinta 
prohibicija. Dabar buvo leis
ta žmonėms balsuoti ar nori 
palikti prohibiciją ar stoja 
už atšaukimą. _ Žmonės pa- 
reikalvo prohibiciją atšauk
ti.

/

2,206 ŽMONIŲ ŽUVO 
' KRYŽKELIŲ

WASHINGTON. — Pa
skelbta, kad pernai 1925 m. 
ant geležinkelių žmonių žuvo 
6,763. Tai ant 149 žuvimų 
daugiau, negu užpernai. 
Vien ant geležinkelių kryž
kelių žuvo 2,206 žmonės,
nuoš. tų nelaimių ant kryž- daržuose ir palaidų jų jau 
kelių buvo su automobiliais.

PADARĖ GERĄ BIZNĮ

AVASHINGTON.—Rumu- 
nijos karalienė su visais sa
vo palydovais laivu Leviath- 
an buvo gabenama pusdy
kiai. Išrodė, kad tuomi pa
daroma daug pasiaukuojimo. 
Bet taip ųebuvo. Paskelbus, 
kad karalienė vyks tuo laivu, 
daug pasažierių speeijaliai 
plaukė tuo laivu. Skelbiama, 
kad 334 
tuo lai vii ;
3uomi plaukėk

NEREIKIĄ RŪPINTIS
WASHINGTON. — Val

džios ekspertai anglių pra
monės atstovai pareiškė, kad 
dėl kuro nereikia rūpintis. 
Jokios ‘ rūšies kuro nepri
trūks ir kainos ateinarčių žie
mų būsiančios žemesnės, ne
gu pernai.

Norman F. Titus iš San 
iTandsco. Jis dirba Komerci
jos Depaitmente ir yra susisie
kimo ir traasportacijos štno- 
vas.
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NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

Iš Leningrado ėjęs greita
sis traukinys nušoko nuo bė
gių. šeši žmonės vietoj buvo 
užmušti, o 14 sužeista. Ne
laimė atsitiko už 150 mailių 
nuo Leningrado.

APLANKĖ GIMTINĘ

Italijos premieras Musso- 
lini aplankė savo gimtinį so
džių. Jis ten su iktais ūki
ninkais stojo prie ūkio dar
bo. Operavo sėjamą ją ir 
plaunamąją mašinas. Pasi
rodė, kad to darbo moka.

KAS TURI GERIAUSIAS 
AKIS

NEW YORK.—Akių šaš- ’ 
gojimodr-ja skelbia, kad jos 
tyrinėjimai parodė, netikėtųjų 
rezultatų. Susekė, kad gele- 
žios liejyklų darbininkai turi 
geriausias akis, o prasčiau- \ 
sias akis turi pašto darbinin-

* • ' r_

kai, kurie turi šeriuoti 
kuš. x Išeina, kad liejyklų 
darbininkai mažiausia nu- , 
vargina akis, o pašto darbi
ninkai labiausia nuvargtnĄ'

-- — —
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- GEBAI GERIA
ILČIAI* (Jgvaravo 

“ čiij bažnytkaimy j 
i gyventojų, 
to skystimėlio 

i dvi. >;r\ -
iltioeiai gali gą- 

J-Thaud^tis.” - 
koma, 
timškai , ir švęntadi^ 

o ^anV ųtpiisko” dar 
sigafeįia iš lįaviampolės 

$1$$. iš Igliaukos “dusyk va-

PABĖGĘ Iš LENKŲ NE- 
t . LAISVĖS

Patirta, kad irx antras, pa
bėgęs iš lenkų nelaisvės, mū- 

/Cų-lakūnas žvalgas Eidrikas 
esąs Eitkūnuose. Vokiečių 
įstaigos sutikusios juos is- 

’ duoti mūsų Įstaigoms, tik rei- 
(kalaūją oficialinio rašto jų 
' asęĮėnybei patvirtinti. Vi- 

ieikąls pavestas Vilka- 
^.viškio apskrities viršininkui.

• > -

RADO LAVONĄ
NĘMANIŪNAI (Alytaus 

apskr.). Keturi metai atgal 
Čia dingo be žinios vienas ą- 
inerikonas, apie kuri niekas 
ligišol jokių žinių- netūno. 
Tik š. m. rugsėjo mėn. 16 d. 

^ vienas pi lietis, bekasinėda- 
^-‘mas namo pamatus rado jau 

bevėik ‘^Upuv'usĮ žmogaus la- 
gtvoną. Kai kurios žymės pa- 

rocįo, kad. kaip tik ir yra tas 
dingęs amerikonas. /1 _______
BYLA NAGRINĖJAMA UŽ

DAROMIS DURIMIS
Rugsėjo 30 dieną prasidė

jobuv. savo laiku Petrapily 
Lietuvos konsulo Dubinsko 

ą dėl valdiško turtų išaik- 
vojimo. ^Prasidėjus teismo 
(posėdžiui, valstybės gynėjas 
pasiūlė svarstyti bylą užda
romis durimis. Kaltinamųjų 
gynėjai prof. Stankevičius, 
prof. Voldemaras ir p. Toliu
šis, visi, vienas, po kito, pa
sisakė už viešąjį bylos nagri
nėjimą. Teismas apsvarstęs 
nusprendė, kad nepakenkus 
valdžios prestižui, byla būtų 
nagrinėjama vis dėlto užda
romis durimis. Bylos nag
rinėjimas manoma užtruks 
keletą dienų. Pakviesta by
los daviniams nušviesti 52 
liudininku ir du ekspertu. 

| Pirmame posėdy teismas nu- 
V baudė po 25 lt. du liūdinin- 
Pkųą, neatvykusius teisman 

stįlig kvietimu.

t
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“Tamsta mėgsti vyriškus cigaretus.
“Aš taip pat. Bet tai nėra prižastis, dėl 

kurios turėtum mokėt pinigus už tai kad 
perstu liežuvi ar gerklę.
“Pasirink tokia rusi kuri suteiktu visišką 

smagumą be jokios pabaudos.
. “Pakeisk i Old Gold... ir gerėkis visišku 
saldumu, be jokio kartumo; visišku malo
numu, be jokios bausmes

Del);o, kad jie-švelniausi!”
Daugelis vyrą turi klaidingą nuomonę, ma
nydami, kad tik tie tikrai vyriški cigaretai, 
kurie peršia ir šiurkštūs. “Visai ne.” Pui-

- kūs, pilnos sudėties cigaretai, kaip tai Ha
vaną, yra švelnus ir sįrpūs. OLD 
ra sirpinti nauja inetoda, kuri išima visą įtekmės. R -

GANĖTINAI SMAGUMO . BE PABAUDOS

persimą, o palieka visą “SMARKUMĄ.” 
štai delko gali rūkyti be jokio “KUTENI
MO GERKLĖS;” ir kodėl, tamsta gali rū
kyti ir. jais gėrėtis'ryte, pietuose ir vakare 
— nereiks apgailestauti ir nepaliks-jpkios

TAI ŠVELNIAUSIEJI CIGARETAI

20 f"' 15
I

ĄJt TAMSTA GALI PADUOTI GUDRIAUSIĄ MINTĮ ANGLU KALBOJ DĖL 
ANTGALVIO OLD GOLD CIGARETŲ SKELBIMUI?

LAIMIKIS $2,000 22 GRINAIS PINIGAIS
■t APIPLĖŠĖ KRAUTUVĘ

^BRIEDŽIAI (šakių ap.) 
Prie kelio nuo Veliuonos i 
Šaipus stovi J. Naujokaičio 
kftįtuvė. Rugį). 31 d. kelia
vo, pro šąli daug žmonių, iš 
butSisio Šakiuose jomarko, 

g. ■ * * 7

/ikiyėlybai nakčiai. Savinin- 
kasT nuėjo gulti apie 12 vai. 
'Ant rytojaus rado krautuvę 

litų. 12 
lių, saldainių ir 
Yagys nesurasti.

\ B

OS RŪGS. 26 D. MUŠ- 
iTYlIfiSTILMANSO 

' SALĖJE
> skandalingų Įvykių šv. 

bes liažnyčioje rūgs. 26 
|lmanso salėje buvo va- 
his. Per vakarėlį šokda- 

t Jni keli bažnyčios muštynių 
idalyviai vieni kitus pažinę ir 
Salėje pradėjo muštynės.
/ Tvarkdariai mušeikas iš- 

o lauk ir vėl visa buvo

i

PIRMA DOVANA 
$1,000 

užgeriausią mintį antgalviui 

ANTRA DOVANA . . . $500 
už antrą gerą antgalviui mintį 

50 DOVANŲ PO......... $10
už 50 geru antgalviams minčių

S P R E N D Ė J AI

I.orillard Kompanija pienuoja 
garsinti riršniinčtą skelbimą Old 
tiold Cigaretus keliuose svarbesniuo
se laikraščiuose.

Kad užtikrini įt< kirtingą antgalrį. 
jie kricfia Saujos Anglijos vyrus ir 
moteris skaityti skclbiiktf^ekstą aty- 
diiai. studijuoti paveikslą if tada 
imlioki turinį anlgalviū — f“*“ 
mos minties, pi adedalft su Zodiiu 
*•/■’///EA l> m daugiau 
sam imt gal r y.

Ihileiskim sau. pai 
vyras pasakoja saro 
tilsit: valyt imu k u leninio

' tini būt jis sako: “IHlRl'trE 
KRATYK M O GERlįl^S KI TI 
A 7.1/0: 'VARTOK

'Arba jis sako, irisai s 
šaunumą Old (tolti Ciįaretų. Tams
ta gali rašyt pats sttt r nuomone.

r>! dovanos ui $2000 Mm dovanota 
ui 52 antgplviu patarti* mintis, ku
rios pasirodys sprendė 
uės ui šio skelbimo ant latvį.

bilkifjekstą aty- 
cdke/ų 
Zrto — pataria- 
dalįl si 
autlO žodžią ri-

vienas 
draugui, kaip 

iįm “aerklės." 
’lįl ('.IK ATSt- 
tįl-Rs Kl TE- 

t>Rl> tioi.nsr 
skirtingai apie 
(įo . -

- 3) Perskaityk skelbimo tekstų aty, 
tižiai. Studijuok paveikslų taiki pa
tiek priimtiniausi antgalvį angliškai, 
pradėdamas su žodžiu “FRIEND“ 

> ir nevartok daugiau 10 žodžių visam 
.sakiniui. Kuo trumpesnis antgalvis 

tuo goresnis hile tik viršintų.
4) Originalumas, švarumas, trum

pumas. grynumas, aiškumas, skaity
sis. '

51 Siųsk savo patariamų mintį ant 
kupono, arba parašyk atit vienos pu
sės la|H> popierns. Parašyk savo pil- 

i nų vardų pavardę ir antrašų. Gnli- 
i te patiekt mums tiek minčių kiek tik

norite, bet kiekviena privalo būt pa
rašyta ant atskiro jx»pieros lapo ar
ba aut atskiro kupono — su tamstų 
vardu pavarde ir antrašu pilnai pa
rašytu.

6) Atsitikime, kada kelios ypatus 
pntiekia vienodos vertės antgalvlus. 
vienoilo tyrumo, vienodos pagarbos, 
tai minėtame atsitikime dovaSirtras 
padalyta lygiai jų tarpe.

7) P. Ix>rillar<l Konipanija pasi
lieka sau Teisę naudoti suiyg savo 
noro M kurį ar visus tmttektus nnt- 
galvius ne įtaisant kurios gavo dova
nas ar ne.
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KONTKSTO TAT! YKLfiS
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Sr užMibnigė latpkrlčioi i Vfel atw- 
kyiiinl privalo bnt 1$ rasti paštu.. 
kad pasiek tų Ix>rlllnri 'Kompanijų 
prieš vMinuiktj arba j lotame vidu
nakty lapkričio 1. 5xt fflčjųslų var
dai bus |M»Bkelbti apie 3 lapkričio.

21 Kiekviena* — bl e kurios ly
tie* gali dalyvauti Išsi rus tarnau
tojus P. Ix>r111anl Komjunijos ir jai* 
artimų kompanijų.

lųsti .
'Kompanijų

3 lapkričio.
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; VIKŲ MITINGAS '
EAŽBIJAI: Prisilaikyk- 

mį šventadienio įstatymo, to
dėl- prie uždarytų durų, du 
poli^Aūnku rūgs. 14. d. tušti
no butelius išsijuosę Titevs- 
kio traktiei-iuje. Vyresny
sis policininkas J. Adukaus- 
kas, smarkiai įkaušęs, čia pat 
revolveriu, nusišovė. Kitas 
išbėgęs į gatvę ėmė >dūįcti 
gatvėje,, daužyti antausius 
policininkams, grąąinti gin
klu. G-vėje kilo triukšmas, 
kol neatvyko II nuovados 
policijos viršininkas su ke- 

-lkais tvarkdariais ir nemir 
ginklavo pamišėlio. /

Per tuos pačius šv. Kry
žiaus atlaidus įvyko ir kitas 
nemalonumas. Žydo Prusa- 
ko šiukšlyne bolševikai, ge
rai išsigarsinę,,padare mitin
gą. Skelbėsi kaip 'darbinin
kų profesinė kuopa, o kalbė
jo, kaip jiems priprasta: 
šmeižė ir koliojo katalikus, 
žadėjo nebetolimą įevoliuci- 
ją,_grąsino ūkininkams ir tt.

Žmonės skirstėsi gerokai 
nusiminę, matydami nacha- 
lišką bolševikų drąsą ir nu-' 
jausdami,’ kad ir mumis gali 
ištikti Rusijos pyragai.

STREIKAS VALSTYBĖS 
. SPAUSTUVĖJE

Valstybės spaustuvė rūgs. 
30 d. norėjo pašalinti 16 dar
bininkų. Dėl to kilo streikas, 
kuris tęsėsi nuo 9 ligTT^val.

Todėl laikr. “Lietuva” 
jo pavėluotai, tik vakare.

PRIVISO VAGIŠIŲ

PUNSKO valse. (Šakių 
ąps.). Šioje apylinkėje pri
viso daug vagišių. Vagia vis-1 
ką kas papuola: plėškės, dra- 
fiąžfuš, pinigus,audeklu^' 
šinius ir kit. Žmonės pran?r 
sauja, kad toliau dar blogiau 
bus. Ot,- tai tau ir amnesti
ja!

Dabar žmonės kalbasi to
kiems “draugams” padaryti 
savo teismą, o koks tas teis
mas, tai visi žino. Tuomet 
išnyktų vagys! Nesulauki- 
rnas... cicilikai apleido mus 
savo “geraisiais draugais” ir 
nesirūpina jų suvaldymu.Te- 
gul daro, ką nori piliečiui. O 
tai vis padarė* “laisve.” Ne
žinia jeigu bus ir toliau tokia 
“laisvė,’ ’tai ir patys cicilikų 
“kūrauninkai” neišsisaugos 
savo “gerųjų draugų,” ku
riais labai susirūpinę.

VILKAVIŠKIO ŽINIOS

Padarius remontą vadina
miems Napoleono rūmams, iš 
Mariampolės persikels čia 
vyskupai, kurie tuose rū
muose apsigyvens. J., E. 
vysk. M. Reinys jaU čia apsi
gyveno. Rugsėjo 12 d., vysk. 
Reinys sakė pamokslą kated
roje. ragindamas vengti pui
kybės ir persiimti nusižemi
nimo dorybe. J. E. vysku
pas savo gražia, patraukia
ma kalba padarė žmonėms 
gilaus įspūdžio.

ROŽANČIAUS BAŽNYČIA 
PLANUOJAMA KINIJOJ

Bažnyčia Šv. Rožančiaus, 
su penkiolika koplyčių gar
bei 15 Rožančiaus Dalių bus 
Išstatyta Chenkiameu. die
cezijoje Ningpo, Kinijoje.

Šv. Tėvas suteikė palahbi- 
niiuą šiam darbui ir pasiuntė 
irVdalikėlių, kurie bus įdėti 
laminto kampiniame akme-



jam pasine >rė j o pataisyti pa-jku pasakyti.
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BAIGTI BAŽNYČIĄ JUBI- 
LIEJAUS METAIS

Tripoli, Spaliu 15.—Pran
ciškonai misijonieriai tikisi 
užbaigti savo naują katedrą 
Tripoly prieš pasibaigsiant 
jubil i e j aus metams.’0'

gali padai- 
j£$es pageidlj- 

i; nebėra to

yra priežastimi 
jaunuolių elgesio, 
įftjijonas Gelirl- į širdį Viešpaties žodžius — 

girtuokliai neįeis Į dangaus 
karalvste.

• €

RAMŪS PIEMENĖLIS

Žaliose lankose linkimas 
piemenėlis ganė aveles. Su
žavėtas gamtos išpuoštais 
žemvaizdžiais jis taip garsiai

musų s)WN ialyl>ė ir ilgi; metų prak
tika. I>arbas artistiškas. Kainos žemos. 

M. A. „NORKŪNAS
1<> 1‘leasrtnt Št., Imurenoe, Mass.

u ir priėmė rezoliuciją, 
I “Meksikos Valdžios pa-

KAM TOJI BLAIVYBĖ?
• i 7 'r ' "

Kajhęįl apie blaivybėj be-

“Sveika Karalienė,” 
apgynimo šauki a- 
arba bent 10 Sveika

i

a

PALANKIAUSIAS 
kelias

*

F v Č»V

VEDA KUN. R.

GRAŽŪS PASIRYŽIMAI
Pranciškonų suvažiavime, 

kuris šiais metais įvyko spa
lių 3-5 dd. New Yorke, mote
rių susirinkime pasirįžta 
stropiai prižiūrėti skaitomą 
namuose literatūrą; nelan
kyti‘pavojingų krutamu pa
veikslų ; uoliai padirbėti, kad 
būt dėvima tinkamesni yū- 
bai; puošti gyvenimą kasdii1- 
«|no malda ir katalikiška ap- 
sWęta.

Koti ina Dcvlinionū, iš Clii- 
cagos,AIH., savo prakalboje 
prirodinėjo, kad tėvų blogi 
pavyzdi 
netinka

Tėvas 
ing, kapucinas, kallM’damas 
vyrų susirinkime perspėjo 
jaunimą, patardamas:

vengti tamsių kampų, 
vėlvbu valandų, 
vidurnaktinių važinėjimų, 
viešų Šokių, 
netinkamų paveikslų.

SIELOS REIKALAI

Žmonės lanko stebuklingas 
vietas ne tiek Įcūno kiek sie
los reikalais. Štai pavyzd i n 
pereitais 1925 m. Liurdą ap
lankė 284,000 maldininkų. Gi 
ieškančių sveikatos tebuvo 
"i 1,365 asmenys.

———r
Gailestingosios Seswys, 

kurios darbuojasi Aigypte 
nuo 1844 m. yra gyventojų 
labai gerbiamos. Jos renka 
arabų našlaičius ir juos auk
lėja. Užtat jos yra vadina

muos Allaho kregždėmis.

katalikų Japonijoj esama 

apie 200,000; bet japoniečių 
tame skaitliuje tėra 85.000.

