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1DIENIS, Nr. 86

maru už 
Mussolinį

Eina nuo 1515 m.

Nelaime Soči 
kasykloj

V
PRISIEKS MIRTI UŽ 

MUSSOLINĮ :

Italijos fašistų vadai
galo sujudo dėl vis naujų pa
sikėsinimų nužudyti jų vadą 
Mussolinį. Vadai varosi už 
tai, kad 1.0(X),(XX) italų pri
siektų ištikimybę Mussoli- 
niui ir pažadėtu už jį galvą 
padėti.

'Pas. kurs paskutiniu sy
kiu bandė Mussolinį nušauti, 
vadinasi Anteo Zambeni. Jis 
iėra 15 m. amžiaus. Dabar 
visa Zambenių šeimyna areš

tuota. - •

IEŠKOS SUOKALBININKŲ

Italijos fašistų partijos 
centro sekretorius išleido pa
reiškimą dėl pasikėsinimo 
nužudyti Mussolinj. Pareiš
kime sakoma, kad šovikas
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vietoj tapo nulinčiuotas ir 
todėl pirmasis teisėtumo dar
bas atliktas. Dabar turįs bū- 
ti uoliausias ieškojimas jo 
bendradarbių?

LEIDO SAU PASKIRTI

GLOUCESTER, Mass. — 
Amas Rowe tapo 64-tą sykį 
sliarešfuotas už girtybe. KaiO *7 4.

buvo pastatytas prieš teisė
ją, tai teisėjas jam leido sau 
paskirti bausmę. Tai Rovė 
piTsakė: “Aš kaltinamąjį nu
teisiu septyniems mėnesiams 
ant valstijinės ūkės Bridge- 
\vatere. Bet tą ištarmę su
spenduoju ir kaltinamasis 
palieka ant ‘probation’ iki' 
gegužės 25. 1927.”

Toji ištarme buvo patvir- 
tyta.

TRAFIKAS PADIDĖJO

Trafikas per Panamos ka
nalą padidėjo^ Per spalio 
mėnesį perleista 445 .preki
niai laivai. Tie laivai užmo
kėjo $1.989,338. Yra spėja
ma, kad šiemet. Panamos ka
nalas pajamų gavime sumuš 
rekordą visų kitų metų.

Houdinio 
tikyba

Garsiausysis pasaulyje ma
gi kas Houdini, miręs Detroi
te, tapo palaidotas šalę jo 
motinos. Didelės minios 
žmonių jį pasitiko prie sto
ties. Kartu buvo magiko pa
ti ir vaikai. Pati alpo ir ją 
re ikėjo vežti ant ratukų.

Houdini tikėjo, kad yra 
Dievas, nemirtina siela ir 
pragars.

Ne\v Yorkas buvo jo gyve
namoji vieta. Ten jis turėjo 
savo studiją ir milžinišką 
knygyną. Knygynas buvo 
vertas apie 800,000. Rinko 
jis retas knygas ir turėjo ge
riausią pasaulyje knygų ko
lekciją apie magiją.

NEATBOJA TEISMO 
IŠTARMĖS

- PJIIBADELDHSAyPa.— 
Pennsylvanijos valstijos į- 
statymu draudžiama, pasi
linksminimai nedėliomis.Pa- 
saulinė paroda buvo priskai- 
tyta prie pasilinksminimų ir 
4:ilo protestų už tai. kad pa
roda buvo atdara nedėliomis. 
Reikalas atsidūrė, teisman. 
I eisfnas išnešė ištarmę prieš 
parodoj atidarymą nedėlio
mis. Bet parodos komitetas 
reikalą perkėlė augščiausijin 
teisman ir kol tas teismas 
prie dalyko prieis, paroda 
bus pasibaigusi.

TELEFONYSTĖ BĖDOJ
NEW YORK. — Maįga

li t Anderson traukia vieną 
telefonvstę teismąn ir reika
lauja $75,(XX) atlyginimo. 
Buvo taip: naktį Andersono 
telefono skambutis, ''suskam
bėjo. Vyras pašokęs iš lovos 
l ėgo mm antro aukščio tele
foną atsakyti. Jis liėgdamas 
paslydo ir labai susižeidė. 
Alsakant telefoną pasirodė, 
kad “vvrong numlier.’’ O 
nuo susižeidimo vyras mirė, 
'l odei likusi pašlė ieško atly
ginimo.

BULVIŲ UŽDERĖJIMAS
BLOOMSBPRG, Pa. — 

Partnery s Ray Briggs iš vie
no akro lauko prikasė 6’88 
bušelius bulvių. Tai yra re- 

• kordinis nžderėjimas.

PRAKIURO KASYKLA

ISIIPENINNG, Mich. — 
Geležies kasvkloų prakiuro 
lubos ir žuvo apie 60 darbi
ninkų. Kasykla buvo'po apa
čia didelės balos. Dėl gdusaus 
lytaus bala pritvino ir prasi
mušę Į kasyklą, kur darbi
ninkai dirbo. Skylė pasida
rė 300 pėdų ilgio ir 200 pėdų 
pločio.

A '

GINČAI DĖL PLAUKŲ /

NEW YORK. — Operos 
artistes, smarkiai susiginčija 
dėl plaukų. Artistė Jeritza 
stovi už ilgų plaukų laikymą, 
o Mary Gardim už kirpimą. 
Kirpimo šalininkes sako, kad 
ilgose kasose randasi mikro
bų.. Tai artiste Jeritza tvir
tina, kad švariuose plaukuo
se jokių mikrobų negali ras
tis.

X X

Nepaprasta

DATERSON, N. J.—Keis
tas vėjas visai netikėtai tren
kė šį miestą. Daug langų iš
daužyta, daug medžių išvar
tyta, keletą automobilių vė
jas apvertė. Viesulą tesėsi 
tik penkias minutas.

PLUNKSNOS IŠ RUSIJOS

Rusijos vyriausybė bando 
išpopulerizuoti žąsinių plun
ksnų eksportą į Suv. Valsti
jas.

Automobilių katastrofos
I

PROGRESAS ŽMONIŲ 
ŽUDYME

Progresas žmonių žudyme 
per automobilių katastrofas 
per mėnesį pasibaigusį spalio 
9 d. buvo padarytas nemažas. 
Per sakytą laikotarpį Suv. 
Valstijose per automobilių 
katastrofas žuvo 656 žmonės. 
New Yorke žuvo 117 žmonių, 
Chicagoų 62, Philadelphijoj 
47, Bostone 15^Baltimorėj 
25, Detroite 43.

ATVĖSO ORAS

Centralinėj ir pietinėj Eu
ropoj staiga užėjo nepapras
tas šiais laikais šaltis. Tose 
vietose ikišiol viešpatavo ne
paprastai šiltos dienos ir ly
taus nebuvo per penkis mė
nesius. Nuo lytaus stokos la
bai kentėjo Portugalija. Da
bar Portugalijoj lija if šalta, 
o Franci joj ir Šveicarijoj 
sninga.

Ii s tų valdžia padidina ūkiniu* 
s žemes mokesčius vienu 

litų (1.071.269 lt J

NAMUS
FALL RIVER, 

Didelis busas šia] 
važiuodamas paslydo ir atsi
mušė į namus ir pa: yirto ant 
šono. Namuose 1 uvo šeši 
žmonės, iš jų niel as nenu
kentėjo, o buse būvi i-11 žmo
nių. ir visi sužeistu__

’

DIDELĖ DOVANAI TAUTŲ 
SĄJUNGAI

I
GENEVA. — Kfiijos de

legacija Tautų Sąjį 
žadėjo dovanoti ki' 
ciklopediją, kuri yrĄ 200 me
tų senumo. Enci 
turi 800 didelių ton^., 
600 eilučių ir 1OO,O0O/)OO 
d žiu. * f

Rado $4,000 
sąšlavose

v ________________________

OKLAITOMA CTTY. — 
Per klaidą ligoninės slaugė 
išmetė radiunin vertės už $4,- 
OOO į sąšlavas. Kai jo pasi
gesta, tai imta ieškoti ant 
“diunpų” ir atrasta.

t

Lietuvos ūkininkai susilaukė ”prez<mto'’ nuo socialis-» 
tiškos valdžios. Prieš rinkinius žadėjo numažinti, mokes
čius ir duoti kitų lengvatų^, kad tik už juos balsuotų, da
bar paėmę valdžią į savo rankas smaugia ūkininkus ir dar
bininkus mokesčiais, varžymais ir kitokiais būdais. Pla- 
čiau apig ši “prezentą’* paduosime sekančiuose numeriuo
se.

ngai pa- 
išką en-

opedija 
t; 7,ooo,- 

► žo-

LIETUVOS SU S. S. S. R. EKONOMINĖS DERYBOS
PRASIDĖJO . - - - - - - - - - - - --

tai-NE^eždžioninė 
BYLA

Žmonės jau ima užmiršti 
garsiąją bezdžioninę bylą 
Dayton’e, 'Penu. Byla ten 
laivo prieš mokytoją, kurs 
liigh schoolėj aiškino evoliu
ciją. Ten mokytojas buvo 
kaitinamas už “progresiviš- 
kumą.” Dabar panaši isto
rija dedasi Indianos valsti
joj. Ten vienon mokyklon 
pasiuntė dukterį taip vadi
namuose “niekeliuose? (kel-PABRANGO P

Anglijoj^

Puodžiai sako, kad dėl ang
liakasių streiko^ jų prekių iš- 
dirbimas pakilo k- todėl kai
nas turėjo pakelto.

KARALIŠKOS VESTUVĖS

Lapkričio 4 d. Belgijos ka
raliaus sosto įpėdinis Leo
poldas vedė Švedijos prince- 
sa Astrida. Į vestuves atvv- 
ko visa Belgijos karališka 
šeimyna. Iš viso visokių 
princų, prineesų, didikų, ku
nigaikščių buvo virš 500. To
je dienoje jaunavedžio buvo 
gimimo diena. Tai nuotaka 
princesa Astrida savo bū
siančiam vyrui iškepė gimi
mo dienos pyragą.

Belgijos karalaitis yra ka
talikas. o Švedijos princesa 
yra protestante. Seniau bū-

perdčtinis išvarė merg: 
Motina pasipriešino. Mo
kyklos perdėtinį parėmė 
Švietimo Komitetas. Dabar 
motina užtraukia teismą ir 
klausimas ar mažoms mer
gaitėms “knickeriuose” ap
rėdytoms valia eiti Į niokvk- 
lą.

Mergaitė, kuri buvo pa
siųsta “knickeriuose/’ aprė
dyta į mokyklą ir kuri buvo 
iš ten dėlto išvaryta, yra 9 
metų amžiaus.

Statosi SO orlaiviu Idav<> tai p. kad šitokiame at-į
* ~ si tikime nuotaka turėdavo

Anglijos vyriausybė staty
dina 50 milžiniškų orlaivių. 
Tie orlaiviai specijaliai pri
taikinti bombardavimui iš 
padangių. Tie orlaiviai ga
lės lakioti didelėj augštumoj 
ir nei dienos laiku nebus ma
tomi. Todėl ir dienos laiku 
tokie galės miestus bombar
duoti iš padangių ir jų atlė
ki mas nebus patėmvtas.

priimti katalikystę. Dabar 
jai leista pasilikti protestan
te.

STRYTKARIS SUSIMUŠĖ 
SU TROKU ' 1

I

BLFFALO, N. Y.—Strvt.- 
karis, pilnas žmonių, susimu
šė su dideliu troku. Sužeis
ta 27 žmonės. Kaikurie mir
tinai sužeisti.

MASKVA. — ”Tass” pranešimu, kalbose atidaranti 
Lietuvos SSSR ekonomines derybas. Lietuvos i r SSSR de
legacijų pirmininkai Purickis ii- Stomoiiiakovas pabrėžą 
reikalą plėsti ir stiprinti ekonominius santykius, kaip lo
gišką sudarytos nepuolimo sutarties išdavą, kuri daranti 
tampresnius abieju valstybių draugingumo rvšius.

Priruošiamiems darbams išrinktos prekybos politikos,-, 
transporto tranzito, veterinarijos ir juridinė komisijos. 
Komisijos jau pradėjo darbą.

/

LIETUVOS DELEGACIJOS SASTATAS

Lietuvos vyriausybės pasiųstoji Maskvon delegaciją
prekybinei sutarčiai sudaryti išvažiavo šiuo sąstatu: 

’ * Keis įįĮ -frk i io D<T
rektorius Dr. J. Purickis, nariai-įįėkyHos rūmų pirm 
^Dobkevičius, P. R. M-jos juriskonsultas T. PetkeričiuSį 
Seimo narys J. Pajaujis, Ž. P. M-jos atst. Vienožinskis, 
Klapėdos kr. atstovas tranzito reikalams —p. Dorcherta* 
mišku inžin. (irujahūnas, pramonininkų atsi. ir ekspertas 
p. Jomis Vailokaitis. Ministerių K-to juriskonsultas, p.- 
Kalnietis /r_P. R. M-jos sekretorius p. Montvila. kuris ebrr 
ir 'delegacijos sekretoriaus pareigas.

PASUNKĖJO PENKIAIS 
SVARAIS

NEW YORK. — šio mies
to majoro pati buvo išvykusi 
Vokietijon. Sugrįžusi sve
ria penkis svarus daugiau, 
negu išvažiuodama. Sake, 
kad vokiečiui valgiai taip pa
tikę, kad ji negalėjus susi
laikyti nuo gausaus valgymo.

Smarkus lietas
šiaurinėj Italijoj buvo ki

lus smarki viesulą su lietum. 
Amo ir kitos ių>ės išsiliejo 
ant krantij. Geležinkeliai, 
vieškeliai, telegrafas ir tele
fonas labai nukentėjo.

Didelė didžiuma už prohi 
bicijos atšaukimą

«

ABEJI LAIMĖJO

» .!

MOKĖJO MOKESČIUS 
PROTESTUODAMA

FALL RIVER. Mass. — 
(barltoų Mills kompanija 
užmokėjo mokesčiui $34,080. 
Mokėjo protestuodama. Sa
kė, kad valdžia jos turtus į- 
vertino ant $300.000 dau
giau, negu ištikrųjų yra. 
Pernai kompanija teipgi sa- 
k?. kad 20 nuoŠ. permokėjus.

TYRINĖS ATLANTIKO) 
PAKRANTES

Iš Amerikos geologų susi
darė komisija tyrinėti Atlan- 
tiko pakrantes. Ikšiol kai
kurie geologai tvirtino, kad 
Atlantiko pakrantė grinis- 
tanti. Buvo tvirtinama jog 
per šimtą metų mio kranto 
jure nugraužia dvi pėdi. že
mės. Dabar geologai, tyrinės 
ar .ištikto taip Xeda$n

SUSIŠAUDYMAS KALĖ 
JIME i „ 

. r »l' *New Vorko kalėjime neži
nomu būdu trys kaliniai įgi
jo šautuvus ir bandė prasi
mušti laisvėn. Bet susišau- 
džius su sargais du kaliniai 
vietoj buvo nušauti o trečias 
sužeistas. Vienas sargas 
teipgi buv^ nušautas, kitas 
pašautas ir vienas pašalietis 
pašautas.

Pereito utarninko linki
muose Massachusetls valsti
joj rinkimus laimėjo abeji ir 
j(’s])Ublikonai ir demokratai. 
Ižuaikiiiiniai buvo dėl svnr- 
biausiujų vietų—gubernato
riaus ir senatoriaus. Guber
natorius Fuller. respubliko
nas, atsilaikė savo vietoj. Jis 
gavo 189.4(>4 balsus daugiau, 
negu demokratų kandidatas 
Gaston. Bet demokratu kan
didatas \Valsh laimėjo sena
toriaus vietą. Jis išrinktas 
į vietą respublikono Butl<‘- 
rio, kuri respublikonai labai 
norėjo palikti. Net pri'ziden- 
tas (’oolidge tam tikru laišku 
kri'ipčsi į Massachusetls val
stijos piliečius grąžinti sena^ 
lan Biitlerį ir pats su žmona 
vyko į Northampton balstiofi 
užsau patinkamą kandidatą. 
Tuomiųiorėjo pali nkti pilie
čius prie balsavimo už Buf- 
lerį. Bet tas nieko negelbė
jo. \Valsh. demokratas gavo 
55.291 balsą daugiau, negu 
respublikonas Butler.

Tarpe kitų svarbių pasek
mių buvo tai išrinkimas New

valst i joj. uubernato-;.. 
ii. Jisai jau nuo 
pe demokratų pu- 

demo- 
<>nveiiei ią jis 

stipriu kandidatu i pre-
Dabar jo š ai įsai

V ork<> 
riaus Smilei 
senokai t;<] 
šėrimai kila ir pereitą 
k ratu pa rt i.ius 1' 
bm> > 
zidęntus.
pakilo būti kandidatu seka- • 
nmose prezidentiniuose rin
kimuose.

Toliau garsusis senatoriui 
Brookbart išimojo išrinktas.

VISUR “SLAPIŲJŲ” 
VIRŠUS

Kur tik dėl prolnbicijos 
klausinio buvo pavesta žmo
nėms iš>i reikš! i. lai visur 
žmonės išsireiškė priėŠ pro- 
Libieiją. New Vorko valstD • t 
joj milžiniška piliečių di
džiuma stojo už prohibicijos A 
atšaukimą, 
balsų buvo 
ginu.

Prieš 
i^.-iniškė 
Illinois. 
( olorado. M ontana ir Wis*
cmisin. N’evndoj ant kas vie
no K-ilso už. prohibiciją krito 
ketitri balsai prieš prohihiri- 
ją- '

l'ž atšaukimą n 
tris sykius dau*-^ 

negu už jos palikimą, 
prohibiciją žmonės 

šiose valstijoseį 
MissourL Nevnd*,- Ą*

M
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iaiom.s krai ti \ tjE renkasi

TELIS ATSISTATO IR 
AUGA

M? KALVARIJA. Kai vai i- 
s miestelis, kuris D. Karo i 
etų ypač daug nukentėjo, 
unąžų,.- atsistato ir auga.

Slatbnri nauji' namai, griii- 
džianros gatvės, taisomi ke- 

kyla ir kultūrinis g\ ve- 
Sumas. Gali Imti, kad jei bus 

” “*einta atsivaryti ir i prieška
lnę būklę, juo labiau.-kad.

Į -

R *

L ’ltSiravedus |>ro Kalvariją gv- 

k. Jjęžinkelį. susi siekimas page- 

e ’^'čjo. Gal kiek blogiau las 
į -Hal ykas, kad Į gcležinki lio 
v įtotį toloka, net 2, kilni, nuo 
į įnešto, 'račiau Kalvarijoj 

Ta-ir blogumų, gal net di- 
esnių, negu prieš karą. RvŠ- 

p dėsnis iš jų tai vadinamojo 
s ^miesto proletarijale.” ku- 
F—-įppi susidt*da b<*veik t ik iš pits- 
k '^berilių, elitiškumas. Kartais 
Ič ^praeiviui, rodos, net ausys 

U- 3^'A'b'i nuo begėdiškų pliauš- 
f,.’--šSšimu. Ypač tenka pavasa- 

jininkaiiis ir Šiaip katali
kams. Per Kalvarijos Pa- 

"ifcisarininku Koituri -člį nesi-

t'r

D

5" 
k 
>

•f;—ŠviikifidnTiTT Tdnr1<otioj"inui. 

5.nivo griebėsi i r.sunirto. 'Taip 
-krienam pav-kui žulikas grj(>_ 
Jjęs už ženklelio, norėjanius 
ji nuplėšt i. už ka buvo poli
cijos sust;itytas protokolas, 
atvykusius iš Kauno ir kitur 
i koiigresčlį svečius su stink 
O. Labanauskaite priešaky 
cipsvaidč akmenimis, kitus 
apstumdė. Tie vaikėzai y- 
J)ač pasidarė drąsūs prie 
įiaujosios valdžios. Jausda- 

,sayo pečių stiprią at- 
‘ susipratusioj i d rau- 

Įrai” ir policijai pradeda gra
sinti. A ui. Pauliui,*
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J( RGEŽI’.RIAI. Kaiva- 
rijo sv.. Mariamp. aps. 2 d. 
Spalių J u įgežeriu pava-ari- 
irinkai sumušė pas \ . Akeli 
vakarėlį. Vaidine “Raulas- 

‘Ka ralius,’ Pelnu gavo ;?nie 
70 lt. Už gaut įmaus pinigus 
žada pirkti kuopai atskirą 
■vėliavą, ih s ligi i < >i m rojo 
bendrą vėliavą su Kalia rijos 
pav-kii kuopa. Vakarėlio me 
tu tiek |iav kai. ije|< svoriai 
elgėsi mandagiai, gražiai. 
Nė vieno girto aidu nt ”1 rak
telėjusio' 'llebliVu. Jlirgežc- 
rių pav-kų kuopa gyvuoja 
jau senai i r kaimu l<uItū l iid 
ino darbe yra miiržiisi neina 
žą vagą. Vpač- aiškiai lai bu 
vo galima pastebėti pastaro 
Jo draugiško..viikaLid-ULiuuUg

i r .
i ■
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r 
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O tačiau ir jie lui v <> taip 
Stengtasi pažeminti, prime
tant jiems žmogžudžiu valda 
'(dėl V. Kalėdos nužudyto 
Žmogaus) ir visišką kuopos 
ir apylinkės jaunimo nu 
smukdymą. Nepaisant to. 
i<ad tą klaidingą ir šmrjžiaii 
Čą ju valda žinia.I»ūk V. Ka 
leda, kuris nužudęs žmogų 
«tj»piešimo tikshi ir buvęs už 
lai nuteisiąs G m<t. sunkiųjų 
darbi) kalėjimo, nms ištikro 
|V. Kalėda niekada nėra bu 
tVęs parašai iltiniam Jin g- 
CŽeriu pa v kii kuopos valdy 
ba viešai ir griežtai atitaisė 

. tačiau k < ižkodel ii kai kurie
Amerikos J. V. s^dali-lų lai 

kraši •iai išsp;tiizdiiio ir tin 
kainai “pagarsimi'.* Ma’vL 
ir ji< •uis rūpi ne ti isv Im’. ku 
lins* vardu <led;isj kovai ją. liet; 
tik provokacija.

'AhI. Pauli a!, *

SUSTREIKAVO KURPIAI

Mariam polf. — Užplūdus 
Lietuvą streikų bangai, vie
lomis pradėta streikuoti tik 
dėlto, tyd būtų streikuoja^ 
ura. Taip sustreikavo ir Ala- 
riampolės kurpiai. Streikas 
būtų pakenčiamas, jei būtų 
•.-‘damas ekonominiais sume
timais. tačiau, kaip pasirodo, 
teta tik proiokacija ir eilinis 
komunistų diriguojamas ma
nevras. .1 ai. Pauliui,-s

Ūkininkui partija neleido 
savo narini, p. Sidzikauskui, 
užimti užsienio 
lustelio vietos, 
reikalus tvarko
kratas p. Požėla.

reikalų mi- 
kol vidaus 
socialdemo-

Spalių 3 ir 4 d. Šiaulių 
gMiinazija šventė savo gyva
vimo 75 metų sukaktuves. 
Iškilmėse daly vavo daug žy
li iii ;r<fiieiių. baigusių šią 
ginm/ziją. Jų tarpe daugiau 
žymų iTisių lenku, negu lie
tui in, nes rusu laikais gim-

tuvos naudai, bet jos iŠlauti- 
ii’mio t ikslams.