DIEVOTO DARBELIAI

Kiekvienas asmuo vykdy
damas Dievo valią stengiasi 
laikytis šių dievotumo darbe- 
n®’ A,*

1. Visuose reikaluose daž
nai kelia savo širdį bei min
tis prie Dievo; neapleidžia 
lytinių ir vakarinių poterė
lių ir jei laikas leidžia kas
dien dalyvauja Mišių šventų 
aukoje.

2. Kasdien meldžiasi prie 
Marijos ar tai kalbėdamas 
“Maloningiausioji” (Memo- 
rarę), 
‘ * Tavo 
mes... ” 
Marijų.

3. Kasdien perskaito nors 
keletą eilučių iš Šventojo 
Rašto” ar apie Kristaus se
kimą, Gyvenimo Šventųjų 
ar šiaip dvasiško turinio 
knygas.

4. Visada, vengia blogų 
knygų ir draugysčių.

5. f pult į nuodėmę skaito 
didžiausia nelaime, todėl daž
nai eina prie Sakramentų.

b. Atsimena? kad čia ant 
žemės esame tik keleiviais, 
todėl daro gerus darbus, 
stengiasi Įgyti dorvbių, tobu
lintis.

7. Meldžiasi už gyvus 
mirusius, ypač savuosius.

dainuodavo-raliuodavb, kad
* k 7 sia -vaikaj- linkę į visokias 

piktybes. Kaip tėvai, taip 
ir jų vaikai rimtais-dalykus 
ima paviršutiniškai,, nes jų 
urbtas, atfcąįjęs, valia sūsilp- 
nfejis. 
ryti kasi ?

• N -Ji

mai paėjnę^ 
švelnumo^' •= jautrumo jaus
muose, tad be jokios gėdos 
keiksmais, šmeižtais, piktžo- 
džiavimąk?, paleistuvyste 
‘ ‘ vai n ikuoj a ’ ’ savo gyveni
mą. Kaip baisiai biaurina- 
ma siela, kuri yra sutverta į 
Dievo paminklą ir panašu
mą! Koks didis įžeidimą# 

atsakė vaiku- gerojo Dievo! Įsidėk giliai

, L i 7
pe> šonu liet giraite" skambė- 
elavo. ! į* v Į

Vieną j^arią bemedžioda
mas tos a|)ielinkė.s valdovas 
susielom^p dainininkii. Pa
sišaukę^ įžklausė vaikučio 
kndel teį^ūB ramus ir linksmas.

— “Kpdel nebūti links
mam’berramiani ? Juk ir 
mūsų gerasis valdovas nėra 
turtingesnis už mane!”—ta
rė- vaikutis * nemažindamas 
me'dėjo<

— “Ištikrųjų,” tarė val
dovas. “Papasake>k, vaiku
ti. ką tu turi?”

— “Na-gi,” 
tis, “saulė dangaus mėlynėj 
manjygiai šviečia kaip ir 
valdovui. Slėnis ir kalnai y- 
ra išdabinti lygiai man kaip 
ir jam. Už šimtus tūkstan
čių karūnų aš neduočiau vie-fpRANCIŠKONAI TIKISI Už
uos rankos, o savo akies ne
atiduočiau už visas jo bran
genybes. Prie tam turiu ra
mią sąžinę; kasdien kalbu 
poterius ir kaip galėdamas 
pildau Dievo valią. Turiu 
visą ko noriu, nes niekei ne
trokštu daugiau negu man 
re ikalinga. Ar gali sakyti, 
jog valdovas už mane turtin
gesnis?”

Valdovas*šypsodamasis pa
sisakė jtiomi esą ir tarė: 
“Neklysti, gerasai vaikeli! 
Valdovas pilnai su tavimi su
tinka. Pasilik ramus ir 
linksmas visose' savo gyveni
mo dienose.”

TYMOS

RTO DE JANEIRO. — 
J uristų institutas šiame mie
ste laikydami sesijas pa
smerkė Meksjkos prezidentą 
Palies už persekiojimą kat-a- 
liki. 
kad 
sielgimas yra smerktinas ir 
pažeminą Brazilijos legalę 
profesiją.” Kalbėtojai pa
reiškė, kad toks valdžios nu
sistatymas varžo sąžinės lais
vo ir kad negali būti toleruo
jamas. .

DIDŽIAUSIAS PAVOJUS 
t MEKSIKAI

MEKSIKO CITY. — Vi- 
(lauš Reikalų Ministeris Se- 
nor Adalberto Tejeela užbai
gt-* pertaisyti įstatymus. Per
taisytuose Įstatymuose yra ir 
ženybii įstatymas, sulig ku
rio.šis įstatymas pasiliks tik 
grynai civilis kontraktas, ir 
aišku, kad toks Įstatymas su
ardys nemažai šeimynų ir su
laužys tradiciją, kuri buvo 
pamatas Meksikos civilizaci
jos.

s per vi
ko jie moko?

» 
X

Prieš porą • dešimtų metų 
Amerikoje įgyveno protesto- 
v.ų pastorius Russel. .Pasto
riaudamas jis nepamiršo ir 
biznio varyti. Įvairiomis spe
kuliacijomis' jis padarė 40 
milijonų dolerių. V^nkart?

-- ----------- - ' x - v J i.

VikaZingas laiko, popieros ir 
rašalo aikvojimas. Rašyti šį 
straipsnelį reiškia tą patį ką 
akmenėlį į jūrų gelmę paleis
ti. Smagu išsigerti, paūžti, 
tad kam čia atkalbinėti nuo 
stikliuko?! Visi žinome, kad 
“Blaivybės” kuopelių nebe
norima organizuoti ir esamų 
palaikyti.. Blaivybės prakal
bų neteruošiama: kas eis jų 
klausyti ? Jei kalbėtojas pa
aiškintų kaip stipresnę 
“mūnšinę” išvirti, tai klau
sytojai į svetainę nesutilptų. 
Bet kam tų mokytojų! Mū
sų kai kurios moterėlės nesu
gebės tinkamų talgių paga
minti. vaikučių išauklėti, ir 
gal vardą pasirašyti, bet 
“moonshine” tokią išvirs, 
kad ir burną ir vidurius vei
kiai sudegins.

Kam čia bereikalo burną 
aušinti!.. Aš nekalbu į tuos 
kurie nekreipia domės į 
“Blaivybės” Draugiją, ku
rie Į blaivininkų veikimą žiū
ri kaip į kokią komediją bei 
į vaikišką žaislą; aš 'kalbu į 
Tavo, Brangus Skaitytojau!

Jei tu iki šiol girkšnojai, 
noriu kad apsistojęs pagal
votum ir mestum gėręs. O jei 
vedi blaivų gyvenimą, dėl 
Dievo ir artimo meilės, lik 
apaštalu.

Girtybė yra viena didžiau
sių mūsų nelaimių. Ji iš
plėšia turtą, naikina sveika
tą ir dorą. Gėrėjai žudo sa- 
vę, užtraukia nelaimes ir ant 
savo vaikų. Ne veltui gir|y- 
l>ę žmogžudžiu vadinama.

Kada žmogus galėtų būti 
pačiame sveikume, per girty
bę jis yra kankinamas kokios 
noru negalės. Iš liguistų tė
vų, gema silpni kūnu ir dva

12,000 ASMENŲ ATSIVER
ČIA IR PRIIMA KATALI

KŲ TIKĖJIMĄ

LIVER P00L, Anglija.— 
Pranešama, kad Anglijoje 

' kasmet atsiverčia ir priima 
katalikų tikėjimą apie 12,000 
asmenų. Nieko geresnio ša
ly negali būti, kaip plėtima
sis Katalikų Bažnyčios.

/

Katailkybė, tai'šalies pa< 
matas. H < * '

Todėl visi katalikai ragi
nami melstis prie Aukščiau
siojo, kad katalikų skaičius 
didėtų ir stiprėtų. Anglijos 
atsivertėliai turi būti pavyz
dys mūsų paklydėliams.

PAGEIDAUJĄ KAD KITAS 
EUKARISTINIS KONGRE

SAS BŪTŲ AIRIJOJ

DUBLIN, Airija. — Šios 
šalies laikraščiai plačiai ap
rašo apie Are. IIarty’s pa
reikštą pageidavimą, kad ki
tas Eukaristinis Kongresas 
1932 metais būtų Airijoje 
paminėjipmi 15 šimtmečių 
nųp ritėsimo šv. Patriko.

ŠĮ patvarkymą dabarti
nis ant t-k atidi kiškas Meksi
kos prezidentas gali patvir
tinti net Įr be kongreso, ir 
dėlto doresnieji Meksikos pi
liečiai labai nugąstauja. Aiš
ku, kad toks patvarkymas 
turėjo būti išdisknsuotas pla
čiosios visuomenės, o ne vie
no bedievio užsimojimu pra
vesti. Meksika eina pražū
ties bedugnėn. Galvatrūk
čiais ritasi Rusijos pėdomis.

t

Neberasdami dirvos pas A- 
meriko^ lietuvius, o.nenorė
dami nustoti darbo ir uždar
bio, pasisiūlė “misiemieriau- 
ti” tamsioje Lietuvoje, gavo 
pinigų ir stumiasi kiek gali. 

Į Kiek žmonių suniulkįns, sun- 
. O gauti popą 

šimtų dolerių algos į mėnesį 
yra malonus dalykas. Kad 
šitaip elgdamies jie parduo
da lietuvių dvasią, tai jiems 
negalvoj.

Kaip kiekvienoje klaidoje, 
taip ir Biblistų moksle, tie
sa yra sumaišyta su melu ir 
apversta žemyngalviui. Tie
sa v ra, kad šv. Raštas vra t i- 
kojiniui pamatas. Bet netie
sa, kad kiekvienas mulkis 
gali ji suprasti. Tiesa yra, 
kad Kristus prikels iš miru
sių ir duos jiems amžiną gy
venimą, bet netiesa, kad ne
it i si ilgiems nebus bausmės ir 
kad sielos nėra. Tiesa yra, 
kad pasaulyje nėra teisybės 
dabar, bet netiesa, kad pa
naikinus Katalikų Bažnyčią 
ateis Kristus gyventi ant že-

saulįr Kaip mokėjo, taip ir 
pamėgino. Jo moksTo turi
nys yra trumpai suglaudus 
toks.

Visam kam pamatas — tai 
šventas Raštas, kurį gerai te
su prantąs jis. Russidis. Ki
ti ikijaol klaidžioję ir gadi
nę šv. Rašto turinį. O šven
tasis Raštas sakąs, kad nesą 
pragaro, nesą žmogaus ne
mirštančios sielos, nesą dan
gaus, nė skaistyklos. Kris
tus. kuris visai nebuvęs Die
vas, prižadėjęs teisinguosius 
prikelti iš mirusių teismų 
dienoje. O pranašas Danie
lius net ir laiką nurodęs, kuo
met tai ivvksia. Neilgai lauk- 
ii belikę. Senasis pasaulis 
keičiasi, irsta, ir Kristaus 
žadėtoji karalystė jau prasi
dėjusi. Kmvmet visas pasais Taės Jtikstaiftį mėtų Ir įvyk-
lis, kuris gali priimti tiesą, 
priimsiąs biblistų mokslą, 
tuomet Kristus aiškiai atei
siąs ir gy vensiąs su savo žmo
nėmis per tūkstantį metų‘ir 
“milionai žmonių nebeini r- 
sią.” Dievo išrinktoji tauta, 
žydai, tuomet turėsią ypatin
gų laimę ir jiems visi seno
vės pažadai išsi pilei vsią, kad 
jie viešpataus ant žemės. -

Tik šitai Kristaus karalys
tei labai kliudančios visos da
bar esančos krikščionių tiky-'

kr
scl

anešame kad Moterų Są- 
s Mass. ir Maine aps- 

susi važiavimas įvyks 
ieny, 31 spalio 1 vai. 

po piėTų šv. Petro pobažny- 
tinej 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. sąjungietes, ma
lonėkit susidomit Šiue.mi su
sivažiavimu ir prisiiisti dele
gačių koskaitlingiam' nes jis 
yra poseiminis, tai turėtų bū
ti svarbus mūsų organiznei-

KATALIKŲ LABDARYBĖS 
KONFERENCIJA UŽ

SIBAIGĖ

BUFFALO.—Šiomis die
nomis užsibaigė Tautinė 
Labdarybės kouferencija.To-' 
jo konferencijoje buvo pla
čiai svarstoma ir ieškoma bū
dų, kad palaikius Aukščiau
siojo įsakymą “Mylėk arti-' 
mą, kaip pats save.” Buvo 
atsižvelgta į sergančius ir su
vargusius, industriją, vaikų 
gerovę ir pragyvenimo sąly
gas ir daug kitų svarbių rei
kalų. Šioje konferencijoje 
dalyvavo 800 iš visų kraštų 
katalikų darbuotojų. Gali 
būti, kad šiame mieste ši bu
vo didžiausia demonstracija 
pažymėta atidarant konfe
renciją, kuomet 50,0Q0 žmo
nių susirinkusių D^laware 
parke priėmė Benedikciją 
Ir.išklausė kalbų. Didžiau
sia minia žmonių žiūrėjo 
paroduoiančius katalikus.

Apskrit o Valdyba

LIETUVON I l IŠ 
LIETUI OS 
PER HAMBU IGĄ 

Musų 3 varykliŲ gf rlalvinls 
AI.BERT BAI.LIN. I AUBUM 

8F.XOr.fT1C. KELI \NCTC 
nrfTflTITAN > 

ir populiarinki vioi io kabin 
laivai,

CT.EVET.AND. WEST HALU 
THVK1N0TA

SnvnlOnfnl lAplanl :iHMl 1S 
New York’o—gar aivnls 

Thotunoia m Ww tphai.ia 
Sustoja Boat< ne 

Asmeniškai vndov^ujnmoe 
Europines keliones 

$20$ 
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Kauną ir / 
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bos ir kapitalĮstau /Ypatin
gai gi kliudanti Dievo kara
lystei ant žemes Katalikų 
Bažnyčia. Tad reikia ją su
griauti, įvesti teisingesnį 
turtų*sutvarkymą, maždaug 
toki, kaip kad S'K'ialistai siū
lo. tuomet ir būsią viskas die
viškai ant žemės.

Russel mirdamas užrašė 
savo turtus savo įstengtai Bi
blistų organizacijai ir dabar 
tuos turtus valdo jų viršinin
kas, žydbuvis Dr. Rutlieford. 
Amerikoje už tuos pinigus 
leidžiamos yrą labai plačiai, 
labai gražiai paveiksluotos 
knygos, knygeles ir laikra
ščiai. Taip pat samdomi to 
n.okslo skelliėjai.

Amerikoje* pasielarė tarp 
lietuvių daug sulu'dievejusių 
žmonių. Tokie, dažniausia 
bemok-Kliai, suuosto, kael čia 
galima pasipinigauti, pasi
samdė' biblistams ir buvo be
pradedą platinti Biblistų 
mokslą tarp Amerikeis lietu
vių. Suvilioję) kokį porą 
tuksiančių, bot greitai atsi
kando. Daugėti s grįžo, o be
paliko tik tie\ kurie' arba jau 
visiškai ni'sugoba savystoviai 
protauti, arba įmautieji al
gas netikėliai.

(lys socializmą. Tiesa yra, 
kad teisingųjų žmonių' mili
jonai danguje nebemirs, bet 
netieas, kad tai jau įvyks ne- 
beužilgo ant žemės.

Pačioje krikščionybės pra
džioje buvo tokia sekta, ku
si sakė, kad netrukus Kris
tus įsteigsiąs ant žemės savo 
karalystę tūkstančiui metų. 
Prie tos klaidos Biblistai pri
maišė, Liuterio mokslo, žydiz- 
mo, socializmo ir pasidarė 
Biblistai.

Labai z gerai atvaizduoja 
Biblistų elgimosi su. Šventuo
ju Raštu toks, atsitikimas. 
Vienas Biblistas mušė savo 
pačią. Perpūtas jis sako, 
kad jis daro taip, kaip Šv. 
Rašte parašyta: Šventasis 
Povilas rašo: — “Savo kūną 
aš mušu ir Į nelaisvę paduo
du.” — Bet juk šv. Povilas 
sako apie savo kūną, o tu mu
ši savo pačios kūną, — buvo 
jam pasakyta.

— O biblistas. Šv. Rašto 
“žinovas,” nenusiminęs at
sakė : —

— Bet juk Šventame Raš
te pasakyta: — Vyras ir pati 
yra vienas kūnas. Tad aiš
ku, kad šv. Raštas leidžia 
pačią mušti.

Panašios tvarkos laikosi 
Biblistai šv. Raštą aiškinda
mi ir per tai pagimdė tiek 
klaidų.

, Katalikui žmogui nevalia 
nė jų knygų skaityti, nė į jų 
susirinkimus eiti. Kas daly. 
Aaiya jų susirinkimuose ir 
maldose, ir kas perka ir skai
to jų raštus, jei suprasdamas 
tai daro, sunkiai nusideda ir 
gali būti iš Katalikų Bažny
čios narių išmestas.

(“Šaltinis”)

laivai išplaukia:

“ESTONIA” Lapkričio 2 d.
J‘Ę§TPMIA1’ „Gruodžio»

Važiuokit visu kelju vandeniu j pačii) 

per laisvąjj Danzigo ĮK>rtą. Iš ten tiktai 
vienos nakties kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kiiasa

Užsimokant abipus tiktai $181
I'opuliariška turistinė trečia kllasa tik
tai S1O brangiau vienpus. $15 abipus.. 

Taksai atskirtum
Žiniom kreipkitės j vietos agentus arba' < 

į bendrovę:

Baltic America Li
10, BRIDGE STREET NEW YORK
—-----—- --- - — —.. ..... —

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliju) 

•nmažlnta kaina 3 kfesos sugrųZtitaiu 
laivakorčių

I KAUNĄ IR ATGAL» 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA.............$211
AQUITANIA r.................$215
l LIEPOJĄ IR ATGAL tlAIB 

LAIVAIS — $188.
13 Bostono-

Samana, Spal. 31, Lapkr. 28 
Laconia_____ Lapkričio 14

I Lletavft greitų laiko. ISplankimi 
tas eeredų. Keleiviai nepiliečiai h 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi B 
tiesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Polkos mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar 1 
CUNARD LINB 
128 Statė Street 
Boston, Mass.

KALĖDOS SENOJ 
TĖVYNĖJ

Nugalekit Prohibiciją
DABAR GERA PROGA

n 11 CTTA MIT Gaston, Walsh ir visus kitos 
DALiwU V Al 1 kandidatas kurie paskelbė per
mainas prohibicijos įstatyme leisti vyną ir alų.