Šventės gerą Įspūdi paga
dino šviet. ministeris prof. 
( epinskis. kuris ^pareiškė, 
kad “ h a!a!il.nbc'i ir laaliibci 
i:iol;///,-liijr ne rida.'’

Lietuvos profesinė sąjun
ga sumanė pasiųsti i Rusiją 
delegatus: matyt pildosimiii. 
pinu. Sleževičiaus pareiški
mas, kad sudarus Lietuvai, 
sutarti su Rusija, padidės ir 
” kultūrinis bendravimas” 
su bolševikais.

VAIDINO 0. RYMAITĖS 
TRUPĖ

.'•! a m'm — P, <|. spalii)
i>-.aria m popieriai turėjo pro
gos sa\o scenoje pamatyti

ROOIALDEMOKRATItKI 
JBTATYMAI IR REFOR

MOS PIAUNA DAR- 
-ŠBININKUS

METELIŲ Dvaras (Aly
taus apskr.). Jau gana pio- 
vė šio dvaro darbininkus 
d\aro savinipkas vokietvs 
Kiemelio, luT kada atėjo 
jalu į pagalbą socialdemo- 
kratiškoji Žemės Reformos 
\aldyba. tai visai baigia mu
mis, darbininkus ir naujaku
rius, papiauti.

t

^Pereitais metais išdalinus 
dvarą, dvaro darbininkai — 
naujakuriai negavo įsisčti 
i ūgių, nes liaudininkas Tvar
kytojas nvprisiuntė matinin
ko ligi to laiko, kol dvarinin
kas visus laukus apsisėjo ru
giais ir kviečiais. Šiais me
tais prašėme sociaidemokra- 
tiškos Žemes Reformos Val
dybos (Įimti mums į pašalpą 
nors po pusę ha rugių, bet 
visi rugiai tapo išnuomuoti 
tam pačiam dvarininkui, o 
mes šiniet per \ isus metus 
palikom be duonos kąsniu ir 
ateinančia vasara turėsime » •
badauti, nes visi mūsų skly
pai buvo apsėti dvąrininko 
rugiais, kurie jam i r atiduo- 
li, o ant riigii nų mes negali
nu sėti rugiui.

Šių metų birželio mėnesy 
buvo komisija, kuri paskirs
tė triobesius: dvarininkui 
paliko normą t riob<*sių.*kiek 
numatyta įstatymais įr <Įar 
daiigiaus. nes triobesiai per 
dideli ir griauti jų nenorėjo, 
nors einant veikiančiais Įsta
tymais. galima buvo, dar 
daug mažiau triobesių palik
ti.

Dvarininkas norėjo, kad 
jam piŲiktu visus triobesius 
ir kvietė komisiją “ant pie
tų.” bet komisija nuo tos 
garbūs atsisakė, papietavo 
pas naujakurius ir triobe
sius. kurie paliko, visus pa
skirstė naujakuriams. Išda
linta tarp naujakurių 20 
triobesių. 'Tada dvarinin'-.as 
l.omisiją iškoliojo vagimis ir 
razbaininkais. <» naiijaku-

žj ii^iosios artistės O. Rymai-1 riiis puldinėjo mušti su laz- 
1(’s trupę. Miesto sodo salėje|da ir pareiškė, kad mes trio- 

čienos ni' tu mokiniams buvo 
\ ;.i<liiiaina “Gatvės vaikas 
[ .'( ūžauga ).'* o vakare — 
•• l?la\ ija Tessmi.” kurios 
p.id/iū rėti susirinko visa 
Maiiaiiipolūs miesto irarti- 
m<isio> apy linkes siuetouėle. 
Salė buvo kimšte prikimšta 
žmonių. Tačiau ir neįiusivil- 
1;:: įspūdi s liko visiems km>- 
g''iiaiisias. Pasirodo, pro
vincija moka tinkamai Įver
tinti gabiąją artistę, kuriai.

DABAR LAIKAS
Tamstoms patikrinti eilę naujų Septyniolika Vik- 
trolų. Tamstos gerėsitės šia nauja stebėtina muzika. 

Pardavėjas mielu noru pagrieš.

I

Imsiu vis liek negausime. nes 
dabar nebe Krupavičius mi- 
nisteris. o liaudininkas ir 
jam triobesius paliksią visus. 
Ir ištiesti 
išsipildė, 
iė skundą

jo pranašavimai 
Savininkas pada
žomos l'kio Mi- 

nisteriui ir Žemes Tvarkyto
jui i r pasidarė stebuklai: Že
mės Tvarkytojas socialdemo
kratas šaikūnas rado, kad 
komisija ne socialdemokra- 
ti’ka ir dvarininkas nu-

\
NAUJI VICT0R REKORDAI

— l.icttiviu Choras. Vad. N. N*4eašas 
Lietuvių Chorus, V:«l. N. Nekr 

lo” Kaina S.75 K

./</(< l< iiižiin
I < ritu hulm Liti, ui i m

No. 7 s! m
i>as 
tina

Iiltį, rn.io Ihfl Į>cliui Palis 1
1 .'biriii.i tušo I)<ilik Iiti: Palis 2

- - .Juozas Vaičkus
— Jiiozas Vaičkus

N->. 7SS'J2 i S. 75
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— Juozas Vaičkus
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— Tai|>l;Hil inė Koncertine orkestre
- T:ir)>l:ilil inč Koncertine Orkestru

VIKTR0L0S VISOKIŲ MOTELIŲ NUO $17.50 IR 
AUKŠČIAU
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The New
Orthophonic

^/įctrola

Vlt Toi: TAI.KIM. MACIIINH < OMVA5Y CAMDEN. NL\V JERSEY, U. S. A.
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Delei šitų neteisėtumų ir -JAU PRADĖJO ANT QELE-

"laimėjus ••tikrajai demokra
tijai.” nerasta vietos laikino
joj sostinėj. Aal. Pauliui,x

GAL PAAUKUOTUMET 
KNYGŲ?

I ’U N S l\< > vaisė. ( Seilių 
aps.). Nep< rsenai čia suor
ganizuota *• Blaivi bes” d ja 
įsisteigė jau knygynėli. Dar 
knygų nedaug. b< t jų skai
čius auga. (lai kas paatiko 
1 n naudingų knygų '

Iž knygas “Blaivą bos” 
d ja Ims labai dėkinga.

l\(>\ ARs|<As. R.iursėjo S 
durną Kavarsko apylinkėj 
smarkiai lijo balais. Ledai 
i’tno sulig žirnio didumu ir 
i;;ik<’si ištisą valandą nesu
tilpę. Nuostolių nepadary 
ta. nes nuo laukų visi javai 
•aivalyta.

Esame paminėję apie išleidimą Lietuvoje veikalo va
dinamo “Knygnešys.” Tai vienas svarbiausių šių laikų lei
dinys, atvaizduojąs vieną svarbiausių istoriškų lietuvių 
tautos laikotarpių.

Dabar to veikalo autorius kreipiasi j Amerikos lietu
vius kviesdamas tą veikalą išsirTtšyti. Kreipiasi Į atskirus 
Amerikiečius, gavęs iš gerb. kun. F. Kemėšio adresus. No
rėdami, kad kuoplačiausia šis veikalas pasklistų tarp As 
merikos lietuvių skelbiame Knygnešio autoriaus ir leidėjo 
atsišaukimą. Štai jisai:

skriausta.s ir paskyrė kitą 
komisiją su socialdemokratu 
i’lavinsku. kuri išnmijo per
svarsto ir savininkui pridėjo 
t ris t riobesius. Bet “darbi
ninkų gynėjas” Žemės Re
formos Valdytojas sooialde- 
uiokratas 
nutarimo 
prisiuntė 
Š. m. I X

nepildymo įstatymų, bei ne
siskaitymo su komisijos nu
tarimais. visi naujakuriai la
bai pasipiktinę ir apie 50 
žmonių padavė skundą Mi
nisterijai. nors iš soeialde- 
Piokratiškų ponu nelabai ti
kisi gauti pagalbos.

Tegul dabar Į mūsų apylin
kę ateina socialdemokratų 
agitatoriai, tai darbininkai 
parodys jiems jų darbus ir 
duos tinkamą atlyginimą už 
juos.

Laukiami' dabar malonės 
iš p. p. socialdemokratų, o 
dvarininkas tik juokiasi ir 
gąsdina mumis, kad jis su 
f oeialdemokrat ų pagalba, 
mumis nuo sklypu išvaiky
siąs. Pamatysime.

M< •s ne tik socialdemokra- 
tiiins iŠ Ministerijos, bet ir< 
visiems tūkstančiams sočiai-' 
demokratišku banditų savo 
žemės neatiduosime. nes ji 
mūsų prakaitu ir krauju ap
laistyta.

ŽINKELIŲ MAŽINTI 
DARBININKAMS 

ALGAS

‘•Darbas ir priez akmens 
prigulęs ūmai'užmigs, o tin
giniui ir pūkuose nesimie- 
pa.” (Šekspyras).

Liutkevičius ir to 
nepatvirtino, jis 

rašlą 22514 No. įš 
15d., ir protokolo

net virtino. Įsakydamas pą.- 
laukli. kol Ims iškastas nau
jas įsiūlymas ir bus panai 
kmtas 12 par. Žemės Refor
mos įstatymo.

Arg ne prasikaltimas ? M i 
nisterija netvirtina to. kas 
padaryta teisėtai sulig .vei 
kiančiais Įstatymais, o liepia 
laukti, kol bus išleistas nau 
jas Įstatymas, kad tilo būdu 
išnaudotojui dvarininkui pa
likti visus triolvesiiis ir atim 
t i iŠ naujakurių galimybę Į- 
sikurti skiepuose.

“Tikras vyriškumas — at
sargumas. “ ( Euripides)

KAUNAS. Prie krikščio
niškos valdžios telegrafo 
darbininkai gaudavo i dieną 
<> lit. 25 et., o šįmet Kauno 
i imže jau moka tik (> lit. (o 
gal ir kitur taip moka) ! Gy
venimas reikalauja priedų ir 
socialistai žadėjo prieš rinki
mus pridėti algą, o kaip pa
ėmė valdyti, tai atima kru
vinus sunkiai uždirbtus cen-
1 us.

šįmet atėmė centus, o ki
tus metus galime laukti, kad 
atims litus. Negana algos 
sumažinimo, dar sumažinta 
ir darbai. Anksčiau buvo ga
lima dirbti iki užšals, o da
bar Įsakyta atleisti darbinin- 

įl.us rugsėjo mėn. 10 d. Tai 
Štai mum atlyginimas už bal
savimą.

Kur gelžkelininkų užtarė
jai 1 kur profsojūzai t kur 
Plečkaitis su štabu? niekam 
nerūpi kad mes 
1i!!! *

Sočiai-judošiai 
t ais apgavot ?!

Neduok Dieve, 
apgavikai galėtų 
v aldyti salį!

nuskriaus-

kodėl jūs

kad tokie 
tris metus

Mėnesinis leidinys, TIESOS Šviesoje nušviečian
tis (liepos klausinius.

Prenumerata metams.............................

Atskira knygėlė...................................... ..
Adresas: “TIESOS AIDAI”

1624 E. FalK St., Niagara Falls, N. Y.

$1.20

.10c.

“Vienas garbingiausiu mūsą tautos istorijos veikalų bu
vo sunki kova su rusų valdžia dėl Spaudos atgavimo. Ta ko
va, kuri įpynė tokį gražų garbės vainiką. į mūsų istoriją, kai
navo mums begalę vargo, daug žmonių aukų, daugybę turto..

“Bet, deja, mes tuos savo tautos v argus išvargtus, aša
ras išverktas, kančias iškentėtas jau gerokai esame pamiršę 
ir vis labiau pamirštame. Visą gi tai pamiršę, lyg plėšte iš
plėšime iš savo praeities bei istorijos vieną gražiausiu, bran
giausių jos lapų. kokių jokia tauta neturi.

“Kad to neatsitiktų, surinkau daugyb^įvairių Ameri
kos ir Lietuvos rašytojų raštų, atsiminimų, pasakojimų i r 1 .1, 
apie spaudos draudimo gadynę ir visa tai isleidžiau knygoj, 
kuri vadinasi “KNYGNEŠYS.”

“ ‘Knygnešys” labai ryškiai, gyvai, įdomiai atvaizduo
ja spaudos draudimo gadynę, sunkią kovą su žiauria rusų 
valdžia dėl sumindžiotų lietuvių tautos teisių, dėl elemen
toriaus, maldaknygės, laikraščio, nekalčiausio turinio kny- ” 
gėlės... Daugybe įvairių žmonių, <lalvvavu.-iij kovoje dėl 
spaudos atgavimo, pasakoja ‘Knygnešy.’ kaip buvo gabena
mos knygos, platinama šviesa, keliamas,žmonių >ii>iprati- 
mas, kaip tos knygos buvo slepiamos, kaip dėl knygų ir švie
sos buvo prigaudinėjama rusi: valdžia ir t. t. Apraš\i.ias 
daugybės nepaprastų ir pavojingų įvykių, persekioimiu, 
knygnešių ir apskritai šviesos platintojų gudrybių kovoj >u 
rusų valdžia ‘Knygnešio’ skaitymą daro ypatingai įdomiu ir 
žavinčiu.

‘Knygnešys’išleistas labai rūpotingai. puikiu, kelių 
spalvų viršeliu, 328 didoko formato puslapiu su 45 paveiks
lais bei atvaizdais; ‘Knygnešys’ neabejotinai priklauso prie 
gražiausių lietuvių knygų ir g.:di būti tikru kiekvieno kamba
rio pagražinimu. Dėl savo įdomaus turinio ii- gražios :Š-

• vaizdos ‘Knygnešys’ lietuvių Šviesuomenės ypač mėgiamas 
ir skaitomas.

“Mūsų spauda apie ‘Knygnešį' atdlicpė gražia ūdai. 
Rašytojas ir Lietuvos Universiteto profesorius kmiaun. J. Tu
mas ‘Ryto’ 196 Nr., tarp kitko, rašo:

‘P. Ruseekas. sumanęs nušviesti ‘nežinomąjį knygnešį,’ gy\ j; 
didelius ir. pi'vomnnis, užpįl ’

spragą mūsų literatūroje... Literatiškai ‘Knygnešys* sūredagūot 
gerai, kalba taisyklinga... Lietuvos jauninai ‘Knygnešys’ bus diug 
įdomesnis už bet kuriu svetinei kelionių aprašymą... ‘Lietuviškoji 
kelionė.’ lietuviškieji vargai ir visokeriopu kliūčių nugalėįiuiai Ims 
artimi jauno lietuvio Širdžiai ir auklės jį pagarboje m žmonėi ir 
tų vietų, kur tiek daug dirbta.. . 30 metu žmonėms.. . 1 .iv;avės atei
timi susisielojusiems, tai dvasios sustiprinimas, tai u<])iiklai;s<>mi.i 
tradiciją pradžia. Bet kuriam skaitytojui... ‘Knygnešys’ tai ; nki- 
r.ys lyg novelių, lengvai paskaitomu, pilim įvairiu intrygti... Knyg
nešys’ pirktinas ir skaitytinas.. .’

“Pulkininkas R. Burokas karininkų organe 'Kardo- 2! Nr. 
savo gražiame atsiliepime apie ‘Knygnešį' sako.

‘.dabar daug hidžiaiaa kiiyfi, tačiau toki i. i‘ Knyg
nešys.’ nedaug. Čia surašyta kartos amžinai naujas b '-tamcnias. 
'i'o testamento turtas- ’ėiytičs ji gi'n' sunkiose g\ \ eiiiaio
aplinky bėse, todėl mums turi būti dar bt a >ię.eo;ė. . Yra ir tokiu 
istorijos didvyriu, kurio r.m ir,a i ta pasauli niek;.to n- jias'clnmi.. . 
Tokiu didvyriu pilim ‘ Knygnešy .. Kiekvienam.. . <i kny u--’ ikia 
ne lik perskaityti, bet Ir įsigyti... ji ir iškišta gražiai. ’

“ ‘Lietuvis* :’>4 Nr., tarp kitko, apie 'Knygnešį' rašų:

'Tai labai svarbus mū-mi kitliūr< 
mūsų tautai spaudos draudimo Ir. 
kas nušviečia kaip kovą, kurioje 
nerolu ir karininku, ir kareiviu, 
kį.. ......................

i v. t H-1i \ <■ i k.l Lis. .lo . S .. \ ;i - 
;> H is \ i - ą tą 2 y \ < .i i.’h.i P. iP; 
reikč.jo mūsii T,Ti';ii i" s. >i 
Is 2’t Hvroill P. h’llsccK.ls )■;! i:(

Mielai skaitysime ir k it ti't ‘ K uy gnešio' hunus.. .

‘Lietuva’ 11!T Nr., >avo dideliame rašto apie * K ui 2 nė
šį’ rašo:

‘...P. R’lseekas iškėlė aikštėn sąly^a^. kit. ioaps J<<> c .«<■>: i 
du: avangardo vadą vyskupą M. \ al.ničią ir arjeių..-:it!<> I’. \ išiir.-,.
dovėlis negali taip gy \ ai at vaiždmt i 1 n sutiki:! laiku, kokie 1 'o 
spaudos draudimo laikais... Pageid.iu.j;:;na. kadšiknyęa kuo I;.il
giausiai butu skaitoma. \ isuomettė turi būti dėkinga k»oo<>< :<■. 
daktoriui P Ruseekui, kad .jis padovanojo jai t<>k: 'i.i.-l'. ui- 
kalą... ’

- “šioji* di’Hsįojf’ apie ‘Knygnešį rašo *\ icnvi'ė.' 'Karys* 
ir kiti Lietuvos laikraščiai.

šiuo laiku, neatsiradus linkmuo li’iib' i(> ‘ l\ni gncš'ui ’ 
išleisti, isleidžiau jį pats, savo jėgomis. I);;b;.i reikia atlv- 
ginti šios knygos leidimo išlaidas, sugrąžinti skoias. Iv il.a- 
Jinga daug pinigų, todėl J<un. F. Kemėšo, l)oiuai<;> Ž. C. \- 
kadomijos docento patariamas, kreipiuos į Tamstą, prašyda
mas parinkti ‘Knygnešiui’ užsakymų šio pirmojo ‘Knygne
šio’ tomo išpardavimas paskubins antrojo tomo išleidimą.

“ ‘Knygnešio’ kaina >u prisiunlimu: neįrištas 1 dol.. Į 
rištas Į kietus, tvirtus, viršelius "ii audeklo nugarėle I dol. 
50e„ Įrištas ištisai i audeklo viršelį 2 dol.; Įrišti liršeliai su 
aukso užrašu.

“ ‘Knygnešys ’bene lii iiiutėlė lietuvių knyga, kuri, ne
žiūrint daug* brangesnio persiuntimo, Amerikos lietui imas 
|varduodama la pačia kaina,-kaip ir Lietuvoj (neįrištas Lie
tuvoj 10 lt.).

“Pasitikiu, jog Tamsta savo pasidarbavimu rūpestingai 
paremsi šią taip reikalingą mūsų visuomenei knygą. ”

Norintieji “Knygnešį išsirašyti kreipkitės šiuo adn - 
su: P. IR SECKAiS, lhiondaivio ai.
ttania.

77. Kauna*. l.ith-
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nevisai liuosos nuo atleisti- £nni&*Uns» idant atnašautų

45 Bro»dway. New York City- ----- - "a.

Geriausiais pasaulio laivai* 
S. S. LSVIATHAN

giria dievobaimingo žydu va
do Judo Makabėjaus darbus, 
•kada ansai nusipnte 12,000 
drakmų sidabro Jeruzolimon

nųjų nuodėmių arba nuo lai
kinųjų bausmių, nupelnytų 
nuodėmėmis.

5 Strcrt. Boston, Mass.

••.h.i.t nuo \ imi
t Suirs Ijinj.

<iv . .
guma- keliaut: drauge su jūsų tautiečiais.

K* guliarišRi išplaukimai Lapkričio mėnesį
I’resident Rooscvelt ..... Gruodžio
RepubHc....................................................Gruodžio
Prcsident Harding...................... Gruodžio
President Roosevelt........................ Gruodžio

Miudknuuias patogumų keliauti

ĮMije pas

VEDA KUN. PR. JURAS, L. D. S. DVASIOS i ĮFADAS 
— / ■ ’

DVASIŠKI SKAItvmėliai.
’ > SKAISTYKLA ‘

Skaistykla yra vieta i ku-
įyą eiua teisingųjų vėlės, da

YRA SKAISTYKLA
/

Bažnyčia visada skelbė 
mokslą apie skaistyklą. Ji 

meldėsi už numirusius. . 
Katakombose užrašai, šven
tųjų Tč\tj tvirtinimai. Šv. 
Mišių aukos, įvairios maldos 
ir atminimai daromieji už 
vėles skaistykloje vis tai įro
do skaistyklos buvimą.

Šventame Rašte įkaitome: 
“Tuomet Jis atsilygins kiek
vienam, žiūrėdamas jo dar
iai’’ (Mab> 16, 27). Niekas 
j.eužginčis jog yra dvejopos' 
rūšies* prasikaltimai: dideli- 
ir maži.x Už didelę nuodėmę 
nustojame pašvenčiamosios 
Dievo malonės, dangaus, vi
su savo nuo|X‘lnų ir užsitrau
kiame amžiną pragaro baus- 1 

sias nuodėmes, atgala paliuo- 
šuo ja mus nuo amžinosios 1 
bausmės, grąžina pašvenčia
mąją malonę, vėl įgyjame ' 
teisę būti Dievo vaikais ir į- 
eiti į amžinąjį gyvenimą. 
Bet ne visuomet per Atgai
los sakramentą apturime at
leidimą laikinosios bausmės, 
kuri pridera už nusižengimą 
Dievo Įstatyr ams. Tad jei 
žmogus miršta neatsilyginęs , 
bausmįs už atleistąsias nuo- 

*/dėm£s ai;ba nepasiliuosavęs

nei danguje nei pragare nėra 
vietos. Į daugi} niekas su
teptas negali įeiti, o į praga
rą patenka tie, kurie miršta 
sunkioje nuodėmėje. Negali 
eiti prie Dievo, nes jis bega
lo Šventas, nei likti pasmerk- 
1 u amžinai pragare, nes Jis 
begalo Teisingas. Begalo 
Šventas ir Teisingas Dievas 
jiems turi duoti kitą vietą, i- 
dant įgijus tinkamo skaistu
mo: kitaip tariant, turi būti 
skaistvkla. Ką messavopien- 
ku protu numanome.

Paf rrlina^Švenlas Raštas.

šv. Jono Apreiškime randa
me pasakyta: “Į jį neįeis 
nieko nesutepta” (21.27). 
Dangus yra šventųjų buvei
nė. Šventųjų laimė Mlievo 
regėjimas.” šv. Toiyas sa
ko: “Dievas yYa taip tyra 
Dvasia, kad vėlė po mirties, 
nors būtų mažiausia nuodė- 

* me sutepta, labiau nori ken
tėti skaistykloje, negali su 
nuodėmių dėmėmis stoti D.ie- 
lo akyvaizdoje.”

Šv. PovHas pirmoj Gro- 
roatoj į Korintiečins yra pa
sakęs: “Pats bus išganytas, 
bet taip, kaip jieriignį” (1 
Kor. 3, 15). Apaštalas čia 
nekalba apie žemiškąją ugnį, 
nei pragariškąją, kuri ne- 
liuosuos. bet kankins amži
nai; iš to tad galima išvesti 
vidurinę tarp dangaus ir 
pradaro vietą, t. v. skaistvk- 
Ją.