VIENINTĖLĖ LAIDA ŠIANDIEN'
(Pasirašyta) <Y>NSTtTVTlONAL UBKRTY LKAGUK 

Amas BuiMlog. Boston
A 

i

Turi1 xnrųjtf ir nenų ilmogty' 
tamsta Jausi jaukų Kahsių 

linksmumų
SVENTRMS IŠPLAUKIMAI PER 

BRE.MEN-MUNCUEN
Gruodžio 8

Kajutes, turistiniai. 3 kajutes fr 
3 klasa

COLUMBUS 
Gruodžio 14

1-mos, 2-ros Ir 3-čkw klnsos *

Kaunu ir atgal ir ankėč.
’ " i

Susisiekimas grlžkellu atsakantis 
iš Rrenten J visas Lietnvmr dalia. 
Pagarsėjusi pasaulyje virtuvė Ir 

IJoyd patarnavimas
Drl infonunriįii kreipias* j a»w»ų 

a«loHrwolw« fSrtw»(ws npriitM 
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PIRMUTINIS PRABILO
■r
E - Kai Amerikos Darbo Federacija savo suvažiavime Detroite 
| paskelbė, kad varysis už įvedimą bizniuose ir pramonėse pen- 
[ kią dieną darbo savaitės, tai pirmutinis tame reikale prabilo 
, Gary, plieno trusto magnatas. Jis pareiškė, kad valandą trum- 
Į pinti nesą galima.

Tokiu savo pareiškimu Gary nieko nenustebino. Juk jo 
. praeitis žinoma. Visai nesenai plieno darbininkai dirbo po 12 
A valandą dienoj. Amerikos Darbo Federacija.buvo pasiryžus 

užvesti kovą prieš trustą ir tol kovą vesti iki darbininkams va- 
[ landos bus sutrumpytos. Kova buvo nevisai lengva. Buvo 

pragaištingas streikas, kurs buvo pralaimėtas. Tada įsikišo 
plačioji visuomenė ir ant plieno trusto ėmė šaukti, kaip ant 
vilko. Pagalios turėjo nusileisti.

Atsimenant netolimą praeitį, tai iš Gary’o nieko geresnio 
t darbininkams negalima tikėtis.

L
F ANGLIJOS ANGLIAKASIŲ STREIKAS IMA 

KRIKTI
Anglijos angliakasiai, streikavę nuo gegužio 1 d., ėmė 

krikti. Streikininkai mažesniais ir didesniais būriais ima grįž
ti darban. Dabar jau penkta streikavusią angliakasią dalis su
grįžo darban. Jau dirba arti 270,000 angliakasią.

Kai krikimas prasidėjo ir kai jau streikininkai begales var
go ir skurdo iškentėjo, -tai nebus dyvą, jei ir likusieji dar di
desniais būriais ims eiti darban. Kartais streikininkai nuei
na darban labai dideliame skaičiuje. Pastaruoju laiku vienu 
sykiu nuėjo darban 5,000 streikininką. /

Jau galima spėti, kad Anglijos angliakasią streikaš pusiau 
pralaimėtas.
" Anglijos darbininką unijos visais žvilgsniais nusilpnėjo ir 
neįstengia nei finansiškai, nei moraliai paremti savo streikuo- 

į jančią broliu angliakasią.
Anglijos darbininką judėjimas buvo labai išbujojęs, jau 

buvo Darbo Partija gavus ir valdžią. Rodėsi viltis naujos ga-v 
dynės. Dabar ta viltis ima gesti.

r>.

s
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DĖL AUKSINIŲ DANTĮ! LUPIMO NUMIRĖLIAMS

o

- /

Vienas Austrijos dentistas nurodė ypatingą būdą pagerin
ti šalies finansus. Kaip žinome Austrija po karo yra viena iš 
tą valstybių, kurios pergyvena labai skaudu finansinį krizį. 
Taigi tasai Austrijos dentistas nori visuomenę įtikinti, kad 
numirėliams lupant auksinius dantis būtą galima žymiai pir- 
sidėti prie šalies finansinio pagerinimo. Jis nurodė, kad per 
metus būtą galima iš numirėliu dantą surinkti aukso, sidabro 
ir platinos už apie $700,000.

Nuvargusios tautos visuomenės opinija gal ir pritars to
kioms operacijoms, kokias siūlo Austrijos dentistas.

Mes lietuviai iš šitokio sumanymo, suprantama, nepasi
naudosime ir jo mes nevykinsime nei šiapus nei anapus Atlan- 
tiko. Bet Amerikos lietuviai kitaip gali proto pavartoti, norė
dami taupumą praktikuoti šitame sąryšyje. Pas Amerikos lie
tuvius ji a peiktinas paprotys labai brangius karstus užsaki
nėti. Tai neišmintingas meilės parodymas brangiam šeimynos 
nariui, atsiskyrusiam su šiuo pasauliu, šimtai yra geresniu 
būdu tą padaryti. Pirmiausia darbininko šeimynai privalo rū
pėti likusią šeimynes narią gerovė. Nereikia žiūrėti, kad na- 
bašninką paguldžius į puiku karstą, o kad likusi šeimyna tu
rėtą iš ko gyventi ir iš ko vaikus auginti ir auklėti. Mūsą ti: 
kėjimas mokina, kad iš dulkės esame ir į dulkę pavirsime. Tad 
tegu sau lavonai kuogreičiausia grįžta į dulkes paprasčiausia
me karste gulėdami, o lai gyviesiems nepritrūksta ištekliaus 
padoriam pragyvenimui.

.•

a

Bankininkų Są jungos organas skelbia, kad šiemet biz
nio ir pramonės įstaigos daro geresnį, negu pernai pelną. 
Per pirmąjį šių metui pusmetį 250 didžiosios biznio korpo
racijos pelno turėjo $568.000.000. o pernai per tą laiko
tarpį teturėjo $470.000.000. 65^ pramonės korporacijų
šiemet geriau stovi negu pernai. <» 35'/ tų korporacijų sto
vi prasėjau, negu pernai.

* * *

Suv. Valstijose miliiariii “kempių” yra 
jaunu vyrų jose miištruojama buvo 10.000, < 
buvo 33.000. .Jauni vi 
valdžios iškašėijjrpra 
ginusia eina studentai.

• ■*
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PASIKEITĖ TELEFONO
GRAMOMIS

Kairioji socialistiška val
džią daug turi darbo su pa
šalinimu katalikų valdinin
kų. Sulig įstatymų jie tu
rėtų išmokėti algas pašalin
tiems valdininkams pirmyn. 
Bet jie to nedaro ir begėdiš
kiausiai skriaudžia užsitar
navusius valdininkus. Ne
pakenčiamam katalikui val
dininkui pasiūlo paduoti at
sistatydinimo prašymą raštu 
arba žodžiu. Daugelis valdi
ninkų tuoj išpildo buržujų 
siūlymus, o kiti skaniai pa
sijuokia ir labai gražiai atsa
ko.

Kauno “Darbininkas” ra-
v 
so:

“Tai, mat, vis pp. Požėlų, 
Čepinskio ir Papečkių ‘dė
kingumas.’ Bet p. Vidaus R. 
Ministeris neseniai, tur būt 

jautėsi, kai 
ir apskrities

gana ‘jaukiai’ 
Šiaulių miesto 
viršininkas p. Bronius Sta
siūnas gražiai jam atsakė.

Vidaus Reikalų Ministerio 
pavedamas, Piliečių D-to 
Direktorius p. Danauskas 
rugpiūčio mėli. 29 dieną davė 
p. Stosiūnui tokio turinio te
lefonogramą :

“Telefonograma 29 VIH. 
_ Šiaulių Apskr. Viršininkui p. 

Stosiūnui. Ponas Ministeris 
siūlo Tamstai tuojau paduo
ti atsistatydinimo prašymą, 
(pas.) Danauskas, Pil. Aps. 
D-to Direktorius. Perdavė 
Laucevičius. Priėmė Stasiū
nas.

“Telefonograma 1926. 
VIIT-29 d. 21 vai. Ponui Vi
daus Reikalų Ministeriui. Aš 
savo tarnyba esu pilnai pa
tenkintas, todėl kitos tarny
bos nenorėčiau Tamstos pra
šyti. (pas.) Br. Stasiūnas, 
Šiaulių m. ir apskr. viršinin
kas. Priėmė. Sčerbavičius.”

KRIKŠČIONIŲ DEM0KRA 
TŲ IR ŪKOTINKŲ SĄ GOS 

INTERPELIACIJOS 
PRIIMTOS.

Lietuvos Seimui, Krikščio
nių Demokratų ir Ūkininkų 
Sąjungos atstovai, įteikė in? 
terpeiiaciją. Seimas 28 po
sėdy svarstė priėmimo klau
simą. Apie tai Kauno “Dar
bininkas” štai ką paduoda:

“Patiektų Ministeriui Pir-’ 
miniiikui skubotų interpelia
cijų dėl streikų, komunistų 
veikimo nedraudimo, dėl mi- 
nisterio p. Požėlos neteisėtų 
darbų, k. a. neteisėtų,areštų, 
vienuolių jėzuitų trėmimo, 
pašelpos bažnyčiai neišmo-^ 
kūjimo, nuosavybės teisių 
varžvmo ir tt.

♦

“Negalėdami tų visų ne
teisėtumų užginčyti socialis
tinė Seimo dauguma nedrįso 
interpeliacijų atmesti ir jos 
buvo priimtos.”

Nors interpeliacijas pri
ėmė, bet mes nenorėtume ti
kėti, kad “pažangioji” val
džia liautųsi katalikus erzi
nus ir persekiojus. Gal tik 
dėl akių tą padarė, kaip pa- 
prastai jie daro.

KAIRIOJI VALDŽIA BEN
DRAUJA SU LENKAIS

‘‘ 1 )arbininko’’ skaitytojai 
turėjo progą skaityti žinutes 
iš Lii'tuvos apie dabartinės 
kairiosios valdžios “patrio
tizmą” ir “taupumą.”

Sakau ir “darbštumas” 
tos valdžios. Ėmė tik kelius 
mėnesius laiko išvaikyti už
sitarnavusius katalikus, val
dininkus ^sulaikyti katalikų 
labdaringoms įstaigoms pa- 
šelpas; paliuosuoti iš kalėji
mų visus žulikus ir Lietuvos 
išgamas; tąsyti po teismus 
katalikiškus laikraščius už 
patalpinimą straipsnių nuro
dančių dabartinės valdžios 
klaidas: sukiršinti darbinin
kus prieš darbdavius išve
dant /uos i streiką ir paskui 
policijos pagelba streikus su
laužyti: pristeigti valdiško-^jomis, 
mis lėšomis mokyklų su len
kų dėstomąja kalba; padary-

~ u ■. * i .J UA lJ. iii
ti derybas su ‘mūsų Tautos 
aršiausiais priešais lenkais ir 
jų anglimis užversti visų Lie
tuvą; užversti Lietuvą lenkų 
judošių spiritu ir už jį išmo
kėti virš 40 milijonų litų, ir 
daug kitų dar^eįių.

Mūsų sandanečiai savo

sididžiuoti. Lenkų Pilsuds
kis dabartinės valdžios virši
ninkams tikrai atsiųs po me
dalį. Juk už 40 milijonų li
tų lenkai galės nukankyti 
šimtus vilniečių lietuvių ir 
sustiprinti savo kariuomenę, 
kad paskui užėmus daugiau 
Lietuvos žemių.

Beto, lenkai nemažai pel
nys už anglis, j Aišku, kad 
susibroliavimas lenkų su mū
siške “mladoturkų” valdžia 
pakels aukštyn jų zlotus, o 
mūsų litą pastūmės žemyn.

Svarbiausia, tai pristeigi- 
mas Lietuvoje valdiškomis 
lėšomis mokyklų su lenkų 
dėstomąja kalba. Tose mo
kyklose lenkai išauklės pa
čioje Lietuvoje nemažai 
“yvaršavekų,” kurie drąsiau 
galės rengti demonstracijas 
ir kelti obalsį “od morza do 
morža. ’’ Paėmus viską krū
von aiškiai matome, kad da
bartinė “pažangioji” val
džia be lenkų ne žingsnio. 
Viską daro su lenkų žinia ir 
jiems pataikaudami.

Lietuvos piliečiai turėtų 
sekti dabartinės valdžios ža
lingus darbelius ir netylėti. 
Ne laikas bus kalbėti ir dirb
ti kada Lietuvą paims ir* val
dys ‘‘bracie polaci. ’’ Social
demokratų ir vai. liaudinin
kų kokietavimas su lenkais 
yra labai panašus į kokieta- 
vimus Jagėlos su Jadvyga.

Rusija, Lietuvą pastatė 
daug ko reiškiančią Europos 
politikoje.” Toji sutartis bu
vo pradėta darytį dar buvu
sios vyriausybės ir tuomet 
sukėlė Europos spaudą ir su
domino politikų pasaulį.

Anuo metu mūsų sociafde-
kolegų’ ’ darbeliais gali pa- mokratai ir . v. liaudininkai 

paleido apie Lietuvą ir jos 
buvusią valdžią visokių pa
skalų ir šmeižtų dėlei pradė
tos sutarties.

Kadangi Rusija nepriėmė 
Lietuvos pasiūlymą Vil
niaus, Klaipėdos ir kaikurių 
ekonominių reikalų naudin
gų mūsų Tėvynei, derybos 
nutrūko.

Dabartinė kairioji valdžia 
visus tuos klausimus dėlei 
kurių anuo metu buvusios 
valdžios derybos nutrūko 
padėjo į šalį ir susitarė tokio
mis sąlygomis, kuriomis bu v. 
vyriausybė sutarties daryti 
nesutiko.

Taigi imant domėn tą vis;!, 
tai padarytoji sutartis su 
Rusija nėra naujas dalykas 
ir “Sandaros” pasigyrimas 
yra tuščias. Jūs tokiais me
lais ir šmeižtais savo skaity
tojų nebeįtikinsite.
“Pažangioji” valdžia “vei

kia” ir labai daug “veikia,” 
tik ne Lietuvos gerovei, bet 
‘ ‘ prošepanų ’ ’ lenkų. ‘ ‘ San
dara” vietoj maitinus savo 
skaitytojus tuščiais pasigyri
mais, parašytų apie savųjų 
esdekų ir liaudininkų žalin
gus Lietuvai darbelius, apie 
lenkišką spiritą, lenkiškas 
anglis ir tt. “Klerikalams” 
valdant Lietuvą tokio susi
broliavimo1 su “prošepanais” 
nebuvo. Štai kuo “pagarsė
jo” esdekų ir liaudininkų 
valdžia.

GIRIASI KITŲ PRADĖTAIS 
DARBAIS

“Sandara” gavo progą iš
garbinti ‘ ‘ proše-panišką ’ ’ 
Lietuvos valdžią dėlei pasi
rašymo sutarties su Rusija. 
Sulig to “peiperio ištlumoči- 
,]imu,” tai Lietuvos vardas 
išgarsėjo socialistams ir bur
žujams valdant Lietuvą. 
Taip, išgarsėjo iš antrojo ga
lo: plėšimais, demonstraci- 

antausių skaldymais
ir tf t. Ta gazieta sako: 
“Pasirašymas sutarties su

MELAMS ATREMTI ,
Lietuvoje išeinantis nemo

kamas mėnesinis “Tėvynės 
Sargo” priedas socialistų ir 
laisvamanių melų atrėmimui 
štai kokią žinią paduoda:

“Vis dar drįsta!
“Nežine ar dėl nežinojimo, 

ar, manydami; kad žmonės y- 
ra visai paiki, kai kurie so
cialistai mėgina Kataliku 
Bažnyčiai dar ir šiandien už
mesti inkviziciją. Yra Tai ne- 
žinojiniasrar nenorėjimas ži
noti istorijos ir neigimas ne

ACHMEDŽANO LAIME------------\
i

\

\
buvo panašus

(Tęsinys)
IIL

Sulig ta diena j<> gyvenimas 
sapnui.

Žiemą sunku jiems laivo matytis, prisieida
vo pakluonėmis slapstytis. " Du ar tris k^irt buvo 
Aizezvė atėjus pas jį į trobą. ’ITiomet jils išėmęs 

savo šventadieninį bešmetą aptiesdavo juo suolą, 
1 • t 1 • • sz ®

I

ar ka. kad mane 
I I

Ižanas. Ne, tu 
. tūkstantis po-

■sisvajo- 
•ienas ir

sodindavo brangią viešnią.
— Kas aš — ponia koki, 

taip priimi ?
— Tu ?! — džiūgavo Achmedžanas 

— ne jbmia. Tu— šimtas ponių, 
nių. Tu — visas pasaulis!

- — O tu. mano Achmedžanas! — u: 
davo Aizezė. — Tu — ne tūkstantis, tu 
kito daugiau nebus!

— Eisiu į tavo tėvą, pasipiršiu!
— Neik — neatiduos.
-— Kodėl ueat idiles ?
— Tavo troba sena. — išlėto, 

džius, kalliėjo Aizeze. šeimos nėra, 
neturtingas. <• mano tėvas neturto neit ėgsta — 
savas dacdė.

Achmedžano akys sužibo ir jis išdid:
— Kalviną (išpirkimą už nuotaką)
— Didelio kalvino reikalauja, 

imsi ? Aš graži, už mažą kalviną tėvas n 
Vis galvoja mano tėvas krautuvę kaime 

t i. tai krautuvės dėlei kalvino ir paprr
— Tai ką mums daryti ?

temp lama žo-
Namas

ini tarė; 
inešiu. 

iš ki r tu pa
nti d uos. 
atida ry-"a

•y?'

•s.

— Eik į miestą, pirkliauk, kalviną taupyk, 
o aš ląuksiu.

Nutarė, kad Achmedžanui reikia eiti į 
miestą.

Jis vis rengėsi ir vis atidėliojo — negalėjo 
jaunasis totorius persiskirti su savo mergaite.

Taip praslinko žiema, pavasaris, atėjo va
sara. o Achmedžanas dar vis rengėsi, kol vieną 
kartą Aizezė jam pasakė:

— Vasarai jirasliukus, eik į miestą. Vis- 
tiek žiemą matytis bus mums sunku, labai mane 
seka, jei sužinos — tuomet pats supranti... — 
ir ji. nepabaigus sakyti, nutilo.

-Turėjo jiedu sutartą vietą pasimatymams, 
turėjo sutartą ženklą, sulig kuriuo Achmedža
nas ateidavo pasimatyti. Eidama pas šulinį van
dens, Aizezė praeinant pro jo langą, tartum sau, 
dainuodavo dainelę: tada Achmedžanas žinojo, 
kad šiąnakt, kaimui užmigus, Aizezė jo lauks. 
Nekartą dėkojo jis Allachui už šulinį ir už tai, 
kad kaimo mergaitės nevaikšto vandens i upę, 
nekai tą džiaugėsi, kad jo grįtpalaikė galinė kai
me ir kaip tik priešais šulinį.

štai ir dabar sėdi jis, pina pintinę, o pats 
vis laukia, ar neužgirs tvli<xs dainos. Jau ke
lios dienos, kaip jis nebučiavo juodųjų akių ir 
rausvųjų lūpų, jau kelios dienos, kaip jo ran
kos nebi'pynė juodųjų kasų.