“Šventa ir išganinga min
tis melstis už įnirusius, kad 
būtų iš nuodėmių paliuosuo- 
tĖ.’ (II. Mak. 12, 46). Tais 
žodžiais Šventas Raštas už-

aukas už mirusius kovoje. 
Reiškia yra po mirties toki 
vieta, kurioj kenčiantieji ga-y 
Ii gauti nuodėmių atleidimą 
per mūsų maldas. Tąją vie
ta vadiname skaistykla.

“Ir kas nors ištartų žodį 
prieš Sūnų Žmogaus, bus 
jam atleista, kas gi kalbėtų 
prieš Šventąją Dvasią, tam 
nebus atleista nei šiame pac- 
šaulyje, nei busimame’’ (Ma
to 12, 32). Kadangi nei dan
guje nei pragare, atleidimo 
nuodėmių nėra ir būti negali, 
turime pripažinti kitą buvei
nę’ kurią mes. vadiname 
skaistykla. Žmogus patekęs 
jon pasiliks tol, kol atsimo
kės iki paskutinio pinigėlio 
Dievo teisvbei.

į į„ ■ -----------------
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Įsakyta tūkstantis Šv. Mišių

' * N *

už jos vėlę. Karalius liepė 
dadėti dvidešimts tūkstančiu 
Mišių.

» • • *s
Izabelė, jnoteriškė kuni

gaikščio Alberto, užsakė už 
savo vyrą' kętyrias dešimts 
tūkstančių Mišių, ir pati ėjo. 
per'trisdešimts dienų kas
dien klausyti po dešimts Mi
šių.

ŠV. MONIKOS'PRAŠYMAS

Šv. Monika prieš mirti ta
rė savo sūnui Augustinui: 
“Mano sūnau, dar valandėlė 
ir motinos neturėsi. Kada 
numirsiu, mano kūną kur no
rite palaidokite, nei kiek juo- 
mi nesirūpinkite. To tik ta
vęs prašau, kad nepamirš
tum motinos, kuri xtaip tave 
mylėjo; ypač atsimink mane 
prie Viešpaties altoriaus, lai
ke šventų Mišių.

SKAISTYKLOJE KANČIOS

Augustinas sako: “šia
me pasaulyje apvalyk mane, 
Viešpatie^-. ' 
kentėti skaistyklos ugnyj, 
lies bausme skaistykloje tei-i 
kiania ugnimi bus baisesne., girdygtėš

V • i • t Sr 1 * *

ŠV. AUGUSTINO 
MALDAVIMAS

kad.._jjcreikčtų. 1ratie>, tos.. -

už visą tai, ką žmogus gali
iškęsti šiame pasaulyje

Ona. Katarina Emniericlb 
pasako: “Mačiau apsikuopi- 
mo vietą. Rodėsi' man. kad 
patekau į labai gilią prapul
ti. Mačiau didelę plotmę. 
Graudu žiūrėti, kaip ten bė
dinos vėlės tylios ir liūdnos. 
Bet jos vis dėlto kaž ką tyri 
v^ide, kas nurodo, jog jos

‘•Argi pražūti turi, Vieš-

Katalikų mis
Olandija užima'garbės virtą.

DĖL APRŪPINIMO Išplaukia Gruodžio 4 per Cberbourc. . -
vadas Mr. Jus. Taiek« atstovas United Statės Liaij^»

S. REPUBLIC
Išplaukia Gruodžio 1! per Bremen. 

vadas Mr. Geo. Hackl. atstovas United Statės Linijos.
ekskursijos yra ypatiškai vedamos, kas paliuo- 

jus i'U’i \ imi >inulku:vitŲ. (tvugunai aut \isų 
laivų yra nrpnl>gst.«in» ~cr<!vu> 
i.:t. ir tt., o prie to pridėtinis

- MOTINŲ IR JŲ ~
M i duoda misijoms daugiau 
kaip 1500 kunigų, apie 
brolių ir daugiaū kaip 1400 
seserų, viso :3700 misijonie- 
riu. Iš tfii 23 vįTBkiųiams ir 
t> apaštališkiem^prefektąms 
pavestos misijų^aSįtys. Olan- 
<’uyj yra 36 ndsįjįi mokyk- 
.los ir 29 mdkyHoęe mokiniai 
supažindinami-srį misijonie- 
į ių uždaviniais’ n* pareigo
mis. . Seminaristų šiose mo
kyklose skaičius siekia 3600. 
Olandų skyrius “Unio c'eri 
I>ro missionibus turi 3700 na
rių. Papus misijų draugijos 
uoliai remiamos parapijų 
kunigų, taip kad tikėjimo ir- 
J ėzaus kūdikystės darbas ap
ima veik visas, o papos šv. 
Petro meilės darbai pusę die
cezijų. Tikėjimo platininio 
darbui 1925 m. surinkta 363 
tūkstančių guldenų. Jčzajjs 
kūdikystės sąjungai 164 tūk
stančių ir šv. Petro meilės 
darbui 200 tūkstančių gulde
nų. šv. Petro draugijos O- 
landijos skyrius remia 430 
misijų šalių kilmės sumina-’ 
rišlų. Be papos misijų drau
gijų yra dait. 40 privati n iii 
misijų sąjungų. Misijų lai
kraščių yra su viršum 50. Ir 
spaudos dalykuose olandai 
pavyzdingi. Viso yra apie 
30 katalikiškų dienraščių ir 
daugybė laikraščių. Olandų 
katalikų darbai tuo yra įdo
mesni. kad ir viešoji Olan
dijos nekrikščioniškos <1 va
šios nuomonė nepaliko be 
takos. (Iš ■'Viciiyb”:'

J4TJDIKIŲ SVEIKATOS.

k tiubavai. 
m;

s.s.s.s.
Vilnas -nmlknuaias patogumu keliauti laitais Su- 

sivnylu Valstijų Linijos suteiks jūsų vietos agentas, 
tirba r.

s. s. s. s.

i

I

i

i
i
i

Tarp <:lvnją ir senu draugą, 
t.-ini'Uu Jausi jaukų Kalėdų 
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Pieno Pašildymas
iV< • ■ie.ią iki ■> Rikai!!' 
Įdėk iHHikllIę i indą '-I, 
kad vanduo ĮniM-inei i r 
bei 'leiižvirink, ll.ii:." t 
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Susisiekimas gelžkeliu ntsn’knntis 
iš Bremen i visas Lietuvos dalis. 
Pagarsėjusi pasaulyje virtuvė Ir 

Llo.t d patartais imas
l)< I informacijų krripkilč* į musų 

autorizuotu* ri< tiuius aįjcntus^ 
arba

NORTH GERMAN

L L 0 Y b
32 Broadway, New York

Nupiudnta j ten ir AAAa 
atgal kaina .3 kl.\/||4 

\ iš Neiv Yurk’ą į J
Kauną ir atgal iraukšč.

į
i

•y

r J_

GUNARO
Į LIETUVĄ
(per Angliję) 

■sumažinta kaina 3 klesos ^ugręžtialų 
laivakorčių 

j « KAUNA IR ATGAL

į BERENGARIA ir 
iMAURETANIA...........$211
AQUITANIA................ $215
I LIEPOJĄ IR ATGAL UAIS 

LAIVAIS — $18®.
Iš Bostono-

Samaria Spal. 31, Lapkr. 28 
| Laeonia ■- j Lapkričio 14

Kml ,i:iši!.|; 
u'lliĮ><‘l':il t s r< »<. 
\;.i:<i<‘ii< <tli|i. 
į.ii< :i;t. Viriui;
;•<!! illit.'i, užlašink 
■i..-1 luili'lii . i!' 

•’txi iiictia*’ ■ 'či’k.;: 
įm Krauti ♦•■.'In V

Kūdikio Laikymas Bonkute
Penint

Kūdikiui čiulpiant reikia jį aut keliu 
liii-iti. .tiiiią ii-itii aiii raukės. Bdnl.u- 

teikia įeikit! \ i-;_; iaiki) ir i<d<io- 
ji Į >: »Z!<‘i j t > ;<•. |<;ld ’»<»./ G.C' Iii.k!) !lh»-
kitos butu pieno. ..'ii taip JH'.t. tai relei-
■ /.'aln.i i. II: itii . . li.'r eai|.tn<r. I ‘įlok 

Mt'liki'i: pr-'-.t .' i.ii GtK.;sti •■iinj.

^Penėjimo Ilgis
č'iul|i;iu i turi baigti.- i kokia dvide

šimts utinuiu. .lei kūdikis rija godžiai. 
u.iii.iUtv « i<i.;.UKų \a..uaic.vi. iiUGi-

I.i- Iii: liti-1..S. Iied'li k :•!).. : d i d.- I tu' 
‘išbaigs iioitktues. .JeiTn nežiuiil'r. tti- 

."gii.l ..IH'.K lioakll’ę ir !:oui,< k -lieko
■ k. kiti.m sykiui.

Jei Jūsų Kūdikis Nepenčtas, 
Tai PriešuJi Stovi Liga

\ež 
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Kili ?s mus iut jo 
didžiausiame varge t Argi 
nepadarysi, Viešpatie, miela- 

; ' mūsų geradėjui, 
kurs mums padarė taip di
džia mielaširdvstc ? Šiame f- *,4.

gyvenime apiplauk mane ir 
padaryk mane 
skaistyklos ugnis 
jau už ką mane 
“.. . Dieve širdies

.garbė gyveninio mano! Do
vanok jai (motinai) Viešpa
tie! | Dovanok, nestatyk jos 
prieš teismą Savo! Atmink, 
kad .typne^^volmrti nema
nė apie savo kūną, nei troš
ko pakasinų iškilmės. Vie
no tik prašė, idant neužmirš
ti jos prie Tavo altoriaus.. . 
O Dieve mano! įkvėpk vi
siems ipano broliams, o tavo 
tarnams, kurie tą knygą 
skaitys, idant atmintų kroni
ką. rfy vo tarnaitę: idant bū
tų išpildyta jos valia ne tik 
per mano maldas, bet iųper 
visu.”

toki, kad 
neturėtų 

plauti.. . ” 
mano 'ir

Į- 
')

i Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai
ii k:i< si't'edi}. Keleiviai nep: liečia i !• 
įleidžiami be kvotos varžymą. Visi 8
klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 

J prU.vgstnmas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentą

i ar į
I UUNARD LINE
i T2C Statė Street
i Boston, Mass.

itirii:1 prunre-n 
s. šeši iptiiju;, 

u< il;;n< 
laud.lii-. ,|C 
;.-iddi.i. Bl‘

\ idtt.ii!i:-. lnl\ I 
irtinąi darbą t

n.it-..i įsmiltu.
;d jis p;.liet ta \ isi 
kis labai ii::!;:', i! 
i.uva laiiu.ia i..ij".'
:i> :a:i:i.n

• ii!,."lės įui
’1.4l | ’.ii

.i i i •ip>:tll.U‘<n i : a j»

.N» j|»
m. ■ !h. •’riib 
•lo Į \«. ii.4 \ :i 
ktul įeikitt jiem

Nelaimi stjhai moksliški eksperimen
tai daryti su' trtokykhi vaiktiis parddė, 
kad Eagle Pienas :;ii?y:nėtin::i i.i.-ek 

idant ,ii'i!::i:i':i"'.ii:ną. laikai 
Pieną rodė dattuitiu nrogre- 

ptiprasfi batikų j>ie- 
:.imu du syk smalkiau, 
a- tttl i kieki i'.'tią leikė- 

vikriai sveikatai.

PARANKIAUSIAS
KELIAS

ITALIJOS JAUNIMO 
MALDINGUMAS

Italų katalikų jaunuo
menės maldininkų kelionė Į 
Castiglione delle Stiviore 
prie šv. Aloyzo relikvijų bu
vo viena gražiausių šv.xAI<»y- 
z<> jubilėjinių metų švenčių, 
šiais metais jaunuolių mal
dininkų skaičius sieke su vir- 
šiiiipKO tūkstančiu. Buvo ai - 
sihvaujnmbs veilTvisos'ši.-iu- 
riuės Italijos sąjunga. Nak
tį iš 22 Į 23 rugpiūčio Msgre 
Pranzini laike pontiYikalines 
mišias, o po šių sekė mišios 
be pertraukos ligi 9 vai. 9 
valį prasidėjo procesija. Už 
jaunuolių būrių ėjo dvariš
kiai ir vyskupai. Procesijoj 
buvo nešama auksinis indas 
su šventojo kaukole. Jau
nuolius pasekė 31 rugp. mer
gaites — 6.000 kataliku jau
nuomenės taip pat keliavo i 
Cast iglione. (“Vienybė”)

LIETUVON IR IŠ
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

y'M’.tsit 3 varyklių garlaiviais 
Al.BERT BA1I.IN, HAMBVBG

RESOl.ttE. RF.1.TANCE 
DFVTSni.AND 

ir p'iĮittliariški vieno k ibiu 
\ laivai.

CT.E\ KI.AN Ik VVESTPHALIA
Ttll RING1A

Savaitiniai išplaukimai iš 
Nevv York'o—garlaivais

TlIt’KlNGIA ib VVEsrPIt.M.TA 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamus 
Ettrupinės kelionės

prisiminusios Dievo gailes
tingumą.. . ”

•*»■?!•. Bonaventūras rašo: 
“Bausmė šventykloje, nors ir 
mažiausia, bus didesnė už di
džiausias bausmes pasauly
je. ’’

Šv. A nueinias sako jog ma
žinusiosios vėl iii kančios yra 
didesnius už skaudžiausius 
žemiškus kentėjimus kokius 
tik mes galime Įsivaizdinti.

Šv. Grigalius ir £r. Toma.fi 
tvirtina, kad ugnis pragaro 
ir skaistyklos yra lygiai 
skaudi. Skildamas tame, jog 
viena degins amžinai, kita 
laikinai. x

Dievo meile ir viltis leng
vina vėlėms skaistyklos kan
čias.

r; *1 r<iip.\:ilus . arai-
•ė

j $203
Iš NEW YORKO i 

| Kauną ir Atgal 
I .(Karės taksai ekstra)

KLAIPĖDĄ
pi r laisvąjį I>anziu'<> portą. Iš ton tiktai 

vienos nakties kelionė kitu laivu.
<

Baltijos Amerikos Linijos
KALĖDOS LIETUVON

• S • l

“EST0NIA” Gruodžio 7 d.. |
Važiuokit visu kciiu vandeniu į pafati 

|
* I

1

J

$107 Tiesiog į Klaipėdą^
I 3-ėia "kliasa

. Užsimokant abipus tiktai $181 -
Bi'pitliari^ka turistinė trečia kliasa tik’

: ta: :.;1O brangiau vienpns. $15 abipus.
'Taksai atskirititn

Žiniom kreipkitės į vietos agentus arbaK:
: j bendrovę:

I.-phitkia k<>žną savaitę 
Suarįtirniii leidimų ir kilų 
informacijų kreipkitės pas

Hamburg- Ameriean 
Line

HAMBURG-AMERICAN 
LINE

28 Broadway — New York

leidi- • /

CONDEN6ED MIIA

taip

taip 
taip

ko, 
ma

išvydęs niekybę.
Neilgai

ATSIVERTIMAS ŠV. PRAN
CIŠKAUS BORGIEČIO

Ispanijos karalienė Izabe- 
at si žymėj o ne pa p ra st 11

■GALIME PADĖTI
i

Vėlėms skaistvkloje 
gal’ ' ~ ’ 1 '

Saulute”

mes 
linie padėti šventomis Mi

niomis, savo maldoipis, pas
ninkais, atlaidais, išmaldo
mis, prisimarinimais.

NZ.UJI VEIKALAI

u* M 
kuponu 

r a u r 11 • 
dykai llrlu- 

vlikal pamokti 
kat p priturėti 

tr penkti mva tr 
uaq kudik|. lfckfrp- 
* t r v^Klųaklte 

Alnndl* mi jurų \ardu 
Adrr«u.

S BORE
I'.orflen

f

Šv. .1 u g u s fiu ak gyrė savo 
motiną Šv. Monika, kad ji
nai nesirūpino kaip jos kū
nas bus palaidotas, bet troš- 

idabt jinai būt atmena- 
prie "Dievo altoriaus.

i /

D^UG MIŠIŲ

Istorijoj randame, kad Is
panijos karaliaus Pilypo III 
moters Marga retos laidotu
vių dienoje buvo atlaikyta 
1700 Mišių, ši dievota ir 
gudri karalienė užrašė savo 
testamente, kad už ją būt at-

lė
gražumu: turėjo labai skais
tų veidą. Po jos numirimiT 
Pranciškui reikėjo lydėt’ jos 
kūną. Kada palydovai norė
dami paskutinį kartą pama
tyti skaisčiąją karalienę at
vožė kaistą, jos kūnas taip 
baisiai dvokė, jog visi turėjo 
pasišalinti. Tik vienas Pran
ciškus pasiliko prię.lavono ir 
žiūrėdamas į mėlyną, 'dvo
kiantį, kirmijantį kūną, ku
ris taip neseniai buvo gražus 
ir visu garbavojamas, tarė 
sau: “Tai tu čia mano kara
liene ? Prieš tave daug žąuo- 
nių klaupdavo su pagarba.. . 
O (labam, IžabiJė! Kur ta
vo išdidumas? Kur tavo 

One! Nelie- 
paikas kad tar- 
menkam pašau-

išdidumas ! 
skaistumas .'. . 
būsiu 
nauti 
liui.”

Jr 
tuštybę, susindistė. > 
trukus išsižadėjo kunigaikš
tystės garlx"s ir patogumų, 
pradėjo naują atgailos pilną 
gyvenimą ir liko šventu.

" 1 >arbrninko” Redak- i iai 
prisiųsta du stambūs švento 
Kazimiero Draugijos 
niai.

Šventas i s J / o z/ zas 
ksrū miško jo Jaunimo 
bėjo Gyvenimas. Parašė gar 
susis dvasiško turinio veika
lu gamintojas M. Mcschlvr* 
S. J. Sulietuvino Byrąs. 
Knyga i IS pusi.

Šventes Pranciškus A\/f~ 
žalis. Gyvenimo aprašymas. 
Darni kalba parašė Jobą įmes 
Jorgenseo. Iš Irtojo vokiš
kojo h idimp lietuvių kalbon 
išvertė Kun. J. Bikinas. 266 
psl. Vienas pačių gražiau 
šių veikalų apie Šv. Pranei* 
kaus gyvenimą.

savo kūdikiui 
teisincjąpradiią . 
gyvenime, penint 
jigiynu, Lengvai 
virškinamu ir su 
reputacija maistu

EAGLE BRAND

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, ' 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

“Viskas prapuolė, kodėl “Darbo dulkes yra vertes 
ašaros man liko?” (A. Mic- pės už Br; 
l-< virius) (Meidani)

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

66

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

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Admifaistracija Jurbarke

Toma.fi


■-ė ^ ?š^j.

saulis ir pradžią turėjo tu-N

Toks keistas tas žodis en-'karys atvės, o šiluma iŠke- rėti.
•k < ».

Jaunas rytas supa aušrą 
Purpuriniuos vystykluos. 
Baltos rankos saulės valtį 
Iki vakaro irkluos.
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- Gerb. kun. J. židanavičius, Amsterdamo lietuvių klebonas, 
k mums atsiuntė šitokį komplimentą:
r “JŪSŲ ‘DARBININKAS ’ AR TIK NE ‘B YTINA ’ VISUS 

g KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS. VALIO! GERIAUSIOS 
g KLOTIES!”
gį- Už malonų komplimentą gerb. kun. J. židanavičiui taria- 
|Tme širdingą ačiū. Dėl šito gerb- venkėjo komplimento mes 
g uesikeliame į puikybę. Gerai žinome, kad yra lietuvių veikėjų 
Intarpe tokių, kurie panašių komplimentų pasakytų kitiems ka- 
jktalikiškierns laikraščiams, čia yra skonies dalykas. Bet gerb 
g'. J. Židanavičiaus nuomonė tuo mums brangi ir skelbtina, kad 
g paakstys vidutinišką darbininką prie didesnio susiinteresavimo 
^'“Darbininku,” o “Darbininko” priedelius ir platintojus pa 
F dLąsins prie uolesnio mūsų laikraščio platinimo.
I? '

KOMPLIMENTAS “DARBININKUI”

liaus laukan. Visam pasau
liui, toji taisyklė neperse
niausiai buvo nustatyta. 
Mokslininkai tyrinėdami su
rado, kad ne visa pasaulyje 
šiluma pasikeičia į judesį. 
Žymi jos dalis išsiblaško pa
saulyje, sklysta į pasaulį ly
gia vilnimi Kol pasaulyje 
yra skirtumas tarp šalto ir 

dždpa^ub-jei'kiirių kiek-ikayt0> to* ^a j“'
ciena - milžiniškas ugnie Jaunas. Bet karo tik garve- 
kamuelvs. milijonus kartui710 >>eclus Pa31dar0 tiek pat

tropija, kad pradžioje neap
simoka nū aiškinti, ką jis 
reiškia. Pakalbėsime pir
ma apie paprastesnius daly
kus.

Mes atsimename gal būt, 
kas buvo “Darbininke” fa-, 
syta apie dangaus skliautą ir; 
pasaulio kilmę. Atsimename j & 
turbūt, kokia daugybė žvaig-1: 

viena —'niilžiuiškas * ugniesI Ujimas. Bet kain tik Sarvc-

šiltas, kiek ir aplinkui oras, 
tai jau apie traukinio judėji- 

-• į mą kalbos negali būti. Taip 
inio'kamuolio, M yra ir su viso pasaulio

r

didesnis už mūsų žemę. Ei
nant Kanto-Laplaso speji- 
tiais mūsų žemė išsivysčiusi 
Š tokio ugninio 
:ai atvęsusi; "tos žvaigždės 
'asidarysiančios panašios į 

mūsų žemę, kai atvės; o vi
ris pasaulis kilęs iš vieno 
migiyno, kuris kažkuomet 
• radėjos suktis, judėjime į-, 

kaitos, įdegęs ir dabar prade- l-

i

Mokslo vyrai mums išroainėja, kad vidutiniškas žmogaus 
|yamžius senovėj buvo trumpesnis, negu šiais laikais. Dabar 
fe žmogaus amžius esąs veik du sykiu ilgesnis, negu piramidų sta- 
| tymo gadynėj.
& Iš antros pusės mes matome, kad senovės žmonių kaiku- 
£ rios budavonės amžius tveria, o dabar nieko panašaus nepasta- 
^■toma. Teisybė toks šių laikų statybos darbas, kaip Panamos 
' kanalas tvers ilgai. Bet ir jis negyvės piramidų arba kiniškos 

sienos amžiaus. Panamos kanalas po tam tikro laiko turės būt 
perbudvotas. O jei orlaivių gadynė ateis tokia, kokios laukia- 
ma> tai gal būt ir Panamos kanalas bus užleistas ir jis užgrius

- ---------
’ Namų amžius šiais laikais yra stebėtinai trumpas. New 

įYorfee namai taip sakant su arkliu tegyvena, tai yra namai ar- 
Jdio amžių teturi. Vidutiniškas amžius namo New Yorke yra 
japie 25 metai.’ šiomis dienomis New Yorke architektas Frank 

Skinner pareiškė, kad vidutiniškas “skyseraperis” atgy- 
8hvena savo naudingumą per 27 metus. Tasai architektas sako, 

kad šiemet didieji statybos darbai ne amžius tverti kaip stato- 
1 mi, kaip senovei, bet investmentui. Kaip tik pasikeičiančios, 

patobulėjančios, prasiplečiančios biznio aplinkybės parodo na- 
mo nepatogumą, tai jis ir griaunamas. New Yorke ir kituose 

bf dideliuose miestuose griaunami tokie namai, kurie vidutiniš- 
ę kam žmogui išrodo, kad galėtų dar stovėti šimtą metų ir būti 

naudingu. Ir tas vidutiniškas žmogus neklysta. Sakytas ar- 
r chit-ektas patvirtina kad moderniškas namas atgyvenęs moder- 
sj nišką praktiškumą dar daug metų gulėtų stovėti. Bet šiais lai- 

kais didesniuose miestuose kartą namas pasirodo nepraktiškas, 
į- tai ar jis būtu bankas, ar krautuvė, ar teatras, ar rezidencija, 

be pasigailėjimo griaunamas ir naujas jo vieton statomas

▼e J
tinai tvarkingai, kaip dabar, 
kad yra.