Pakėlė Achmedžanas galvą ir pažvelgė sker
sai gatvės į mečetę (bažnyčių) ; h<‘rniukąi visdąr 
sė<lėjo .jos patvory ir pats mažylis balsu dejavo. 

“Nusikamavo” — pamanė, žiūrėdalnas į vai
ką. Achmedžanas. Norėjo jaunasis totorius jį 
pasišaukti, duoti jam vandens atsigerti, liet pa-

sena! buvusią atsitiksią. Ke
rint kalbėti apie inkviziciją^ 
reikią Ęerąi žinoti istoriją ir 
tą laiką papročius. Inkvizi
ciją įvedė pasaulinė valdžia 
(ne- Kataliką Bažnyčia) 
bausti pavojingiems žmo
nėms.

“Kodėl gi socialistai, kal
bėdami apie* inkviziciją, vi
sai užmiršta Prancūziją ir 
Rusiją ir ten nuveiktus savo 
brolių ‘garbingus’ darbus. 
Jau nekalbant apie Prancū
ziją, (nes socialistai neturi 
tikėjimo, todėl ten buvu
siems faktams kartais gali ir 
nepatikėti) prisiminkime sau 
Rusiją, kurios pergyvenimus 
yra regėję ir daugelis Lietu
vos žmonių. Ten laisvės ir 
laimės skelbėjai, kad įro
džius didesnį savo karžygiš- 
kumą ir daugiau garbės pri
davus ainiams, išžudė tiek 
žmonių:

Ūkininkų ... ....... 815,100
Darbininkų _......192,250
Inteligentų____ 355,250
Kareivių........... „260,000
Karininkų .........  54,650
Policijos kareivių 48,500 
Gydytojų (kaipo 
Rusijos rojuje 
nereikalingų po
ną) ...........

Mokytojų ... 
Dvarininku

4

48,500
6,775

12,950

Viso labo .........1,764,775
“.Tai yra SSSR valdžios 

paduotos žinių?,- “bettikni- 
moj, niekas neabejoja, kad 
jos yra žymiai didesnės.

“Visa tai turint omeny, ar 
galima užmesti Bažnyčiai in
kvizicija?!”

's esami* tikri, kad be
dieviai laisvamaniai pamatę 
šią žinutę užsimerks ir kaip 
būbnijo taip ir bfibnis savo 
nudėvėtą giesmelę apie in
kviziciją. Talpindami tą ži
nutę nė neturime omeny per
tikrinti bedievius laisvama
nius, o tik paduodame tiems, 
-kurie renka, tokias žinias be
dievių šmeižtams atremt 
neleisti klaidinti visuomenę.

‘‘Skruzdė maža, bet kalnus 
suneša.’’ (Žmonių priežodis)

“Darbo dulkės vi a vertes
nės už brangiausią pudrą.’’ 
(Meidani)

“Darbštumas reiškia: už
dirbt pinigus ir neturėt lai
ko juos išleist.” (Decourcel- 
le)

“Dykinėjimas — tai namų 
vagis.” (Žmonių priežodis)

galvojo, kad jau saulė netrukus leisis, o vaikas 
kvailas, dar prasitars, tada seniai ramyliės jam 
nebeduoti], o jis reikalingas gyventoju draugiš
kumo; juk, šie sakys: “Raniazano (pasninko) 
laiku vaiką sutepė.” Ir, galvą nuleidęs, vėl grie- 
lx"s Achmedžanas darbo.

Kaž-kur sugirgždėjo vartai, paskui kiti, tre
ti, ii- pradėjo mergaitės ilga, marga virtine eiti 
pas šulinį vandens. Prie šulinio pasigirdo bal
sios kalbos, juokas, klegesys. Neskuliėdamos 
sk i rstes merga i t ės.

.Pasaulis eina ir visumet jame taip buvo, jog 
motinos murmėdavo, o mergaitės klausydavo: ir 
anksčiau taip buvo, ir paskui taip bus; dukte
rys tą žinojo, ir jų motinos tą atminė. Pasau
lis niekad nesikeičia: žmonės keičasi, o pasaulis 
vienas — ir prieš juos toks buvo, ir jn» jų tokiu- 
gi pasiliks.

Staiga Achmedžano palangėj pasigirdo tyli 
daina. Aizezė eidama pas šulinį tyliai, vos gir
dimai, niūniavo dainelę.

— Aizezė! Aizezė! — šūkterėjo pas šulinį ke
letas balsų.

- Klegesys tapo didesnis, juokas skardesnis ir 
j visas puses pasipylė vandens lašai. Aizezė įėjo 
draugių tarpam

Netrukus, viskas nurimo, niergaitės pilnais 
kibirais grižo į namus.

Saule pasislėpė už horizonto, slinkus dienos 
pasui ūkas įmigtas, tuoj bus galima valgyti ir 
gerti. Garis" Allaąbui ir Magometui. .To prana
šui! Jiems padedant tikintieji iškentė pasninką 
karštą vasaros dieną!

(Bus daugiau)
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5 str.

Lietuvos Respublikos Pre
zidentas iš* vienos- pusės ir 
Socialistinių Tarybų Res
publikų Sąjungos Centrali- 
nis Vykdomasis Komitetas iš 
antros pusės, įsitikinę, kad 
Lietuvos ir Socialistinių Ta-, 
rybų Respublikų Sąjungos 
tautų interesai reikalauja 
nuolatinio bendradarbiavi
mo, pagrįsto pasitikėjimu, 
ir norėdami padėti, kiek lei
džia jų išgalės, palaikyti vi
suotine taiką, susitarė suda
ryti sutartį esamiems tarp jų 
draugingiems santykiams iš
blėsti ir tam tikslui paskyrė 
savo įgaliotiniais:

Lietuvos Respublikos Pre
zidentas Mykolą Sleževičią, 
Lietuvos Respublikos minis- 
terį pirmininką, teisingumo 
ministerį ir einantį užsienių 
reikalų ministerio pareigas, 
ir Juryi Baltrušaitį, Lietu
vos nepaprastą pasiuntinį ir 
įgaliotą ministerį Socialisti
nių Tarybų Respublikų Są
jungai, ir

Socialistiniu Tarybą Res
publiką Sąjunyas Centrali- 
nis V ykdomasis Komitetas 
(jroryiju pi čcriiLip -Sodai is- 
tinių Tarybų Respublikos 
Sąjungos Centralinio Vyk
domojo Komiteto narį užsie
nių liaudies komisarą, ir 
Seryėją Aleksandrovskį, So
cialistinių Tarybų Respubli
kų Sąjungos nepaprastąjį 
pasiuntinį ir įgaliotąjį mi- 
nisterį Lietuvai,

kurie susitiko Maskvoje ir, 
peržiūrėję savo įgaliojimus, 

juos sudarytus tinkama 
jBteėta tvarka ir padarė 

■iUiftfli aitfarimna----- —
1 str.

Taikos sutartis tarp Lie
tuvos ir Rusijos, sudaryta 
Maskvoje 1920 metų liepos 
mėn. 12 d., kurios visi nuo
statai palaiko visą savo galią 
ir neliečiamybę, lieka Socia
listinių Tarybų Respublikų 
Sąjungos ir Lietuvos santy
kių pagrindu.

2 str.

J dėtu vos Respublika ir So
cialistinių Tarybų Respubli
kų Sąjunga savitarpyje pa
sižada visomis apylinkyltė- 
mis gerbti viena antros suve-. .... rėmimą bei teritorialinį in
tegralumą ir neliečiamybę.

3 str.

Kiekviena susitariančioji 
šalis pasižada susilaikyti nuo 
bet. kurių agresijos veiksmų 
prieš antrąją.šalį.

Jeigu viena iŠ susitarian
čiųjų šalių, nežiūrint jos lai
kaus elgesio, būtų Užpulta 
vienos arba kelių trečiųjų 
valstybių, antroji susitarian
čioji šalis pasižada neteikti 
paramos tai vienai arba ke
lioms trečiosioms valstvbeins • * 
jų kovoje prieš užpultąją su
sitariančiųjų šalį.

■ 4 str.
Jeigu trečiosios valstybės 

budarvs politine sutarti nu- 
kreiptą prieš vieną susita
riančiųjų šalių, arba jeigu 
ryšyje su 3 str. 2 posme nu
rodyto pobūdžio konfliktu, 
arba tuo atveju, kai nė viena 
nusitariančiųjų šalių nebus į- 
simaišiusi j susidūrimus gin
klu. tarp trečiųjų valstybių 
bus sudaryta koalicija vienai 
susitariančiu ju valstybių o-

L

• • • ' . . - 
konomiškai ^rba finansiškai 
boikotuoti, .autyoji susita
riančioji šalis tokion sutar- 
tin arba tokion koalici jon ne
si dės.

Tuo atveju, jei tarp susi- 
tairančiųjų šalių kiltų kon
fliktas ir jei nebūtų galima 
išspręsti to konflikto diplo
matiniu keliu, jos susitaria 
skirti taikomąsias komisijas.

Nurodytųjų komisijų su
dėtis, jų teisės ir procedūra, 
kurios jos laikysis, bus nu
statytos atskiru dar sudary
tum susitarimu.

6 str.

Ši sutartis turi būti ratifi
kuota ne vėliau kaip po šešių 
savaičių nuo jos pasirašymo 
dienos.

Pasikeitimas ratifikacijos 
raštais bus padarytais Kau
ne.

Sutartis surašyta" lietuvių 
ir rusų kalbomis. Ją inter
pretuojant abu tekstu bus 
laikomu autentiškais.

7 str.

Ši sutartis Įgyja galios
uuoTnornento pasikeitimo ra
tifikacijos raštais ir turės 
galios penkerius metus, iš
skyrus šios sutarties 1 ir 2 
straipsnius, kurių galiojimo 
klikas neaprėžtas. '

Šios sutarties galiojimas 
kiekvieną kartą bus automa
tiškai pratęsiamas viene- 
riems metams, jeigu viena 
susitariančiųjų šalių bent še
šiais mėnesiais prieš išeisiant 
sutarties galios tėrmiųui ne
pareikš noro pradėti dery
bas tblčsncr—abi ė ji? susita
riančiųjų valstybių santykia
vimo formai nustatyti.

Visa tatai paliūdydami į- 
galiotiniai savo ranka Šitą 
sutartį pasirašė ir savo ant
spaudais patvirtino.

Originalas yra sudarytas 
ir pasirašytas.dviem egzem
plioriais Maskvos mieste 
tūkstantis devyni šimtai dvi
dešimt šeštais metais rugsė
jo mėn. dvidešimt aštuntą 
dieną.

v •

IŠ KOMUNISTŲ PROPA
GANDOS

Susekta kominnsl ą orya- 
'iiizacija. Politinė policija 
šiomis dienomis Šiauliuose 
susekė stambią komunistų 
organizaciją. Visi susekti 
komunistai pasodinti Šiaulių 
kalėjime.

Komunisf u lileratūra ir v 
proklamacijos. I ’i rmadienį. 
įugsėjo m. 27 d. paryčiu 
Laisvės Alėjoje policija rado 
išmėtvta komunistu literatu- » • -
ra ir proklamacijas. Veda
mas tardymas.

A rėš!uoli komunistai. Rug
sėjo 25 d. politines policijos 
sulaikytas uolus komunistų 
veikėjas Pijus Glovackis, ku
ris Šančiuose per mitingą 
kurstęs darbininkus sukilti 
prieš.dabartinę valdžią, o ki-. 
lūs karui į>u Lenkais, ginklus 
atkreipti prieš Lietuvos val- 
tybę.
Rugsėjo 20 d. taip pat Šan

čiuose sulaikytas Jurgis Sa
balis, kuris karštai agitavo 
ir komunistui literatūrą pla- 
1 ino darbininku tarpe.

‘‘Maža ir menka adatėlė, o 
dažnai išmaitina visą šeimy
ną.” (Žmonių priežodis)

Čia parodomas miestelis Beardstown, pi. prie IUinois upė s šimtai žmonių turėjo bėgti 
is namų, kai vanduo prasimu šė pro tvenkinius ir užliejo mi estą.

KR. DEMOKRATŲ INTERPELACfJA DĖL NETEISĖTU 
VIDAUS REIKALŲ MINISTIERIO ŽYGIŲ '

1. Vidaus Reik. Ministeris 
p. Požėla yra paskelbęs dar
bo inspektoriams darbinin
kų streikų instrukciją, kuria 
darbininkų streiko metu ap
rėkiama įmonių savininkų 
teisės į jų turtą.

Lietuvos valstybėje priva
tinė nuosavybė yra Konsti
tucijos nuostatais garantuo
ta, ir nėra ir būti negali Įsta
tymo, kuris leistų V. R. Mi- 
nisteriui taikos (normaliu) 
-metu-aprūžti įmonių savinin-Į iard.VTno Tr jų pranešimų ne
ką teises Į jų turtą. Todėl šį 
V. R. Ministerio instrukcija 
kaipo prasilenkianti su pa
grindiniais valstybės įstaty
mais neteisėta, o šią instruk
ciją išleidęs V. R. Ministeris 
p. Požėla yra nusikaltęs val
stybės Įstatymams, nes šiuo 
savo žygiu jis yra pasisavi
nęs per daug valdžios, Įsibro
vęs'į Įstatymų leidžiamosios 
įstaigos (Seimo) kompeten
ciją, suardęs teisėtą valsty
bes tyarkų ir.. tuo pakenkęs 
valstybės reikalams.

2. Valstybėje kilo streikų 
banga. Šiuos streikus orga
nizuoja naujai Įsikūrusios 
darbininkui profesinės sąjun
gos. Nors demokratinės val
stybės vyriausybei visų luo
mų reikalai turi lygiai rūpė
ti, bet V. R. Ministeris p. Po
žėla,‘kaip tatai matyti iš auk
ščiau minėtos jo instrukcijos, 
stojo streikuojančiųjų darbi
ninkų pusėn, neteisėtu būdu 
paneigdamas iš jo žinioje e- 
sanni valdininkų, kad jie šią 
j<> neteisėtą instrukciją Į>il- 
dytų.

Šių neteisėtų V. R. Minis
terio p. Požėlos darbui rezul
tatai tuoj pasireiškė. Pro
fesinių sujungi] sukurstyti 
streikuojautieji darbininkai, 
pajutę, kad vyriausybe yra 
j’J pusėje, pradėjo daryti 
smurto veiksmus. Buvo at
sitikimų, kad streikuojantie
ji darbininkai"sulaikė gatvė
je baldų fabriko kroviniu^ ir 
grąžino Į fabriką, arba prie
varta iškrovė iš vagonų jau 
sukrautus degtukus, bet po
licijos organai. pildydami V. 
R. Ministerio p. Požėlos va
lią. smurto įvykiui nesiidrau- 
dė.

Tiesa, buvo vienas atsitiki
mas, kuomet policija (Jona- 
\o.j) įvykdė teisėtą tvarką ir 
neleido darbininkams truk
dyti fabriko savininkui iš
vežti iš fabriko prekių, bet 
po to du policijos, viršinin
kai. kurie tatai padarė, bu
vo pašalinti iš vietų, esą tai 
už “netinkamą” pareigų ėji
mą, nors jie vįsa tai padarė 
vadovaudamiesi Pil. Apsau
gos Departamento šiuo rei
kalu išleistu ir p. Požčlonap- 
lolniotu aplinkraščiu. Aiš-

ku, kad tokiose apystovose 
policija veikti negali, nes jos 
veikimas parai i žuoja mus pa
ties jos vyriausiojo viršinin
ko V. R. Ministerio p. Požė
los neteisėtais žygiais, kuris 
(p. Požėla )vaduojasi ne į- 
statymais, bet streikuojančiu 
profesinių sąjungų nuomo
ne. Kad taip yra, 'tatai aiš
ku jau iš to, kad minėtus du 
policijos viršininkus p. Po
žėla atleido iš vietų bejokio 

išklausęs. Tokiomis aplin
kybėmis daromieji streikai 
gali pakenkti valstybės rei
kalams?

3. Krašte jaučiamas komu
nistų judėjimas, kuris vysto
si drauge su profesinių dar
bininkų judėjimu ir sudaro 
valstybei rimtą pavojų. Ke
ltose vietose buvo smurto į- 
vykiii (Raseiniuose). Vy
riausybė nesiima priemonių, 
kad nuo šio pavojaus apsau
gotų kraštą? Toks jos veik
lumas gali privesti valstybę 
Į>rie anarchijos, nes tokie pe- 
sudraudžiami minių ekscesai 
yra ne kas kita, kaip planuo
tas revoliucinių pajėgų ban
dymas mažu maštabu, kad į- 
sitikinusj policijos bejėgume 
ir pakrikime, jau padaryti 
bandymą dideliu maštabu ir 
nugriauti Konstitucijos įves
tą tvarką. Vyriausybės, at
seit. V. R. Ministerio p. Po
žėlos nereagavimas i pana
šios rūšies ekscesus dar la
biau didina pavoju Valsty
bės ramybei bei saugumui. 
Komunistiniam judėjimui 
sustiprinti Kauno ir Šiaulių 
kino teatruose vyriausybės 
leidimu rodomos bolševikų 
pagamintos filmos. kurios 
i r voliur i jonizuoja palinku
sias Į anarchiją ir nepalan
kiai Lietuvos valstybei nusi
stačiusias miesto žmonių mi
nias. Reikia pažymėti, kad 
los pat filmos mūsų kaimynų 
valstybėse (Vokietijoj. Lat
vijoj. Estijoj) buvo tų kraš
tu vyriausybės uždraustos 
rodyti.

4. Nešiimdama priemonių 
apsisaugoti nuo komunistų, 
vyriausybė betgi randa val
stybinio reikalo kovoti su jė
zuitų ordeno vienuoliais ne
duodama šio ordeno kuni
gams ne Lietuvos piliečiams 
leidimo toliau Lietuvoje gy
veni i. Toks vyriausybės nu
sistatymas nesuderinamas sti 
tikybos laisve 
Šiuo būdu Vvrj 
naši nelegaliu U 
būdu paneigti H 
nyrins ir katuli 
nes reikalus.

Šitoks be 
Inas trukdy 

Lietuvoje ir 
ausybe kesi- 
• negarbingu 
’atalvkų Baž- 
kų vishiomc-

indo dnro- 
l'venti Lie- » •

png

tuvoje Jėzuitų*kunigui, ku
ris niekuo nėra/ nusižengęs 
Lietuvos valstybės istatv- 
nianis ir nėra pavojingas val
stybės tvarkai ir ramumui, 
nesuderinamas nė su savitar
pio principu veikiančiomis 
Lietuvoje svetimšaliams gy
venti Lietuvoje taisyklėmis. 
Šis vyriausybės darbas daro
si dar ryškesnis, kuomet vi
suomenė mato, kad vyriau
sybė bijo vienuolio, o nesiima 
priemonių prieš priešvalsty
binius gaivalus, kurių pilna 
Lietuvoje ir kurie graso val
stybei pavojumi.