O kuomet čia prisideda en
tropijos įstatymas, kuomet 
mes matome, kad dar mes te
besame ir pasaulis tebejuda, 
tada darosi aišku, kad jis 
nėra nuo amžių, bet turėjo 
pradžią. Galima buvo ple
pėti apie pasaulio amžinybę, 
kol gamtos ir negyvvosios 
medžiagos įstatymai nebuvo 
dar gerai ištirti. Bet ne da
bar.

Dabar gamtos mokslas, 
• gaunamasis pėr patyrimą, į 
klausimą, ar yra Pirmasis, ir 
kas Jis yra, tegali atsakyti 
su prof. Du Bois Reymoud: 
—“Nežinome ir nežinosi
me ;” Žmogaus gi protas, ku
ris žino, kad nieko nėra be 
priežasties, kad iš tuščio ne
įpilsi, tas protas neklaidin
gai ir priverstinai sako: —

Visam esančiam pasauliui 
yra ir turi būti Pirmasis. Ši 
tiesa pasiliks nepajudinama, 
jei ir pasirodytų, kad entro
pijos įstatymas nėra toks, 
kaip apie jį spėja minėtieji 
mokslininkai. Ši tiesa pasi
liks nepajudinama tol, kol 
nebus įrodyta, jog pasaulio 
visai nėra. Nes kur yra 
antrieji dalykai, ten tūri"bū
ti ir Pirmasis. (“Šaltinis”)

• Juk jeigu pasaulis būtų 
amžinas, nuo amžių, ką gi tai 
reikštų* Tai reikštų, kad jis 
pradėjo degti ir judėti nuo 
amžių-amžių, taip senai, kad 
nč protas nebeišnesa, Per 
tuos amžinus amžius entropi
jos įstatymas būtų turėjęs se
nai įvykti: šiluma būtų turė- 
jusi senai pasklisti pasaulyje 
vienodai, būtų senai turėjęs 
sustoti visoks judėjimas ir 
pasaulis būtų jau esąs dabar 
visiškoje mirties ramybėje. 
Jeigu mes dar gyvi, ir pasau
lis nėra sustojęs, ir šiluma 
dar nepasiskirstė visur lygio
mis, tai reiškia, kad dar ne
suspėjo, dar neturėjo užtek
tinai laiko. Jei nuo anižių- 
amžių, be pradžios būtų esąs 
pasaulis, tai laiko jam būtų 
jau užtekę. Amžinybe yra 

temperatūros'.begalybė ir jai negali pristig-

Vėjas bangeles šokina^
Smiltys laižo mano kojas: 4 

s

Jūrą verkti išmokino
Ir dainuoti lig rytojaus.

Lauksiu dieną, lauksiu naktį, 
Lauksiu dvyliką dienų, — 
Ir sutiksiu karalaitį 
Gintarinių vandenų.

judėjimu. Kol. yra saule ir 
kiti ugninio karščio centrai, 
tol judėjimas yra galimas; 
bet kaip atvės visi dangaus 
kūnai ir pasidarys, kaip mė
nulis, kaip visuma aplinkui, 
lygios visur 
tuomet judėjimo būti nebe
galės. Tokiam laikui atėjus, 
visokia gyvybė turės sustoti, 
visas pasaulis pasidarys mil
žiniškas, tylus, sustingęs ka
pinynas. Kad toks metas 
ateis, įrodo tas įstatymas, 
kad šiluma skysta ir plečiasi 

| vi m i r stenędaftKksi. išsi į liesti 
j lygiai. Tas šilumos plitimo 
į visuotinas įstatymas ir vadi
nasi entropija, arba dar ki
taip “Klauzijaus įstaty
mas.” Nes mat tą įstatymą 
surado ir kitiems mokslinin-

. . kams i rodė prof. R. Klauzi-
5„s (Ginusius-1888 m.) ir 
kitas garsus gamtininkas 
il’elmholtz (1894 m.) abuvo-
• kiečiu. Trečias mokslinin- įsti rp- . .

- - kas, kuris tą taisyklę dar Ja-
i biau ištyrė ir naujus jai Įro
dymus padavė, yra dar gyvas 
ir šiandieną visam pasauliui 
žinomas W. Thomson (Lord 
Kelvin).

Jeigu pasaulis būtų prasi
dėjęs be Dievo, jeigu jis bū- 

;tų esąs pats amžinas, tai tas 
žinoma tai- pasaulis niekumet neturėtų 

atidarius šilto ir pabaigos turėti. Nes ain
is žiemą, kam- žinąs tėra tafs, kas neturi ga

iąs nusiraminti, atvėsti.
Mes matėme, kad į klausi

nę, iš kur atsirado tas mig-į 
ynas, kas davė jam pirmąjį 
didėjimą, kas sutvarkė ir pa
laiko tų dangaus kūnų stebė- 
:iną tvarką. — Į tuos visus 
' Jausimus tėra, tik vienas : 
proto, ne patyrimo atsaky
mas: — Pirmasis, Kuris Jie- 
'aviškai vadinamas Dievas, 
'ai padarė.

Dabar eisime toliau.
Kai kurie mokslininkai 

mėgino sakyti, kad nereikia 
Pirmojo, nes pats 

js amžinas, nuolatinis, 
rdi. iis degas dabar, nas- 

kili atvėsius, susalsiąs, pas-' 
kui vėl užsidegsiąs. 
Jas, garais, gazais pavirsiąs,: 
ir vėl imsiąs atšalti, ir taip 
•>er amžių amžius, amžinai, 
'•e pradžios ir be galo. Tad 
:r galima esą apseiti be Die
vo.

Čia tat koją tiems moksli
ninkams ir pakiša minėtoji 

r o pi ja. Kas ji tokia ?
Visiems yra žinoma tai- pasaulis 

sykio, kad 
’ ambario dm

•><

- ’ i
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ACHMEDZANO LAIME

ti laiko: kai tik laiko pristin
ga, tai nebėra amžinybės, 
bet pasidaro ar pradžia, ar 
galas, laiko pabaiga.

Kad būtų aiškiau, imkime 
pavyzdi. Įsivaizdinkime, kad 
traukinys nuo išėjimo stoties 
iki galutines stoties turi rie- 
dėti- -bilijoną metų.- Jeigu, 
toksai traukinys eina savo 
paskirimo stotin, nieks nega
lėtų sakyti, kad jis nuo Am
žių rieda, nes jeigu trauki
nys ištikrų jų būtų judėjime 
nuo praamžių berybių, tai tu
rėtų jau pasiekti paskutinio
sios stoties. Judantis trau
kinys kaip tik ir rodo, kad to 
judėjimo pradžia ne nuo am
žinybės, bet tam tikrame 
laike įvykusi.

Pasaulis tad negali būti 
amžinas. Negyvas akmuo 
pats pej suye..n.iekumnt .uer 
pradės j udėti. Pasaulio me
džiaga yra negyva ir pati per 
save ji negalėjo duoti sau gy
vybės, nes kas neturi, negali 
duoti, nes iš tuščios neįpilsi. 
Negyvoji medžiaga savęs ne
valdo ir pati per save susi
tvarkyti negali, tad ir pašau-’ta.” (Mato 7, 2).

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems genj raštų mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmų u 
antrų tomų

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colių, dailiais kietais ap 
darais, po 500 savirSum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai

*

* *

Apkabina mane vilnys, 
Ir liūliuoja ir myluoja. 
Vilnys supa, vilnys myli, 
Vilnys jūroj ir krūtinėj.

Kad knitinė man skaudėjo, 
Ak, tai buvo taip senai — 
0 dabar su manim vėjai, 
Ir dangus ir vandenai.

Supa, supa vilnys lėtos, — 
Iš tyliosios gilumos. 
Baltos rankos numylėtos 
Pasiilgtosios mamos.

*

* *

Jūra supas, juroj žydi 
Chrizantemos vandenų. 
Baltos bangos nepavydi 
Nei svajonių nei dainų.

tomų $3.00. Išpirfcitė pašttr 
Order” Ir Biųskite:

“Darbininkas”
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mast

Kaip čigonės, degęs veidas 
Pietų saulės spinduliuos; 
Kasos blizgančios palaidos, 
V ėjas marių jas myluos.’ >"

“Kokiuo saiku saikėjate, 
tokiuo bus ir jumę atseikė-

Ten žuvėdros baltos skrieja 
Su dejavimu gailiu. 
Kažkas pajūriu artėja. — 
Ašai nieko nemyliu.

(-Rytas”)
•a.

(Tęsinys)
VII.

Diena ėjo vakarop. Jau senai tikintieji su
drinku į mečetę ant trečiosios maldoj, kai nu
vargusi Džalile įsakė įkurti krosnį ir sykiu su Ai
nius emė>i virimo.

Tikroji šventė prasideda rytdieną, bet pas- 
kutino pasninko diena baigiasi vakare, saulei nu- j trobą ir ilgai nuo karščio pukštavo, šluostyda- 
sedus ir s\ente^prasidėdavo menuliui ]>aiekėjus. jmasis raudona nosinaite veidą ir kaklą, o paskui

z Mirus žmonai Rajumas neilgai našlavo; 
paėmė jis sau žmoną iš miesto, brangų išpirki
mą sumokėjo ir šaunias vestuves iškūlė. Bet ne
ilgai jis su antrąja žmona tegyveno. Neįtaikū 
vyrui gražioji Katina ir jis, pasikvietęs muilą 
(kunigą), išmokėjo jai prigulinčią skolą, kurią

bent dvidešimt kartų praėjo pro Aclnnedžano 
įaugus, atsargiai persikeisdama su juo žvilgs
niais, nes dar saulei nenusūdus tebesiskaitė pa
sninkas, o pasninko metu uždrausta dainuoti, 

i Pasninkas tai atsisakymas visų žemiškųjų links- 
įmybių, tai koks gi būtų ir pasninkas, jei pradė
tum dainuoti ? Ne, Aizezė buvo tikra, dora to- jis sutuoktuvių dienoje buvo įrašęs į vedusiųjų 
tore ir jokiu būdu nesutiktų peržengti savo pra- knygas, ir, davės jai persiskyrimą, likosi vėl ber- 
boeių įstatų.

Sugrįžęs iš mečetės Abubekras iškilniai įėjo pirkimo, kurį turi sumokėti nuotakos tėvams, į- 
raŠo dar į vedusiųjų knygas “skolą,” kurią jis 
privalo išmokėti žmonai, jei įvyktų persiskyri
mas. Neišmokėjus “skolos’’ pei-siskyrimas skai
tosi netikru).

Susirūpino kaimo kūmutės, visokiais bū
dais piršdamos savo prekę turtingam, visų ger
biančiu Rajumui; bet jis bai-zdą braukydamas 
tik juokėsi.