5. Tikybinių įstaigų reikct 
lams rūpinti Lietuvoje yra 
šių metų biudžete skirta ata- 
t inkamos sumos. Šias sumas 
iš biudžeto išbraukti kėsino
si v. liaudininkai ir socialde
mokratai pirmosios Seimo 
sesijos paskutiniame posėdy, 
Įnešdami tam tikrą įstatymo 
projektą, kurį tačiau Seimas 
atmetė. Jau pats įstatymo 
projekto Seiman įnešimo 
faktas rodo, kad .minimų su
mų išmokėjimo sulaikymas, 
net pačių įnešė jų nuomone, 
nėra galimas be įstatymo pa
keitimo. Tačiau p. V. R. Mi
nisteris Požėla neteisėtai su
laiko šių sumų išmokėjimą, 
prasilenkdamas su Lietuvos 
veikiančiais įstatymais ir įsi
braudamas i Įstatymų lei
džiamųjų ištaigi] veikimo 
sritį.

(>. Valstybės Konstitucijos 
11 § nustato ir garantuoja pi
liečių asmens neliečiamybę. 
Pilietis gali būti suimtas, ar- 
na jo laisvė suvaržyta, tik už- 
1 ikus jį nusikalstamąjį darbą 
bedarant arba teismo organų 
nutarimu. Bet Vidaus Rei
kalų Ministerio p. Požėlos ži
nioje esantys organai nepai
so šių konstitucinių garanti
jų. Pa v.: š. m. rugsėjo m. 5 
d. Politinės policijos buvo 
suimti ir p. Požėlos parėdy
mu patalpinti Sunkiųjų Dar
bu kalėjimai) Hardfeldas, 
Norvaišas. Si viekas. Ir tik, 
išlaikius juos be teisiško pa
grindo kalėjime 10 dienu, jie 
buvo persiųsti Panevėžio A- 
pyganios Teismo Valstyljes 
gynėjo žiniai. Rugsėjo m. 10 
d. buvo suimtas pil. Zdanevi- 
čius. kuris tokiu pat būdu 
buvo t lie teisiško pagrindo 
Rūkomas kalėjime ligi IX-16 
ir tik tada perduotas Valsty
bės gynėjo žinion.

Turėdami galvoj visa, kas 
aukščiau išdėstyta, mes, že- 
ūuau pasirašiusieji, klausia
me p. Ministerį Pirmininką, 
ar jam yra žinomi šioje in- 
torpolacijoje išdėstyti faktai 
ir jei jie*yra žinomi, ką p. 
Ministeris T'irmininkas yra 
pasiketinęs daryti, kad 1) su
stabdyti Konstitucijos ga
rantijų laužvma nuosavrties 
ir asmens laisvės srityje: 2) 
atitaisyti padarjtus neteisė
tus žygius j 3) užkirsti ateity

Rašo JONAS J. ROMANAS
*' ft ’tP U 7‘ “----
Tai aš jau Amerikoj.
Vos man čia pasirodžius, 

kiekvienas klausia apie pa
vojų kuro tarpe Lietuvos ir 
I«enkijos. Tie klausimai tei
sybę pasakius mane stebina, 
nes dabar Lietuvoje niekas ir 
nemano apie karą ir jo ne
pramato. Karas yra negali
mas. Gal Lenkija ir rizikuo
tų paskelbti karą Lietuvai, 
bet ji bijo Rusijos. Lenki
jai paskelbus karą Lietuvai 
Rusija, žinoma, nepraleistų 
progos gerai pasireklamuoti 
po pasaulį kaipo mažų tautų 
užtarėja ir eitų Lietuvai pa- 
gelbon. Tą rusai mielu noru 
darytų dar ir dėl to, kad san
tykiai tarpe Rusijos ir Len
kijos niekad nebuvo ir nėra 
pergeriausi.

Lenkai nors ir mėgsta 
žvanginti kardais bet vis 
vien bijo Rusų ir be to dar y- 
ra pavojus, kad Lenkai, pra
dėję kariauti su Lietuviais ir 
Rusais, nepajustų spaudimą tuos reikalus aprūpinti, 
iš Vokiečių pusės. Pastarie- reikia palaikyti draugi! 
ji laukia tiktai progos panai
kinti Danzigo koridorių.__

Kita svarbi priežastis, dėl 
kurios negali būti karo, yra 
tame, kad Lietuviai neseniai 
pasirašė nepuolimo sutarti 
su Rusais. Pati sutartis at
rodo nekalta, bet yra papro
tys. prie tokių sutarčių pridė
ti protokolus, kurię aiškina 
smulkiau kaip pasirašytą su
tartį reikia suprasti. Lietu
va rado reikalingu paskelbti 
protokolą, kuris liečia Lietu
vos teises kaipo Tautų Są
jungos nario, bet kas gali sa
kyti, kad nebuvo ir. kitų pro
tokolų, kurie, sakysime, nu
rodo kaip Rusai privalo elg
tis Lenkijai užpuolus Lietu
vą arba ką Lietuva turi da
lyti Lenkams paskelbus karą 
Rusams?

Mes neturime pamiršti, 
kad Lietuva nors ir su savo 
neskaitlinga, bet gerai išla
vinta ir narsia kariuomene 
labai daug reikštų Rusijai 
susipešus su Lenkais. Rei
kia tiktai pažvelgti į žemlapį 
ir Lietuvos strategišką padė
tį kiekvienas supras.

Lietuva, matyti, yra savo 
užsienio politikoje nusista
čiusi užmegsti ir palaikyti 
draugingus santykius su sa
vo dvejais stipriausiais kai
mynais. būtent, Rusais ir 
Vokiečiais. Tas žingsnis ga
li atnešti tiktai gero įdėtu- 
vai, nes Lietuva turi daug 
bendrų reikalų ir su Vokie
čiais ir su Rusais. Prieš pa
saulinį karą Rusija buvo di
džiausia rinka Lietuvos pra
monei. Šiauliuose esantieji

odos fabrikai, Kaune 
Šmidtų fabrikas, Tįqn| 
fabrikas ir daugel fcįpffl 
duodavo savo pag$«| 
prekes Rusams. Kaina] 
karą, ta i p i r dabar I&n| 
perka sau visokių 
iš Vokietijos. Teisybėj] 

sai ar nepraėjo 
vojear jie yra mūsų 
nes ir Prekybos Delegatei 
nariams nurodžiusi, ka&S 
gu jie pirks Lietuvoj^ 
nori, kad Lietuviai pfi 
pas juos. Tas yra gaĮg 
nes Lietuva iš Rusijos | 
pirktis žibalą, benziną, ą 
lis, druską ir t. t. Lieti 
žinoma nori su Voki 
gi vaiyti prekybą nevieni 
perkant pas juos, bet ir jiej 
parduodant. Vokiečiai! 
dabar yra bene tiktai mą 
didžiausi pirkėjai ūkio įįi 
dūktų. Todėl aišku kad5^ 
kiečių, Rusų ir Lietuviui! 
kalai yra bendri ir todėl ki 

S

žinias išdėt
skaitytoj

$5

kelią prasilenkimams su 
Konstitucijos nuostatais; 4) 
griežtai sustabdyti veikian
čiųjų įstatymų laužymą ir 5) 
patikrinti piliečiams jų as
mens ir nuosavybės neliecia- 
myltę, sulig Konstitucijos 
nuostatais, veikiančiais įsta
tymais ir Ministertų Kabine
to deklaracijoje duotais pa-’ 
sižadėjimais.

’ Šią interpelaciją prašome 
pripažinti skubota.

Pasirašė: .4. Eiidzhtldtis. 
L. Bistras. ,J. Dayilis, E. 

rildienč, .4. nislkšli/x, Ste
ponavičius, J. Masiliūnas, E. 
Turauskas, l)r. Karvelis, L. 
Simutis.

ryšius su tomis valstybėmis^
Tą visą sugla.udus4Ja?ūw 

galime padaryti išvadą, k$| 
artimoje ateityje negali bra 
karo su Lenkija, nes toks 
ras pakenktų tų šalių t>r^| 
bos interesams ir gali 
Pradžia kito pasaulinio kaįa 
dar didesnio ir baisesnio n 
praėjusį, o tokio karo niekui 
nenori susilaukti. Todėl kį 
tos st i presnėsės tautos pada| 
rys savo presiją (spaudimą^ 
ant Lenkijos, (jeigii Lenka| 
patys to ir nesusiprastų^ 
kad karo nebūtų. ujal

Mano trijų metų*
nis darbas Lietuvoje davi 
man progos arčiau susipažins 
tisu Lietuvos gyvenimu, ii 
jos padoria ir aš tas žinias SU 
mielu noru suteiksiu pėl 
‘‘Darbininką,” kurio štabas 
I »aprašė tas 
•^Darbininko” 
naudai. Žinodamas, kad A- 
merikos Lietuviai labai j 
užinteresuoti Lietuvos reil 
lais ir nevisados tdis paeis 
aš norėčiau išgirsti iš “D; 
bininko” skaitytojų apie klfr 
riuos klausimus jie norėtų 
gauti daugiau žinių, tada as 
galėčiau pirmoje vietoje tas 
žinias suteikti. Kreipkitės 
su klausimais.

Lietuvių Prekylios B-vefl 
šerininkan žinoma, indomatt- 
ja apie B-vės darbuotę ir rei
kalus Lietuvoje. Savo laiku 
apie'tą viską ir apie šeriniu- 
k u Mivažiavima bus atskirai * * ’I
raportas pagamintas iš iš
siuntinėtas visiems šėrinint 
kams. T<mIc1 šiito karto 
kreipdamies su klaiisnmdsį 
apsirubežinokite plačiai^ 
siiomenei rūpįmais dalykais

LIETUVOS SALDAINIU
Birutės Fabriko SiatiHuoN -

Remkite Lietuvos pramOBf 
pirkdami tiktai BIRUTES 

saldainius z
D£ŽUT£ SALDAINIU

21 svarų kainuoja

$1.30
Reikalaukite visose 
se krautuvėse arba prisiųsti 
mums pinigus ir mes 

me >al«luinių paštu.
, R E ĮKALA r J .\ M K AGENTŲ 

K rekvienojė Kolonijoje

LIETUVIŲ PRBKYB08B-H 
366 West Broadway 

Borton Man.



ą au^u^ gerėjo ir sugrįžo i ramaus
SUVAŽIAVIMAS

VARŠUVA.—Spaudos ži
niomis, š. m. rugsėjo mėn. 1 
o. Lenkijos kalėjimuose bu
vo 26,403 kaliniai, iš jų 2,067 
politiniai.

LDS. Naujosios Anglijos Ap
skričio susivažiavimas bus sie
lių 24 d., pobažnvtinėj salėj, St. 
James St., Norwood, Mass. 
Prasidės 12:30 vai. po pietų.

L. Vyčių N. A. Apskričio pus
metinis suvažiavimas įvyks ne
kėlioj, spalio 24-tą dieną, 1-iną 
vai. po pietų, šv. Petro parapi
jos svetainėj, 492 E. Seventh 
St. Šis suvažiavimas bus svar
ius ir įdomus, nes bus išduota 
raportai iš gegužinės ir seimo. 
Taipgi bus svarstoma kaslink 
“Sport League” ir daug naujų 
dalykų.

K. J, Viesulą, Pirm.

■.orio1-■rn

Liberty 7296. v ■

GEORGE H. SfflELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Building
294 Washington Street 

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

GYVENIMO JTIETA
37 Gorham Avė., Brookline

Telephone Regent 6568
ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien X 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky- v 
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir X 
mažai sukalbantieji angliškai gali 
kreiptis Įvaų-ials reikalais pas ma-r 
nę. A. F. Kuėižio adresas yra toks: X 
308 E. Ninth St., Tel. S. B. 1696. |

ŠELPIMO REIKALU
u* ■ '

Rasis Federacijos kon- 
vasario 16-tą dieną 

yrė neturtingų mokslei- 
udai vajaus diena.

Mokslas mokyklose jau 
jo ir už pirmąjį se- 
mokvklos reikalauia •• ♦/ 

šaukšto apmokėti. Taigi su 
mokslo pradžia reijįalingi ir 

igai. Bepigu tam moks- 
i, kuri turi čia savo tė- 
i arba bent pasiturin

čius gimines, kurie mokslei- 
įyį aprūpina reikalingomis 

lėšomis. Bet nelaimė tam, 
; kuris priverstas pats sau 
į pragyvenimą padaryti ir už 
klioksią mokykloje apsimokė- 
į ii. Kadangi pastarųjų poros 
luetų laikotarpy Federacijai 

i au- 
';-kų, kiek buvo pažadėta pa- 

fc’salpos, taigi panaudota visas 
t rezervas ir šiais mokslo nie-

| ir labiausia reikalaujančiam, 
į suteikti.

Todėl šiuomi atsišaukiame 
į visus neturtingų moksleivių 
prietelius į visus Federacijos 
skyrius prašydami susįrū- 
pinti neturtingų moksleivių 

| šelpimo reikalu ir nors kiek 
| tam reikalui parinkti aukų, 
r Susirūpinkime tais, kurie 
E patys negali apsirūpinti ir 
| neduokime jiems vargą kęsti, 
t. Šelpkime tuos, kurie pašal

pos tikrai reikalingi. Atmin
kime moksleivių vargus ir iš
tieskime pašalpos ranką.

Vilkams pakvipo aries 
s kailis

Amerikos laisvamaniai nuo- 
rlatos rodo didelio susirūpini

mo lietuvių katalikų likimu 
— tenai, kur katalikai sude
da daug aukų. Jei laisvama
niai kalba apie katalikų rei
kalus, tai žinok, kad jiems 
3-ūpi katalikų kišeniaus cen
tai. Mus nei kiek neapeina,

i' ■' • • •

s nepasisekė tiek surinkti

tais nėra iš ko pašalpą nors

t- 
t

I

SVARBUS PRANEŠIMAS

kam ir kiek laisvamaniai au
kų sudeda laisvamanių reika
lams. t Mes ten nesikišame, 
nes tai laisvamaniu reikalas, 
bet jei kur nors katalikai su
deda didesnę sumą 
žiūrėk laisvamaniai ir įkiša 
savo snapą (mat jie labai 
smalsūs ant katalikių sudėtų 
dolerių ir juos gerai suuo
džia). Vietoje rūpintis lais
vamanių nusmukusiu krūme
liu, lenda, it degloji Į bul
ves kur jiems suvis nepri
klauso.

Vos spėjo Federacija pa
skelbti savo apyskaitą, kaip 
mūsų laisvamanėliai ištiesę 
kaklus 
A-li-a!
surinko 
maniams- ▼
Tai nėgę rau
tu vos Katalikus 
moksleivius sušelpė, ir sek
retoriui algą mokėjo, na, 
nusmukusiai Sandarai 
cento? Tai labai blogai!

Vietoje aimanavus 
katalikų sudėtas aukas, 
patartume

Jau penkti metai, kai res
publikonų pavija sugrįžo 
valdžion ir paėmė savo kon
troleri valstybės vairą Wash- 
ingtone. Per visą tą laiką 
Amerikos pramonė ir prekv-

gy veninio vėžes. Tas pramo
nės ir bizn-ių gerėjimas reiš
kė darbininkiĮ padėties gerė
jimą. Šiandie mes esame su
laukę tikrai geni laikų. Vie
nas iš žymiausių faktorių 
prisidėjusių prie gerovės grį
žimo buvo tai apsaugojančios 
respublikonų partijos muitų 
sistemos Įvedimas.

Visi gerai atsimename, 
kad 1921 m. buvo 5,(MM),060 
bedarbių Suvienytose Valsti
jose. Tąsyk fanuos, fabri
kai ir bizniai merdėjo, o Lais
vės paskolos šimtiniai bonai 
parsidavinėjo po $85. Tada 
už milijonus dolerių prekių 
ėjo iš kraštų, kur darbinin
kai buvo pigūs. Tas dėjosi 
dėlto, kad muitai buvo nu
mažinti ir Amerikos pramo
nininkai mokėdami augštas 
algas darbininkams negalėjo 
išlaikyti konkurencijos. Tuo 
pat laiku milijonas ateivių 
kasmet tirštindavo'bedarbių 
eiles. Ir svetimos pigioj pi'Cr 
kės ir svetimi pigūs darbi
ninkai tada smukdė Ameri
kos darbininkų gerovę. Kaip 
Įleido 10
pigių prekių suparaližavo 
pramonę 1913 ir 1914 m., tai 
lygiai dėl tos pat priežasties

Fed. Sekretorijatas\\y\wo baisus finansinis krizis

unisonu sušuko: 
Kaip daug jie aukų 
ir nei cento laisva- 

neskyrė. O-h-o! 
Žiūrėk ir Lie

pa rėmė ir

1893 ir 1897 pj. t
Dėl respublikonų partijos 

smulkesnių punktų galima 
nuomonėse skirtis, bet kati 
augšti respublikonų įvesti 
muitai gelbsti pramonę ir pa
šalina nedarbą, tai yra fak
tas. Dėl tos pat priežasties 
išgalima Amerikos darbinin
kams augštas algas mokėti.

Nei viena muitų sistema 
negali visų patenkinti. Štai 
dabar audiminės dar nesusi
tvarko. Bet čia'yra kita prie
žastis. Čia daugumoj yra 
kaltos mados. Moterų dabar
tinės dresės -perpus audimo 
tereikalauja palyginus su se
nomis madomis. Dėl tos^ prie
žasties audimo mažai*fesu- 
naudojama ir tas ant audimi
nės pramonės atsiliepia. Ne
žiūrint i tai audimiuė pramo
nė gerėja. (S kol b.)

LDS. Ne\v York’o ir New 
Jersey Apskričio susivažiavi
mas įvyks lapkričio 14 d., Šv. 
-Jurgio Dr-jos Salėje, 180-2 Nevv 
York Avė., Netvark, N. J. Pra
sidės 3 vai. po pietų.

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

o
nei

apie 
mes 

susirūpinti savo 
laisvamanišku kiemeliu, nes
laižysitčs-nesilaižysite. Laši- 
i:ių vis vien negausite. Ka
talikai be jūsų pagelbės au
kas surenka be jūs ir mokės 
jas panaudoti tam tikslui, 
kam jos surenkamos.

Atminkite, kad čia ne “Lie
tuvių Dienos” 1916 m. lap
kričio 1 d. pinigai.

/

IŠVENGĖ OPERACIJOS
BET1IEL, Me. — N. W. 

Stlieridge 70 m. amžiaus, tu
rėjo skaudžiamą koją. Dak
tarai pasakė, kad reikėsią ją 
pupiauti. Tai senis vietoj 
kad pasiduoti operacijai, nu
sižudė.

“Gera pradžia—pusė dar
bo.” (Aristotelis)
TĖMYKIT “DARBININKE” 

$6,000 LAIMĖJIMĄ UŽ 
OLD GOLD

P. Lorillard Kompanija, iš- 
dirbėja gerai žinomų Old Gold 
cigaretų pasiryžo išdalyti $6000 
pinigais laimėjimams, 
prasidės kitą savaitę.

kuris 
Tėmy- 

kit kontesto taisykles, kurios 
(bus paskelbtos kita savaite. Ne- 
[praleiskite. Tai yr’ vienintelis 
gyvenime atsitikimas.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

MAŲJAS IŠRADIMAS
• &EKSNIO GALINGA MOSTIS*

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima. šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą- Dusuli, Galvos ikau- 

tefp ▼fanfetoa flfcaadepmua 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

* OINTMENT.

Seksais Ointment Co.
518 MAIN ST. BOK 352
HARTFORD, CONW. U. S. A.

$6,000 PINIGAIS LAIMIKIS 
DUODAMAS DYKAI UŽ 

OLD GOLD
Kitą savaitę tilps “Darbinin

ke” ypatingas skelbimas apie 
žymiausius 01d Gold cigaretas. 
$6000 bus dovanota tiems ku
rie laimes kontestą. Tėmykite 
kontesto taisykles. Skelbimas 
pranešantis laimėjimą bus tal
pinamas kitą savaitę “Darbi
ninke.” Nepraleiskite progs, 
galite lengvai laimėti gerą 
pluoštą pinigų.

ROSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

1 514 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
I Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

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

450 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. •— Juozapas Vinkevičius.

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

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

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

mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 Washington St„ Boston, 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Ateldan»2 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

i

Kodėl Tamsta Privalai 
Balsuoti už

LDS Ne\v York’o ir New 
* Jersey apskričio posehninis 
L- suvaživaimas Įvyks 14 d. lap- 
k kričio Šv. Jurgio Dr-jos sa- 
| Įėję, 180—2 Ne\v York Avė., 
| Newark, N. J. Sesijos pra- 

sidės 3-čią vai. po pietų.
Kuopos malonėkite pri- 

L siųsti kodaugiausia atstovų, 
e nes yra daug svarbių reikalų 
[aptarti. Buvusio seimo Wa- 

terbury, Conn. nutarimus tu
rėsim įvykdyt, nes jau va
jaus laikas netoli, tad ture- 
simė tartis kaip geriausia i- 
vykdyti. Kviečiame ir tas 
kuopas, kurios yra išstoju
sios ar atsimetusios iš šio ap
skričio dėl kokių nesusipra
timų. Pamirškime kas buvo 
praeityje negero, o eikime 
tvirtai vienybėje. Tada pa- 

į sieksime savo užsibriežto 
* tikslo.
■y Kuopos, aptarkite ir pri- 

siųskite naujų įnešimų ar 
'■pataisymų, kurie būtų page

rinimui mūsų garbingos or- 
i ganizacijos.

Pranai Elscika, 
L LDS. Neyv York’o ir New 
^Jersey Apskričio Raštinin-
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VALGYKLOJ
Kostumeris: “žiūrėkite, štai 

muši sriuboj!”Graži patarnautoja, nekaltai:
k*Biednaj« sutvėrimas!”

Ištisą Republikonu 
Tikietą!

Republikonu pildomoji vyriausy
bė “dirbo tamstoms’’ per pastaruo
sius dvejis metus! J rekordai abie
jose valdžiose kaip ant Beacon Hill, 
taip ir Washington’e parodo aiškiai 
kad jie “darbavosi gerai’’savo sri
ty i ružsipelnė vėl TAMSTOS balsą 
lapkričio 2 d. Po Republikonu Par
tijos išmintinga vadovyste, Federa- 
liai Taksai tapo sumažinti $800,000,- 

v 000 per metus. Valstijos skolos su
mažinta per pusę ir valstijos taksai 
numušti už $2,000,000.

Geresnės mokyklos, geresnės li
goninės ir suteikta geresnė apsauga 
reikalaujantiems. Generalio gerbū
vio era buvo bandoma per didesni 
laikotarpi, visoj Valstijoj ir Tautoj. 
Priklausys nuo Tamstos, ar ši padė
tis tęsis toliau po ta pačia stipria ir 
patyrusia Republikonu Administra
cija. Kad išrinkt Republikonus, 
TAMSTA privalai balsuoti. Patik
rink gerai ar esi užregistruotas. Eik 
prie urnos ir balsuok — balsuok už 
ištisą Republikonu tikietą.

H MARIJONA BRANICKAITE-BU- 
VASIENfc. įirieš karų su keruriais'sa- 
v<> vaikais gyvenasi New York’e. r

2) VAŠIl.IAESKAI, Antanas. Silves
tras. Alena. Agnieška, ir Mykolas. Iš 
Krosnos vai., prieš karą gyvenę She- 
nan<loah, Pa.

3) Tl'OMAS. Antanas, iš Saudogalos 
kaimo. Saločių vai.. į Ameriką atvykęs 
3910 jn. ir gyvenęs 632 \Vater Street, 
Nt \v York'e.

•D VALAITIS. Julijonas, iš Naumies
čio. i Ameriką atkeliavęs 3886 m., gy
venęs Brooklyne (ar Brookline) ir dir
bęs prie akmenų tąsymo,

5) PRANCKAITIS, Juozas, iš Dač- 
’.anjienos kaimo, v«i pirm p m
buvęs Ant, Zanušienės inamiu. 3125 
Biair Avė./ Scranton. Pa. Kur dabar 
jis. vaikai nežino.

•>) BARTKEVIČIUS. Andrius, iš 
Nanjų-Navasiolkų kaimo. Semeliškių 
>al.. Traki] apsk.. i Ameriką išvykęs 
3!*12 m., tarnavęs J. A. V. kariuome
nėje ir buvęs du kart sužeistas; tuoj įk> 
kuro gyvenęs pietinėse valstybėse, liet 
kur nėra žinoma.

Ieškomieji arba apie juos ką nors ži
bantieji prašoma atsiliepti šiuo adresu: 
I ITUPANTAN OONSIT.ATE. 38 Park 
Ro'v, Ne\v York. N. Y.

r.iieškau savo draugo Augusto Gul- 
gi<> ir jo brolio T.<“ouar<Io Gtilgio. Abu 
pviiia iš Margioiiių kaimo. Kaltelių pa
rapijos. Vilnijos. Girdėjau, kad Leonar
das gyyena New Vorke. o brolis Augus
tas I’ennsylvanijoj. Gerbiamieji, atsi
liepkite palys ar kas žinote, maloniai 
prašau pranešti šiuo antrašu: JONAS 
JESKELEVIčU S. » Belleviic Avenue. 
Montello. Mass. J

Lietuvos Duktern Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Tekis AšmenskienB,

98 G Stteet. So. Boston. Mass. 
Tel. South Boston 4474-M.

Vice-Pirm. — Zofija KčštenS,
59 Gatės SL, So. Boston. Mas& 

Prot Raštininke — Ona Siaurienė,
443 R, 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Bronislava Ciunienfi,
29 Gould St.. W. Roibury, Mass. 

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

Tvarkdąrė — Ona Mizgi r che n S,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. , 

Draugija savo susirinkimus laiko kaa 
antrų u ta rn inkų kiekvienų mSueat 

Vjgals .tlrjps reikalais kreipkitės | pn> 
-•tokOTiį raštininkę laišku ar telefor 

vakare, pobažnytlnCj svetaine 
Fifth St., So. Boston, Mass.

ŠV. J0N0"EV. BL. PAŠELP. 

DRAUGIJOS VALDYBOS 
ANTRASAI

Pirmininkas — M. žioba,
539 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,
17 Vale St., South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Pk., South Boston. Mass. 

Fin. Raštininkas —••M. šeikis,
366 Broadvvay. S<>. Boston. Mass.
40 Marine Road, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway. So. Boston, Masu. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų va
landų po pietų, parapijos salėj, 492 EL 
Seventh St. So. Boston. Mana

it
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37 Hartford Avenue
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JAKAS
Oambridge 41, Mass.

VLADAS
877 C&mbridge Street,

v J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

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

ZKUN. G. M. ČĖSNA
2521 Chicago Avenue Sioux City, Iowa

I-*'

P. LUKŠIS
190 Van Buren Street Newark, New Jeraey

V. GILEVIČIUS
New Britam, Conn.

I

DARBININKį” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE:

Rinkimų Diena Bus Lapkričio 2 
Eik Prie Urno Ir Išrink 

Senatorį William M. Butler 
Gubernatorį Alvan T. Fuller 

Leit. Guber. Frank G. Allen 
ir ištisą Republikonu tikietą f WILLAP ir. HIBBAPP The 

Republican Statė CeAamittc 
11 Beacon Street, Boston

JOHN RAGAUAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue

K. A.
90A Lawrence Street

Detroit, Michigan
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i SPAUDOS PLATINIMO REIKALE

• »

L. D. S. nariui ir prieteliai pastebėjo iš pirmesnių pra
nešimų, kad mūsų organizacijos vajus- prasidės gruodžio 
pirmų dieną. Toje dienoje mes išeisime apaštalauti svar
biam ir naudingam darbui. Nėra svarbesnio darbo kaip 
platinimas geni katalikiškų knygų ię iųikraščių. ? Bet ir 
geriausį darbą mes atliksime pasekmingai tik tada, kada 
prie to darbo būsime prisirengę. Tokiame darbe neužten
ka pasižadėti dirbti ir paskui šiaip taip prastumti laiką, 
kad galęjus pasakyti susirinkime DIRBAU.

REIKIA PASIŠVENTIMO IR DRĄSOS

Prirašinėt narius prie organizacijos arba užrašinėt 
^Bukraštį nėra taip lengvas darbas. Pakalbinus užsirašyti 
dazBiausia gauni atsakymą, “O, aš iš tos orgnizacijos arba 
laikraščio jokios naudos neturėsiu.” Gauname ir daugiau 
į vairių ̂ atsakymų ir užmetinėjimų. Taigi į visokius atsa
kymus ir užmetinėjimus reikia turėti medžiagos atsakyti ir 
įtikinti, kad organizacijos paremtos krikščioniškais idea
lais yra naudingos ir reikalingos. Reikia, kad apaštalau- 
jnti asmenys būtų gerai apsipažinę su mūsų organizacijos 
programa ir konstitucija, ir taip pat reikia žinoti mūsų 
idėjinių priešų žalingus darbelius Įrodymui, kad idėjos 
priešai tarnauja tik pilvui ir pataikauja žmonių žemiau- 
siems reikalavimams. z

Pasiėmusieji spaudos platinimo darbą turi įdėti visą 
širdį į jį ir nepaisyti visokiu užmetinūjimų ir persekiojimų. 
Nes kas dirba, tas turi ir nukęsti.

Boto, šiam darbui reikia plienines drąsos ir kantrybės, 
nes Įkalbėti ką nors naudingo žmogaus sielos reikalavimams 
yra daug sunkiau, negu pataikauti žmonių žemiausioms 
reikalavimams.

Kad susipažinti su Įvairiais klausimais, ir kad gerai 
prisiruošti prie spaudos platininio darbo, tai būtinai rei
kalinga turėti tam tikslui susirinkimėliai, kuriuose nuo
dugniai išgvildenti Įvairius klausinius ir užmetinėjimus.

Tokie susirinkimėliai, tai būtu mūsų mokykla, nes ne 
tik, kad turėtume progą susipažinti su įvairiais klausimais 
ir užnietinėjimais, bet dar galėtume įgauti drąsos kalboje.

Apskričiai ir kuopos turėtų pasvarstyti tokių susirin
kimėlių naudingumą ir surasti būdus pritraukimui narių 
prie spaudos platinimo darbo.

t?

z

L. D. S. Raštine
* ■■■■,, ,

4

narių ir prenumeratoriuj. vą-

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio nepaprastas posei- 
niinis suvažiavimas įvyks 
spalių 24 d., š. m. pobažnyti- 
nūje salėjo, St. James Avė., 
Nonvood, Mass. Sesijos pra
sidės lygiai 12:30 vaL po pie
tų.

Šiame suvažiavime bus iš
duota raportas iš buvusio 
šiaip daug svarbių klausimų 
bus pakelta svarstymui.

Visos šio apskričio kuopos 
prašomos išrinkti delegatus į 
ši suvažiavimų. Pageidauja
ma, kad ir iš tolimesnių šio 
apskričio kuopų prisiųšių
mete delegatus. Mes turime 
gyvai susidomėti mūsą orga
nizacijos reikalais. Seimas 
nutarė daryti organizacijos

j «ų gruodžio, sausio ir vasario 
rtunėsiais. Pasekmės to va
jaus priklausys nuo mūsų vi
sų. Tad šis suvažiavimas ir 
ši klausimą nepraleis be 
svarstymo. Beto, pageidau
jama, kad kuopos apart de
legatų prisiųstų gerų ir nau
dingų įnešimų organizacijos 
ir darbininkų reikalais.

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

. ’ Spalių mta-.i 1d .‘į įvyko 
Vaičkaus Dramos teatro ir Ci- 
neova Pictures Korporacijos 
antras pasirodymas Karalienės 
Ąngelų par. svetainėje.

Šį syk programa buvo duota 
daug platesnė negu pirmų va
karų. Buvo suvaidinta pora 
komedijų. “Žvakute užgeso” 
buvo pakartota, nes buvo sta
toma pirmų kartų. Beto pirmu 
kartu buvo suvaidinta komedi
ja “Jaunikis.” Vaidinimas 
publikai labai patiko, nes lai
ke lošimo tankiai plojo. J, 
Vaičkus vaidino vienų aktų iš 
“Genovaitės” — Golius kalėji
me. Toj rolėj artistas matomai 
jaučiasi kaip namie, taigi ir 
publikų užžavėjo.

Kintamuose paveiksluose pa
matėme “Lietuvių Dienų” 
Philadelphijoj ir arciv. Matule
vičiaus vzitacijų po kolonijas. 
Paveikslai puikūs, taigi vertė
tų kiekvienam juos pamatyti.

Publikos prisirinko pilna sve
tainė. Kompanijai vertėtų tų 
programų parodyti kuoplačiau- 
siai. Taigi nepraleiskite pro
gos, jei Kompanija atsilankys 
i kokių kolonijų. Neapsivilsit.

Linkime jiems pasekmių.
Brooklynietis

Jokūbas, dąlyvi 
sų lenkais tūaa yiWūū,sugry- 
žęs į Raseinius pasakojo savo 
kaimynams apie žaizdų gautų 
kovoje: “Viena pasiutus lenkų 
kulipka lėkė čia man į krūtinę 
ir išėjo per nugarų”

*‘Bet,” atsiliepė jo vienas 
draugas, ‘ ‘ ta kulipka galėjo tau 
pataikyti ten per širdį ir už
mušti.”
“Laimikis man buvo tuo

kart, kad širdis buvo pašokus 
man į gerklę,”

WQRCESTEE, MASS, •
Atidarymas naujos bažnyčios
Kas nežino, kad Worcester’is 

tai yra “City of Prosperity,” 
lietuviškai sakant, smagi lie- 
tuviij kolonija. Malonu gyven
ti kur žiuęnfs geri ir linksmus 
ir vieta puiki. Tokia vieta ir 
žyionės yra čia. Šis miestas nė
ra didelis, bet ne visai ma
žas. Gyventojų skaitoma apie 
225 tūkstančius, bet savo pra
mone gali susilyginti su didžiu
liu New York’u arba Chicaga. 
Lietuvių skaitoma ligi 10' tūks
tančių. Tarpe kurių turime 
net tris advokatus, kuriems, 
kaip girdėtis, neblogai sekasi. 
Iki gegužio 24 d. 1925 m. tu
rėjome tik vieną lietuvių para
piją ir vieną Šv. Kazimiero baž
nyčią, kurioje susigrūsdavome 
lig silkės bačkoje. Nuo virš mi
nėto laiko prasideda gyvuoti ir 
kita parapija. Jo Malonybė 
Springfield’o vyskupas atski
ria dalį lietuvių, gyvenanciij 
pietinėje dalyje miesto nuo-Šv. 
Kazimiero parapijos ir paveda 
jais rūpintis kun. J. Čaplikui. 
Nuo šio laiko ir prasideda Wor-. 
cesterio lietuvių nauja istorija. 
Ir daryk ką bedarąs nei bažny
čios, nei klebonijos, nei rakan
dų, nei bažnytinių drabužių, 
nei vieno raudono cento, vien 
tik Gedemino kalno uola ir pra
dėk žmogus gyventi. Pasitru- 
sus kiek klebonui, susirado šio
kia tokia vietelė pamaldoms, 
šioki toki, nors seni, bažnyti
niai drabužiai ir kiti reikalin
giausi dalykai ir gegužio 24 d.
1925 m. pradėjome jau švęsti 
atskirai nuo šv. Kazimiero baž
nyčios. Mano nuomone, kad tą 
sunkiąją naštą • galėjo panešti 
tik vien kun. Čaplikas, kuris y- 
ra, nors neaukšto ūgio, bet 
prakilnios ir aukštos Kristaus 
dvasios, pergalėti viską su 
Kristumi. Jog ines vis^AV^or-

' cestėiro lietuv ' ai ikiprąlitah’RF 
ir žinome gerai, kadi organizuo
ti parapiją, statyti naują baž
nyčią, be vieno raudono cento 
parapijos kasoje, ypač šiais lai
kais, kuomet darbininkas — 
dailydė ir materiolas taip aukš
tai iškilęs, tai tik ne lengvas 
daiktas, tai ne “moonsliine” 
virti,' vienok kun. Čaplikas, bū
damas labai malonaus būdo, vi
siems prielankus, sugebėjo tai 
padaryti. Šiandien viso Wor- 
cesterio lietuviai vien tik ir 
kalba, kibą Dievas iš dangaus 
jam atsiuntė Angelą su dideliu 
maišu pinigų kad į metus laiko 
pastatyta nauja, giažiy gotiko 
stvliaus bažnyčia, kuri gražina 
ne tik pi<>tinę dalį bet ir visą 
AVorcesterį. Nerastume šian
dien Worcesteryje žmogaus, 
kuris nekalbėtų ir negirtų gra
žios ant Gedemino kalno bažny
čios. Šioji naujoji bažnyčia ir 
tapo pavadinta Aušros Vartų 
Šv. Panelės, angliškai “Our 
Lad.y of Vilna,” kad Worees- 
terio lietuviams visuomet pri
mintu Vilniaus miestą su Auš
ros Vartų Šv. Pa nedės koplyčia, 
o anglams ir kitiems, kad ži
notą, kad Vilnius ne lenkams 
bet lietuviams priklauso, Dar
bas statymo prasidėjo spalio 20 
d. 1925 m. ir lygiai į metų lai
ką baigiamas. Iškilmingas baž
nyčios atidarymas ir pirmosios 
pamaldos atsibus spalio 24 d.
1926 m. Šv. mišios kaip girdė
jau iš klebono pranešimo, toje 
dienoje tai yra spalio 24 d. bus 
net trejos, kad galėtų visi 
Morce.sterieeiai. kaip dideli 
taip maži, garbinti Išganytoju 
nąujoje bažnyčioje. Birmos šv*. 
mišios bus 8 vai., antros 9:30 
vai., šios dvejos mišios ma
žiaus ir dideliems, o trečios 11 
vai. vien tik ditleliems. Bus 
aukštą svečių kunigų, kurie pe.r 
visas trejas šv. mišias sakys ;>a- 
mokslus. šv. mišios iškilmin
gos su trijais kunigais bus 11 
vai. Girdėjau, kad ir choras 
ved. p. A. Kilinsko, yra pasi
ruošęs gražiai pasirodyti toje 
dienoje su nepaprasta bažnyti-

ne muzika. Toji spalio 24 d. ir 
bus Worcesterio’lietuviams ir 
jųjų vaikeliams atmintina die- 
na.Todel worcestėriėčiai, padė
ję tiek triūso ir aukų, nepatin
gėkime tų dienų atsilankyti į 
atidarypio naujoj bažnyčios iš
kilmes, o tuoini parodysime, 
kad mes esame, susipratę ir my
lintieji Dievų lietuviai, ir kad 
mftčų obalsis šioje WasĮūngto- 
no šalelėje yra Dievas ir Tėvy
nė. Lai gyvuoja Worcesteris 
su savo gyventojais lietuviais 
ilgiausius mietus.

Vienas iš visų

DETROIT, MICH.

(West Side)

Prie Šv. Antano parapijos 
gyvuoja Lietuvių Moterų Ry
mo Kataliku^ Kliubas. To 
kliubo tikslas ir jo visas veiki
mas yra daugiausia nukreiptas 
parapijos naudai. -Pereitame 
susirinkime laikytame rugsėjo 
29 d. narių atsilankė skaitlin
gas būrelis ir visos narės buvo 
pilnos energijos ant tolimesnio 
veikimo. Į susirinkimą atsine
šė su savim daug visokių nau
ją sumanymų, kurių nemažai 
nutarta Įvykdinti. PirmučiatT- 
sia nutarta rengti balių spalio 
30. Į to baliaus gaspadorius 
pateko gabiausios narės iš ku
riu galima tikėtis kad balius 
bus surengtas gerai.

Šitoj parapijoj matosi daug 
gabių veikėjų moterų, .bet prie 
k Kubo ne visos priklauso. Už- 
tad kliubo~narės nutarė dėti vi
sas pastangas kad sutraukus, 
visas jaunas mergaites ir mote
ris.

Šitoj parapijoj yra labai len
gva gyvuoti visokioms organl- 

gerą kleboną, o 
kūme gero vargonininko.

. — Nauja nare 
-----------a— -

NEW BRITAIN, CONN.
Ne\v Britain yra|į tai 67,000 

miestas^ gulys gra- 
tiek Kambotoj apie-

. > y:-

GUDRAGALVIS

Petras: “Kur taip skubi, Jo
nai?”

Jonas: “Pas Marytę.”
Petras: “Kodėl pas ją taip 

anksti?”
Jonas: “Noriupamatyti kaip 

ji ryte atrodo, kad nenupirk- 
čiau katės maiše.” 1

TĖVIŠK0S PAGALBOS 
ĮŠDAVINYS

Tėvas (vakare, .pagelbėję?? 
sūnui išspręsti aritmetikos už
davinį, klausia sugrįžusį iš mo
kyklos sūnų: “Na, kų pasakė 
mokytojas, peržiūrėjęs tavo už
davinį ? ’ ’

Sūnus:
na iš
uis.”

‘‘.Jis sakė, kati aš die- 
dicnos daraus kvailes-

------- -—---
JUOKELIAI

Ceneova Pictures Korpo? 
racijos

• /, < ' ' •’ .' r r*‘
Spalių mėn. 23 ir 24 d. Centrai 

Brooklyn, N. Y.
Spalių mėn. 28 d. Waterbury, 

Conn. _
Lapkričio mėn. 3 ir 4 d. S

Boston, Mass.
Tolimesnė eiga gastrolį 

paskelbta vėliau.
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STRAIPSNIS 195
-Kondensuotas pienas turi visus kau

linius ir meilesnius vitaminus. Ant jo 
galima atsidėti dėl vienodos kiekybės. 
Tas tiesa, lik kalbant apie geresniąją 
rūšį, 
visokių rūšių, 
toki pienų, kurio 
Didžiuma 
l'.rand, dėlto, kad .ii geresnė už kitas 
rusi 
visados, 
sę "auti 
svarbu.
n.e ere.

.llsidėt i

Kaip ir su bilais maistais, yru 
Motinos lurėttį vartoti 

Urmą yra pripažinta, 
pasirenka Bortlen's Eagle

Patartina vartoti tą pačią rūšį ■- 
Suprantama, kūdikis turi tei-

» 
v

ma yra pripažinta.
Borden's Eagle

vartoti tą pačią rūšį

geriausią, o niekas ųėra taip 
kaip maistas, ypatingai šilta-

Kūdikio Dantys

'GEROVĖS skYR1US\
DĖL APRŪPINIMO 
••MOTINŲ IR <JŲ ★ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

PASIGAILĖJO
Mažas Jaukas su .tėvu 

žiūrinėjo žvėrinčių.
— Tėveliuk, o kas ten?
— Dramblys.
— Dejko jam tokios ilgos au

sys. Nejaugi jį irgi tampo už 
ausu ?

— Ne.
• — Gaila. Tokios dideles au
sys ir lieka nevartotos.

ap-

SUSILAUKĖ DUKRAITĖS

“Darbininko” skaitytojai jau 
žino, kad keletą metų atgal 
“Keleivio” Maikis vedė len
kaitę “Kurą” ir ją įpravodiim 
į savo Raudondvarį.

Dabar susilaukė paklydusios 
dukraitės, kuri nuo Broadway 
pabėgus lindėjo vienas ba 

’ Įfe^lė feuk 
“"'Sandaraitę” "maloniai priėmė 
į Raudondvarį su ta išlyga^ kad 
dukraitė būs ištikima ir visuo
met prisilaikys obalsio: M vie
nas už du, o du už vieną.” Ne
naudėliai Raucfondvario “bo
sai” dukraitei pilno “bordo’” 
nedavė, o tik “gooid-tinie.” 
Taigi dukraitei “Sandaraitei” 
priseina “naktavoti” surūku
sioj kamaraitėj ir geri i dulkes 
ir taip jau suardytais nervais. 
Visa purvina, nuėjus į Rau
dondvari apsivelka naujais rū
bais, bet vistiek purvų ir dul
kių nepaslepia; o tik poniškes- 
nė pasidaro, ir išėjus iš Rau
dondvario sandarieČiai ją titu
luoja “panienka Sandarietė.” 
Toji “panienka Sandarietė” 
turėjo nelaimę. Štai vieną gra
žią dieną jai užsnūdus, vaiku
tis ėmė ir apkarpė jai “padal
ius.” Dabar dėlei to Įvykio 
dukraitė labai užsirūstino ir 
vaikučiams dav? gerą “pamo
kinimą.” “Nebūtų taip pikta.” 
sako dukraitė, “jeigu tik man 
-būtų taip padarę, liet štai Rau
dondvario tėtušio dvarą norėjo 
ugnimi sudeginti ir šūviais iš- 
bombarduoti.”

“Štai tau ir vaikai,” sako 
Sandaraitė, “prisiauginome, o 
jie mums vietoj gero, visokių 
‘ zbit kų ’ daro. ” Ickus-Pickus

JIS PASUNKĖJO 13 SVARŲ

Jaučiasi Labai Dėkingu
d, W. Va. 
i pagelte, 
gyduolėj,

katą.'bet ir 
Aš dabar jau 

Ma-

Itl

R. Taylor iš W

_ ||>t#
•" A?' nė»ik>tar’algi

Sveikam kūdikiui dantys turi prasi
kalti tarp šešių ir septynių mėnesių. 
Pirmieji dantys vadinami ••pieniniai.” 
Jų pasirodymo laikas labai įvairuoja. 
Priežiūra tų dantų yra labai svarbi. n» 
Juos reikia du syk į dienų nuvalyti švel- 1 
nhii trinant bovelnos ar vatos gumu-;'l 
lėlių, kurį reikia pašlapinti Į liorines ? 
rūgšties tirpinį, padarytų iš pusės šauk-- 

Muko atmiešto viena painte verdančia 
vandens. Vaikui augant, reikia JI -
mokinti vartoti šepetuką. Antrųjų 7 
dantų sveikumas ir stipturnas daug 5 
priklauso nuo priežiūros teikiamos pfe- 
!i^ntrta«> (tantima ----

Antrieji, arba amžinieji, dantys pa- 
prastai'pasirodo apie šeštus-septintus 
metus. Jų yra 32. L aliai svarbu juos 
tinkamai prižiūrėti. Daugeli ligų gall- 
litikaniai prižiūrėti. Daugelį ligų gali
ma išvesti iš blogų dantų... Gerai pri
žiūrimas dantis' vargiai kada genda. 
Patartina kudiko dantis duoti išegza
minuoti geram si»ecialistui kas šeši me
nesiai. taip, kad puvimų galima butų 
tuoj sustabdyti pastebėjus.

Atminkite, kati “žiupsnelis išvengi
mo. vertas svaro gyduolių."

Ar Tavo Kūdikis Nedasveria?
Labai patenkinamų pasekmių gauta 

nesenai gydant nedairenėjimą ■mokyklos- 
vaikų su Hagle Pienu. Blogai Diflitk- 
Utiini kūdikiai tuoj pradėjo taisytis ga
vę Eagle Pieno i savo valgį. Nekurie au
go du syk negu paprastai. Visa gi gru
pė gavo vidutiniškai imi septynius sva
rus daugiau negu kūdikiai penėti pa- 

. prastu iš Ironkučių pienu... O nuo 
liti laiko mokytojai pastebėjo, kati ku- 
, d'kiai ne tik sveikatoje ir vikrume pa
tingėjo. bet ir sparčiai mokintis ėmę.

pasunkėjau 13 svarų, 
imu ketvirtą imnkutę Nuga-Wne. 
no gyvastis priklauso nuo Nuga<Tcne, 
todėl aš jaučiuosi laimi dėkingas.“

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone ne- 
blėdingą. malonų ir veiklų gydytoją. ktt: 
ris padidina stiprumą ir pajėgą, taiso 
;ųx»titą. nervus, kraują ir kūną. Jisai 
suteikia tinkamą miegą, stimuliuoja ke
penis, ir labai-gerai tegulino.ja vidurius. 
Nuga-Toee yra garntiiotas jog paten
kins jumis, auia grąžinama jūsų pini
gai. Fasteln'k garantiją ant pakinko. 
Hokorttenduojamas, garantuojamas ir 
•pardavinėjamas |ier visas aptiekus; ar
ba prisiųsk $1.00 ir gausit tiesiog iš 
Aational Labaratory, 1014 So. VValmsh 
Are., Chicago, III.
r. , - -............— —...

■s.

Sl;aif//I; Hitu* xtr<iipltiiiiix l,<ix savaitę 
ir pa tiri tk ateičiai.

Dvasios 'bailys neišsikels 
” (Pubi-

. _______
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I 0H0R0 REPERTUARAS |

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- ffl 
tams $2.00. Už tą pačią kainą | 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIŪ- © 
LIS, 421 6th St, S. Boston, Mass. |

ir jgjfliptinis Ąiie 
A<lr. iki lapkr.

Brooklyn, N. Y. i.
S’

J

Jonas Jarošas,
LDS. Naujosios Anglijos 

Apskričio Pirmininkas.
----------------------------------- — — ....... -----------------

r
gyventojų miestas^ gulys gra
žioj, šiek 
linkėj.

Lietuvių koloniją čia gana 
didelė. Parapija*turi didelę 
bažnyčių (beto pamaldos kar
tais laikomos pobažnytinėj sa
lėj) ir erdvę svetainę padarytų 
iš senos bažnyčios.

Parapijos klebonu yra čia 
kun. Ed. Grikis, uolus kunigas, 
kurs su nepaprastu pasišventi
mu čionai darbuojasi. Šventa
dieniais jam į pagalbų atvyks
ta Lasaletiečiai. 1

Seminarijos kolektai rodos 
pakenkė kiek smarkus lietus, 
kurs tų dienų (10 spalių, 1926) 
lijo. Surinkta šitaip:

Iš bendros rinkliavos (išviso 
surinkta $325.00; vietos reika
lams atskirta $200.00, taigi 

rijai teko

Staškevičius aukojo 
po $5.00Rožė Rųt- 
?, J. Skritikskas ir J.

Vilkaviškio senūflfe
$125.00.

Tarnas
$10.00; 
kauskienė, J.
MūToška; )>o $&00: Jok. Janu- 
levinius; $1.00: .Af Rutkaus
kas. M ('eleišiėnė,’m. Buihle- 
kienė ir J. Polkus. Taigi iš
viso surinkta $l5SjX)>*^

Gerbiamiems aukotojams ta
riu nuoširdų ačiū® y-'

Kun. Steponaiti*
Vilkaviškio vysk, kancleris^ 

ir Įg^bptinis AnieiKtfije.
A<lr. iki lapkr..: z22S. 9th St.

<4

i gyveninio viršūne: 
liūs Syrus)

* Tūlas studentas,*kuria*rwlel 
jo trįiikšmingo gyvefiiftio buto 
savininkė atsake kambarį, iš- 
lipdė ant orinių Jurų sekantį 
skellumų: “Kadangi'aš esnpri- 
Vehdas'pidikti’bnTą No. 31. ir 
nuo manęs reikąjauja. kad aš jį 
palikčiau prieš mano atėjimo 
stovy, <lel to skulx>tai ieškau 
1,100 blakių. *200 blusų ir kitų 
visokių gyvių ncapribotame 

. skaičiuje.

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimų.
Kaina prieinamiausiu. V žvis:j pilnų pngrabą. palaidojimų, su nilnu 
patarnavimu ir visais reikalingais daiktais pas mane galima apsieit 
su $SO ir atigščiau Už didelius, o už vaikus — nuo $20 ir augšėiau 
Niekur kitur už tokią kainų taip puikiai nepalaidos. kaip aš palaidųjų.' 
Kas tik turėjo su manim reikalų, visi yra dėkingi.

bfiSO IK GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

Kalėdų Ekskursijos į

LIETUVĄ
, Geriaunais pasaulio laivais 

i 8. LSVIATHAN 
Ii laukia Gruodžio 4 per Cherboorf. 
.. los Tartk. atstovas United Statės Linijos.

S. PRE8IDBNT HAĘDING
Ii liaukis Gruodtio 11- per Bronen. 

<eo. Hackl atstovas United Statės Linijos.
Aios rk^kurrijos >ra ypatUkai voiamo,. kas valiu*- 

SUOMI jus n<!» MSU smulkmenų įrengimai ant virti 
ltntr-1 Statės I inijos laivų yra ne;n -erdvus
kambariai, i'latųs dinisi. ir lt.. o prie to perdilinąs 
amairuma' keliaut! drauire »u jūsų tautiečiai*

KeguGariiki išplaukimai l-Apk-Triui min«i

S S President Roosevelt Lapk. 8
S S Rerublie Lapk. 10
S S. Pres.dent Hardine . Lapk. 17
S. A George Washington Lapk. 24

bilus, minikmenas pa to trumų keėsun latrais Su- 
r trnytų Vatsnju Linijos suteiks iBstj Vrtsos agentas, 
aitra rašykite |«s .

vadas Mr.

vadas Mr.
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ATSIDARĖ ŠIAME SEZONE 1926-1927 
Duoda F" 
rijas. Tai] 
copators’
Dainuojančių Orkestrą Naujoje Angli
joje. Tik ką sugrįžo po 3 mėnesių ke
lionės po Baltuosius Kalnus. Bile rei
kale kreipkitės šiuo adresu: 414 West 
Broadvay, So. Boston, 4746-IV. Room 
Stli. (Sp.5-29)

I
i 
I 
I

Tel. So. Boston 0S23
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandos}—, 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 
ir nuo 6 iki 8 vai, vakare. Ofi-sas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taipgi seredomls nuo 

12-tos dienų uždarytai

PIANO-If kitų instrumentų lek- 
raimęi “lįiftane R. AVulsh Syn- 
■S- Vienlnfėlė merginų “Jazz’o

DR. ST. A. GALVARISKlį
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300

Ofisas atdaras ųuo 10 iki 12 ryto, I 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 i 3 iki 9 vakare, šventų dienų pagal su- š sitarimų.

LIETUVIAI ADVOKATAI
PĘAKTTKUOJA DVIEJU08B 

^IBTSUOSH

80UTH BOSTON MASS.: 
<14 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
_ 683 No. Mąin (ftreet

TeL Brockton 7180

Saldainių Šokiai
RENGIA. MOTERŲ SĄJUNGOS 13 TA KUOPK

ŠEŠTADIENY, SPALIŲ-OGTOBER 30-Tį D., 1926
P AR API JO S S ALĖ J

492 E. SEVENTH STREET SOUTH BOSTON, MASS.
Pradžia 7 vai. vakare

PELNAS SKIRIAMAS DĖL KALĖDŲ EGLAITĖS 
ši pramoga bus viena iš puikiausių, nes grieš visiems gerai ži
noma “GILLETE’S ORKESTRĄ” naujausius šokius. Įžanga 
35 centai ypatai.

naujausius šokius.

Beikia'šiųųtų kad Šv. Petro.parapijos koro pramogos vi 
suomet pasižymi’nepaprastumu irĄįomumu.

Tad kviečiant visus jaunus if senesnius ateiti skaitlingai

Atėję fljįjpflgiai ir linksmai praleisite laikų ir tuo pačiu pa
minsite dailės draugiją. — mūsų parapijos korą.

SUSIRINKIMAS

d. įvyko Amalga- 
Įtų 149 skyriaus susirinki- 

Prie šio skyriaus pri
tašo vien tik lietuviai. L.

Kontrolės Komisijos 
sijonas Jąroša vi a pir- 
nkn« . i

^^ndasi keletas bolševikė- 
’liy^ ir sandariečių, bet didc- 

nesusipratimų nariuose 
“Darbininke” tilpes, 

td skyriaus pareiškimas 
'prieš darbdavius patenkino 
ir bolševikus. Tik sandarie- 

įčiai nežinia delko raukėsi, 
į Vienas bolševikėlis šiaip išsi

reiškė: “ ‘Darbininkas,’ tai 
§ darbininkiškai ir pasielgė.” 

Žinoma, “Darbininkas” bu
vo ir bus su darbininkais.» 
“Darbininkas” 'neveidmai- 

į. niauja, bet einąXiesos keTiu. 
Darbininkų reikalams “Dar- 

| bininko” skiltys atdaros.

y Darkai perai eina

Vyrų drabužių siuvyklose 
darbai gerai eina, o ypatin- 

f . gai Lietuvių įstaigose. Tolo- 
Ev kalo agentu yra B. Skersto- 
L nas- 
L ti-

Siuvėjai juo patenkin- 
J?rp.

SUSIRINKIMAI

č Spalių 15 (L tuojau 
pamaldų įvyko Apaštalystės 
Maldos, Amžinojo Rožan
čiaus ir Tretininkų draugijų 
susirinkimai. Apart kitų nu
tarimų buvo skaityta gerb. 
klebono kun. K. Urboną v i- 
&aus laiškas kviečiant prisi
dėti prie rengiamųjų para
pijos fėrų. Kadangi šiame 

^susirinkime dalyvavo klebo- 
ašyę tai jis apie ferus if abel- 

hai'parapijos reikalus pla
čiau paaiškino. Taigi drau
gijos apart išrinkimo darbi
ninkių dirbti foruose, paau
kavo iš iždo Apaštalystės 
Maldos draugija $35, Amži
nojo Rožančiaus $15 ir Tre
tininkų $5 forams.

So. Bostono lietuviai kata
likai pradeda labiau- užjaus
ti parapijos reikalams ir jos 
labui darbuotis. Jeigu tik 
dar smarkiau pasijudintų, 
tai kitą metą tikrai turėtume 
puikiausią parapijos mokyk
lą ir seseris. IrAs

p°

JAUNIMO
Rengia šv. Petro

Bus Subatos Vakare 
S P ALIO-OCTOBER

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

šokiai prasidės nuo 8 vaL vakare ir trauksis iki 11:30 nakties.

Pereitame “Darbininko” 
numery, žinutėje po antraš
čių “Apvylė” įvyko klaidų. , 
Turėjo būti šiaip: teo. Bosto
niečiams gerai žinoma p-lė 
V. Marcinkoniutė daug dir
busi jaunimo tarpe liko ap
vilta. Tūlas Karolius Klimas 
(angliškai vadinosi Klime) 
iš kažin kur atsibaladojęs 
prisiviliojo virš minėtą p-lę 
ir su ja So. Bostone apsiže- 
iiijo. Jis sakėsi'esąs turtin
gu ir turįs daug krautuvių 
Floridoj. P-lė V. Marcinko
niutė po šliūbo tuojau su sa
vo “vyru” išvažiavo-į Flori
dą. Štai šiomis dienomis, ga- -į 
vome žinių, kad tas “turtuo- ; 
lis” liko areštuotas už apga
vystes ir daugpatystę. Kaip 
pranešama tai p-lė V. Mar
cinkoniutė buvo -trečia pati. (

Taigi merginos turėtų būti . 
atsargesnės su nepažįstamais 
“kavalieriais” ątsibąladojų- 
siais iš kitų miestą. Tokių 
žulikų yra gana daug ir 
jiems viskas galima. B. IF.

JAUNIMO SEIMELIS

Spalio 24 d. So. Bostone į- 
vyks L. Vyčių Naujos Angli
jos Apskričio pusmetinis su- 
važiavimaa Delegatų tiki
masi susilaukti apie 60. Vie
tinės vytės^su V. Tarnui i ūnu 
plieky rengiasi delegatus-de- 
legates tinkamai patikti. Jų 
kaip ir visos kuops pageida
vimas vra, kad tik kuodą u- 
glausta Vyčių suvažiuotų. 
Sesiją laikys Parapijinėj sa
lėj, 492 E. Seventh St. Re p.

PAMALDOS IR SUSIRINKI
MAS

PARAPIJOS VAKARIENĖ

Su nepaprastu uolumu bū
relis parapijiečių darbavosi, 
kad metinę parapijos vaka
rienę kuogeriausia surengus. 
Norėta, kad būt ir gražaus 
pelno ir kad sukviestieji 
žmonės kuogeriausius įspū
džius išsineštų. Darbuotoju 
tarpe vyru ir moterų.

Pirmiausias dalykas buvo 
lai salę išpuošti. Tą atliko 
Marijos Vaikelių Draugijė
lės narės ir mokytojos. Sa
vo užduotį gražiai atliko.

Kad pelno kuodąugiausia 
liktų, tai reikėjo pereiti val
gomųjų daiktų pardavėjus 
ir šiaip biznierius ir profesi- 
jonalus prašantį prisidėti. 
Čia daug pasidarbavo mote
rys.

Prie valgių gaminimo dir
bo darbščiausios parapijos 
moterys. Prie išnešiojimo 
valgių smarkiai bėgiojo jau
nos čia augusios lietuvaitės.

Muzikali programą suda
rė vargonininkas p. M. Kar
bauskas. Programas susidė
jo iš sekančiu: A. Raudeliu- 
naitė dainavo “Birute” (M. 
Petrausko) ir “Oi Greičiau’’ 
(Šimkaus). Ant. Grabijoliū- 
tč dainavo “Dūdelė” Vana
gaičio) ir “Kur Bakūžė” 
(Šimkaus), F. Karbauskaitč 
dainavo “Muzika prohabita’ 
(Gastaldono) ir Mano Sieloj 
Šiandie Šventė (Kelpšos). 
Duetas S. Urboniūtė ir Gra- 
bijoliūtė Geismai ir Svajonė 
ir Ilgu, Ilgu (Petrausko).

Vakarienės įspūdį padidi- 
’no atsilankymas amerikonų 
veikėju.’ .Tu buvo šeši ame- 
rikonai. Iš jų du kai bėjo.ir 
abu išreiškė džiaugsmą iš to
kio lietuvių pasirodymo. Sa
ke, kad visai nesitikėję tokio 
didžio susirinkimo. Daugiau
sia kalliėjo William Gaston, 
kurio tėvas yra kandidatas į 
gubernatorius nuo demokra
tu partijos. Gerb. kun. P. 
Strakauskas p. W. Gastoną 
su paž i n d i ndamas pa sakė, 
kad kalbės sūnus būsiančio 
Massachusetts valstijos gu
bernatoriaus.

Vakarienė savo tikslo pui
kiai atsiekė. Žmonių buvo 
daug, pelno liks nemažai. Vi
si susirinkusieji buvo paten
kinti.

Sekančiame numery tilps 
aukavusių vardai parapijos 
vakarienei. Rep.

------------------- i 
SUSIVAŽIAVIMAS

Spalių 24 d. š. įp. bus N. 
Anglijos Lietuvos Vyčiu aps
kričio susivažiavimas. Kvie
čiame visus skaitlingai suva
žiuoti iš vakaro subatoje ir 
dalyvauti mūsų parapijos 
koro šokiuose, kur turėsite 
progą plačiau susipažinti su 
jaunimu. • N art/s

Ti •ečiadienį, spalių 20 d. I 
buvo pamaldos sodai i t iečių. 
Susirinko gražus biTrclis’ 
mergaičių ir senesnių. Gerb. 
kun. F. Strakauskas parakė 
pamokslėli. Tokios pamal
dos būna kas trečiadienis ir 
patartina visiems skaitlingai 
lankytis. Re p.

LIETUVIS DENTISTAS j

. Labai švari, ant kampo, netoli 
Columbia Road, /Dorcester’v. 
Kaina $1,500. Kreipkitės Į 
'“Darbininką.” (Sp. 15-22)

Tel. S. B. 4775-M

DR. J. L. CLOUGHERTY
P0DIATRIST

Kojų Specialistas
Visokios kojų negalės moksliškai 

gydomos
Apžiūrėjimas nemokamas.

atdaiais vakarais
414 BROAIHVAY. SO. BOSTON

Room 4

Ofisas

PO ŠLIŪBO PIETAVO 
VIEŠBUTY

Kaip praneša tai “turkas” 
buvo neprastas ir tuoj po 
šliūbo nuvažiavo į Copley 
Plaza viešbuti “baliavoti.” 
Įklota buvo viešame to vieš
bučio valgomajam kambary. 
“Jaunikis” buvo labai susi
rūpinęs ir skubįiiosikųogrei- 
čiausia1 išvažiuoti £nt “honey 
rnoon.” Sakoma, kh(l vietoj 
Floridos nuvažiavo į Brook- 
Ivn, N. Y. Nuvažiavus ne- 
pasisekė, nes matyt pirmo
sios dvi “pačiutės” ieškojo 
su Dėdes Šamo pagelba ir ra
dusios areštavo. B. B7’.

PAKLOJO PO $50 UNIJAI 
SU LENKAIS

Sandariečių Iwaszkewicz ir 
Kont-rim pastebėję, kad so
cialdemokratai ir valst. liau
dininkai ’susibroliavo su 
“panie” lenkais, tai iš to 
džiaugsmo paklojo po $50 
pro-lenkiškain lapeliui ‘ San
darai.” Štai tau ir biznie
riai. Daro biznį iš Lietuvių, 
o remia pop-lenkišką “gazie- 
tą.’J ■

PARSIDUODA
TONI KO IšfHRBYSTft-tr NAMAS, thi 
Uokai ir visos reikalingos ’našinos ir 
kiti reikalingi dalykai. Biznis išdirt>- 
tas ĮM?r dešimtį metų. Dei platesnių in
formacijų kreipkitės ypatiškai arba |>er 
h.iškų. J. 1’. Pl’ZINE, 1524 Cambridge 
Sr.. Cambridge. Mass. (Sp. 19-29)
—------ — ' ■ 11 -

PINIGŲ NEREIKIA
GREAT northern PAPER

COMPANY iš Maine

VISI KAS GYVAS I ŠOKIUS

!
i
i
♦ 

•4

♦♦»
4
-<B®©s®®®©ffi©e©®ee@©©@ffi©©e©©ę IT So. Boston 1990-M. f

UETUVYS GYDYTOJAS j 
Gydo visokias užsisehėjusias ligas s 

■ ypatingu budu. kuriHS negalima iš- g 
gydyti paprastais gydymo budais. § 
Valandos: Nuo 2. iki 5 po pietų ir g 

nuo 7 iki 9 vakare Įg

M KAŠUBA, D. C., Ph. C. | 
414 BROADIVAY, SO. BOSTON | 

(Room 9) v ®

I TeL Brockton 5U2

| DANTISTAS ,|
|DR. A. J. GORMANl

(GUMAUSKAS)
Sekmadieniais po pietų

Ę705 Main St., Montello, MassJIĮ - -jKgmpHg^rogd-Street) —

I
TEL. So. Bostdn QpO6—W.
UETUVYS DANTISTAS |

A. L. KAPOČIUS!
251 Broadway, So. Boston 8

(“Keleivio” name)
Oneo Valandos : nno 9 Ud 12. nas S 
1 fid 8 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. ? 
Seredomls nuo 9 iki 12 vaL dlen% J 
Subetomis nuo 9 iki 6 vak. Ned4 5 
domis nuo 9TM 12 (pagal sutarti? n

COC<S3W3«363»3R5CXX3£3«3«M63£^
---------------- : "............ ...'.-.j

Reikalauja vyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven
kinius. Mes ‘ parūpiname 
gelžkelra- tiktetas 
tarnavimas dvkai. 
tės į

BOSTON FREE
AGENCY „

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

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas
JUOZAS CŪNYS1

Telefonas: South Boston 4768 į|

Bfc BALA8AN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS i
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street
•>.

So. Boston, arti Andrew Sq.
—————— i

ofiso pa-’
Kreipki-VAKARIENĖS KOMISIJOS 

SUSIRINKIMAS

Spalių 20 d. ivvko parapi
jos vakarienės komisijos su
sirinkimas. Komisija išda
vė užbaigimo darbo raportą, 
Pasi rodė, kad vakariene da
vė parapijai $375 su centais 
pelno. Tame suvirinkime 
dalyvavo ir gerb. klebonas 
kun. K. Urbonavičius.

Parapijos darbuotojai nu
tarė kas met rengti panašią 
vakarienę.

LABOR Lietuvis
414 Broadway, So. Boston

i
18 MHTŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99& W. Br6adway, So. Bostoa
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 w. »ak

LIETUVIŠKA KRIAUČIŲ į
ŠAPA Į

130 C St., So. Boston, Mass. }
Siuvom moterų ir vyrų drabužius. |

» 
• 
I 
I
•
♦ 
I
♦ 
♦ 
♦ 

J

v •V

| Tel. S. B. 2805—R g
Ilietuvis
1 OPTOMETRISTAS

!

Spalių 23 d. š. m. bus šv. 
Petro parapijos koro šokiai. 
Kadangi korė yra mūsų veik
iausias jaunimas, tai jų 
pramogos remtinos. Kovas 
patarnauja savo gražiais bal
seliais visiems ir už tą patar
navimą visi privalo atsily
ginti skaitlingu atsilankymu. 
Tad nepamirškite spalių 23 
d. vakare, parapijos salėje, 
402 E. 7th St. bus nepapras
ta pramoga — šokiai. Čia 
turės progą visi, jauni ir se
nesni. praleisti linksmai lai
ką. šokėjas

© ISegzamlAnoju akis, priskirto aki- ffi 
5g nius, kreivas akis atitiesino ir g 
* amblijonižkose (aklose) akyse su- g 
v gražinu šviesa tinkamu laiku. į 
| J. L. Pašakanus, O. D. | 

© 447 Broadway. 8o. Boston. |

• Atnar. .linam ir Išvalom furkottm. 
I Vyrams išvalyt Ir pataisyt siutas 
i $1.25. Moterims išvalyt ir pataisyt 
| suknės $1.50. Atvažiuojam paimt 
I drabužius ir išvalę atvežant i na-
♦ mus. Neišduokit drabužių niekam 
| be musų čekio. Pabandę jtersitikrin- 
I site. 130 C St.. S. Boston. (S.15.1..1G

DR. L. GOLDEN

g-ady-

SU

Parsiduoda Keptuvė
J

1 I

X

BOSTON, MASS.
Su naujais 
|M*nkta(llenl 
hotnfu, vyn 
(’AMBRIDi

Perkėlė savo Bostono ofis.-) iš 99 
GREEN ST. j savo namus

16 Crawford Street, Rxbury 
arti tVarren Ir Grove Hali

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

Kailiu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Rosbury 0131

Tel. S. 
(Sp.22?)

F. ZALIESKIS IMASI 
DR. LANDŽIUM

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universitetu 
CORNELL l’NIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGT0N UNIV. su LLB.

“Darbininko” Namo 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija 

BOS Harvard St„ Cambridge, Maus.
Tel. Unlvarslty 1463—J.

I

Graborius ir Balsamuotojas
44S ir 9S3 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE. MASS.

[Tel. Nonvood 1503

E.V. WARABOW & Cft

SPIRTI
LpymnK Plrmncllcnlnl Ir 
L moterims, o Kitomis die- 
h*. 703 CAMBRTDGE ST.. 
E. MASS. (Sp.15-22)

į iu

VINCENT A. JENKINS
ONE STATĖ STREET

Telephone M&in 0845

(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ’ 
IR BALSAMUOTOJAS !

z
1179 TVASHTNGTON STUKET

Norwood, Mase.

Ofiso Telefonas Vnlverslty SS31-WB
Rezidencijos Tel. University 8S31-RB

D. A. ZALETSKAS j
■

ATIDAROM LIETUVIŠKI

Re p.

A

,r

f f

f

Seniai išdirbtas biznis gerai lietuvi? apgyventam miestely, 

taip pat 2 narna, vienas 2 šeimynų, antras vienos šeimynos, 
garadžius dėl 2 automobilių. dietinė banka siūlo ant pardavi

mo visų nuosavybę už didžiausį pasiūlymą. Pilnesnės infor

macijos bus suteikta ypatiškai. Kreipkitės pas bankus repre

zentantą —

DAILĖS MĖGĖJAMS.

“Darbininke” •jau buvo 
rašyta, kad vietos parapijos 
koras rengiasi prie muzika
lio perstatymo ir koncerto. 
Dabar tas pranešimas pildo- 

i si ir rengimo komisija pra
neša, kad visi tie, kurie nori 
ijžsitikrinti sau vietą gali pa
sipirkti tikietą išanksto pas 
koro narius ir “Darbinin
ke.”

■ \ Kadangi tokių pramogų 
retenybė, tai paraginimas į- 
sigyti tikietus iš anksto yra 
geras ir naudingas daiktas. 
Patarimą priimkite ir tikie- 
tūs nusipirkite, o nesigailė
site. Komisija

Žinomi So. Bostoniečiai — 
Dr. Landžius ir Feliksas Za- 
lieskis dabar rinkimams ar
tinantis stojo politikom Dr. 
Landžius veikia su republm 
konais, o Feliksas veikia su 
demokratais. Kaip žinoma 
republikonai yra “sausi,” o 
demokratai “šįapi.” Kat
ram laimėjimą velijate — ar 
“sausam” Dr. Bandžiui ar 
“šlapiam” Feliksui ?ATVYKO IS LIETUVOS

Šiomis dienomis iš Lietu
vos atvyko pas sūnų Petronė 
Zajankauskienė. Ji jau yra 
buvus Amerikoj ir Lietuvoj 
išgyvenus penkis metus. .Tos 
reikalus vedė Lietuvių Pre
kybos B-vė. K

SUSITAIKĖ

Bendrovių steigimo 
nėję So. Bostono sandari e- 
ėių ir socijalistų vadai buvo 
Įsteigę visaip pagarsėjusią 
Buitie Statės Finance Cor- 
poration. P. A. Ivas buvo 
jos pirmininku. Bet kai jis 
sugrįžo iš Lietuvos “užvaja- 
vojęs” Klaipėdą, tai tų bi
čiulių tarpe įvyko nesutiki
mai. Tvas buvo išmestas iš 
pirmininkystės. Nesutikimai 
daėjo iki to, kad reikalai at
sidūrė teisman net keletą sy
kių. Abi pusi pusėtinai pa
tuštino kišenius. Dabar by
la jau buvo rengiama perkė
limui į valstijos Supreme 
Court. Bet tuo tarpu bcsi- 
provojančių tarpan įsikišo 
Montellos biznierius Petras 
Bartkevičius ir ėmė susipro- 
vojusiirs taikyti. Tas pada
ryti jam pavyko. Susitaikė 
be Augščiąitsiojo Teismo.

JEI TAMSTA NORI PALAIKYTI SAVO ŠEIMYNA 
NAMIE... TAI PADARYK Jj PATRAUKIANTI SU 

JAMES ELLIS KOMPANIJOS RAKANDAIS 
štai tikras bargenas. Išdirbėtų pavyzdžiai. Per

viršio trys Velour seklyčios setai ir trijų skirtingų spalvų. 
Padarymas labai tvirtas. Tik už $95.00. Tikra kaina 
$150.00. Ateikite tuojaus įmūsų krautuvę pasižiūrėti, 
kol dar neparduota.

THE JAMES ELLIS FURNITURE CO.
405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

r rax e.š i y i s* .i i to u o n r u s t. i y .<? 

Nelaukite Iki pns^utinės minutės np- 
• IrauMtl savo masini). Paduokite rnnn sa
vo užsakymų tnojnus. Xuo firmas X'o- 
vcmber bus putinui gauti Įniiurinas ir 
Registracijos numeriai. Paduokite ti?< 
sakymų <lalwir. Informacijos dykai V. 
B. AMBROSE. 255 Rrna.Rvflv. 
B. 05O6-M.