— Nemanau vestis, — atsakydavo. — 0 jei 
panorėsiu, be jūsų apsieisiu. Pinigų pax ma
ne dar gana, o piršlėmis bile lx>bą galiu pasiųsti.

Saulei nusėdus, kai jau galima valgyti ir 
gerti, visame kaime prasidėjo puota, pasigirdo 
dainos, žaidimai. Mergaitės susirinko galusode- 
je ir ten linksmai žaidė, prisidengdamos veidus’ 
nuo pro šalį einančių !>emų smalsių žvilgsnių. 
Mergaičių tarpe buvo ir Aizezė.

Abubekro troljoje po vakarienei prasidėjo 
begalinis gėrimas arbatos ir Ainius, Džalilei j- 
sakius. jau antrą kartą išnešė į priemenę d.'ipil
ti virtuvą kibiro talpumu. Tik štai ji, jicrsigan- 
dus. įpuolė į triobą rėkdama:

—,Ateina, ateina!
Niekas jos ncjmklailsė, kas ateina. ih> sė

dintieji užustalėje Abuliekras su žmona suprato, 
kad ateina Rajumas — apie kitą svečią Ainius 
taip nerėktų.

• Abubekras pas*kulx»mi satsistojo iš užusta
le ir skubiai išėjo pasitikti garbingojo svečiu, nes

liauti. (Kiekvienas besivedąs totorius, apart iš-

•Jaunuomenė uz kaimo susirinkus laukia menu-1 
lio patekant, ir kiekvienas skuba linksmą įvyki 
pranešti šūviu iŠ šautuvo, jei turi šautuvą, ar 
linksmais šūkavimais; paskui prasideda puota, 
dailios ir šokiai, iš vienos trobos į kitą renkasi 
svečiai. . ’

Abtibekro troboje abi šeimininkės triūsė ga
mindamos Įvairiausius šventėms valgius. Pa
vargę karštą dieną darbe, dabar moterys kepi
nusi sale krosnies. Aizezė joms prigelbejo, atlik
dama švaresnį darbą, nuo kurio neplištų ir ne
si gadintų rankos.

Pati Džalile dažnai sudrausdavo puolančią 
jai padėti dukterį:

— Neliesk bulvių.* jos žemėtos — rankas pa
gadinsi. Malkų ir be tavęs prisinešim, dar rak
ščių prisieisi — nereikia.. .

— šias pastabas Džalile darė ne todėl, kad 
dukters rankos būtų baltos ir gražios, ne, ji 
taip ilgės vien biznio sumetimais, snkietėjusio- 
mis rankomis jos duktė negalėtų atlikti to dar
bo. kuris duodavo namams gerą paspirtį.- Auk
siniai siūlai, šilkas ir aksomas reikalingi Svarių, 
nesudraskytų, nesupiaustytų rankų; net sdkie- 
tėjusi oda trukdo darbą.

Pamaldoms pasibaigus sargas ai rakttiošuli- 
Į. ir mergaitės nusiskubino vandens. Aizeze

tai 
su-

Nuo karo pabaigos Amerikos farmeriai, kaipir pramonės 
gyveno krizį. Karo metu valdžia buvo garantavus ferme

riams geras kainas už visus produktus ir tokiu būdu padrasino 
r-farmerius didinti savo gamybą. Karui pasibaigus karinės kai

nos farmu produktams sumažėjo. Farmeriai atsidūrė keblume. 
^Kad išeiti iš bėdų farmeriams buvo patariama mažiau gaminti. 
’Tą patarimą davinėjo farmeriams velionis prezidentas Harding, 
kuomet jis vyko per Suv. Valstijas keliaudamas į Alaska.

Dabartiniu laiku Amerikos rinkoje atsirado perdaug med 
' vūnės. " Esą 4,000,000 ryšulių daugiau, negu būsią galima su- 
k$*rtoti. Kai atsiradb toks perviršis, tai natūraliai kainos tu- 

} pulti. Bet medvilnės augintojai nori nuo to apsisaugoti, 
susiorganizavo, krauja medvilnes i sandėlius ir parduoda 
senomis kainomis. -Toliau tariasi sekamais metais medvil-

JMte auginimą sumažinti. Bankai atsisakys duoti paskolos tiems 
meriams, kurie nesutiks mažinti medvilnės auginimą.

'Kai pramonės gaminių atsiranda rinkoje perdaug^ tai taip 
Atsitinka ir su farmų gaminiais. Pramoninės kompanijos su- 
7*  ̂j, * •

IMko darbus, kai jų išdirbiniams rinkos nėra, tai prie to pat 
ir farmeriai.
Mašinoms tobulėjant ir darbininkams išsimiklinant greit 

kff gerai darbus atlikti gamybos našumas pakįla. Kadangi taip 
ms einant, atsiranda prekių ir produktų perviršis, 
kad darbininkų darbo valandos gali ir privalo būti

■įtrtnnpytos. Už tai stovi L. D. S.

į nieką nesikreipdamas tarė:
— Prirengkite seklyčioje stalą.
— Seklyčioje ? — nustebo Džalile. — Ar-gi 

tu būtum pakvietęs svečių ?
— Kviečiau, nekviečiai, bet-gi ateis Raju

mas.
— Kajunias t Kokiais-gi reikalais jis pas 

tave ateitų ?
Nieko neatsakė Abubekras į jos tuščią klau

simą. Ar-gi galėjo jis klausinėti Rajumo, pa
norėjusio pas jį šiandien ateiti, ko jam reikia? 
Ar žmogus gali būti taip smalsus, kaip moteriš
kė, ir pirm laiko klausinėti, ko ateis svečias ? Ir 
pati Džalile nebepakartojo klausimo,'supratus jo 
lie reikalingumą.

Ji staiga suriko į dirbančią" Ainius.
— Nu. ko tu knibinėji, daryk greičiau savo 

darbą. Kjei dar neužmigai!
Prie saules sėdimą moterys priruošė sekly

čioje stalą gerbiamajam svečiui.
Rajumas buvo senas ir turtingas totorius. 

Jis kaime buvo turtingiausia^ ir didžiavosi kai
menių jam teikiama pagarba. Laikėsi jis išdi
džiai ir retai su kuo draugaudavo, darbo jokio 
nedirlio, gyveno iš pinigų. Su juo gyveno dii jo 
vedusiu sūnų iš pirmosios žmonos, keletą metų 
kaip mirusios.—



Gamta aš šioje vietoje prisilaikyda-Rudens laikas. <
ruošiasi prie žiemos miego: mas paminėtos tai/yklfe, jai 
žaluma bluksta, lapai krinta,1 atleidžiu ir nieko blogo ne- 
žolelė vysta, sąulutė mažiau 
Šildę, lietus tankiau lįja... 
Liūdna darosi. O nuliūdimo 
valandoj žmogaus vaidentu
vėje kįla blausūs vaizdai. 
Bažnyčia irgi prisitaikyda
ma prie žmonių ūpo šiuo lai
ku tankiau skambina, kvie
čia žmones* prie maldos už 
mirusiųjų vėles: “Melskimės 
broliai ir sesers už mirusių
jų vėles” — tankiai pasigirs
ta Bažnyčios paginantis bal- 

"Sąs. Lapkritis “dūšelių” me-l
nui^<r .

Aš . irgi noriu paminėti 
‘‘dūšeles. ’’ Tankiai apie jas 
besikalbėdamas su tais, žino
ma, kurie “ką-nors” apie 
jas žino. z. ir prisisapnuoja 
jos man dabar veik kas nak
tį. Mano virėja Ona tvirti
na, kad mirusiųjų vėlės ne 
tuojaus eina į kitą pasaulį, 
bet tūlą laiką klajoja po šią 
mūsų ašarų pakalnę.. . Kiek 
tame tiesos, — aš nežinau.. .

Man tik tas žinoma, kad 
lietuvių tarpe yra dvi dvasi. 
Ar tas negalima?. . Pilnai 
galima, nes ir žydų Talmu
das nurodo, kad kiek vieną 
“šabasą” žyTas turi' dvf 
dvasi, tai juk mes irgi jiems 
lygūs žmonės galime dvi dva
si turėti.. .

— “Po šimts, tai juk ble- 
vyzgojimas.. . Tai užgaulio
jimas.. . ” sušuks ant manęs 
ne vienas “patriotas.” Py- 
kit ir keikit mane,xbet aš drą
siai tvirtinu, kad mes lietu
viai turime dvi dvasi. Mu
myse yra viena siela, kurią 

/ uiųms yra davęs Dievas, gi 
mW’W-sra;" kflfl Tnwvgr ■ 

^Renčia klajodama nuo vieno

minėsiu, tačiaus visiškai apie 
ją užmiršti negaliu, nes nore 
jinai mirusi, vienok jos dva
sia įsikando lietuvio kailiu ir 
ligi šiai dienai apleisti jo nei 
manyti nemano... Baudžia
vos dvasia slegia ne vien pa
prastus Lietuvos kaimiečius, 
bet ir tuos, tyurie kaimiečių 
pastoges apleido bei mokslą 
pasiekė ir užima atsakomin- 
gas yietas. Baudžiavos dva
sia dar Užsiliko ir Amerikos 
lietuvių išeivių tarpe.. . Jei 
netikit, skaitykit, gerbiamie
ji, tolinus.

Štai lietuviai gyvena jau 
50 metų Suv. Amerikos Vals
tijose. Jų yra daugybė, — 
kur neisi — visur jų atrasi. 
Gerasai Dievas apdovanojo 
lietuvius nepaprastos grožės 
išvaizda, kokios kitur gražio
ji moterų lvtis neturi.. . Pa- 
sižymi jie ii\gi savo sveikata, 
miklumu, jėga, sumanumu... 
Lietuviai „turi nuosavyvbėje 
namus, faunas, biznius... 
Gražias bažnyčias, mokyklas, 
draugijas sukūrė.. . Pavyz
dingą šeimynini gyvenimą 
veda.. . O kas iš to visko /. .

•prakaitas -akiu
pai kur dėti.. ?*?Atrodo, būk 
supranti, kad Slogai darai, 
kad lig?šiai.diedai savo lie
tuvybės nemoki įkainuoti, sa
vo liuosybe naudotis... Ar 
tai ne.“baudžiavos” dvasia 
tave slegia?.. Bet, tiesa! 
Rartais būna pas tave drąsos 

L.. d. Kada su- 
“ baudžiavos” dva-

*4 j&Sb į

■W
vienok.. . Ir daryk'Žmh^Į^ 
ką nori su ta pikta “baudBB^^ 
5ios” dvasia...

Tačiaus nors ir drūŠĮli J 
mūsų kailio “ baudžiavoa*^ 
dvasia įsikibo, — vienok 
lengvėl jinai gaišta... 
kitos tautos jos atsnsrate, 
ir mes lietuviai, jei ne 
dien, tai lyt “baudžiav^r^^ 
dvasiai pakasynas surengsi^ 
me... v'AJB

LIETUVOS SALDAUflf |
Birutes Fabriko Šiauliuose 

Remkite Lietuvos prames^;^ 
pirkdami tiktai BIRUTES

- J ' -"3

didesni” gaspadoriai negu, 
dalei skini, miesto majoras, 
negu senatorius ir net pats 
prezidentas. Lai tik miesto 
majoras,'senatorius, arba net 
ir prezidentas neteisingai 
elgtis pradeda,' įstatymų ne
silaiko, mus7 be priežasties 
užkabina, lai tik pamėgina h-gį nemažai. 
‘ ‘ pasispardyti?’ prieš mus ly- pyksti, 
gius kitus šios šalies piliečių sios valandėlei atsikratai, bet 
vatya, — kai matai tūlam lai
kui praslinkus išmes jį iš 
užimamos vietos ir nei cipt. 
Žiūrėk, kaių jie rinkimų lai
ku apie mus šokinėja, kaip 
mums gerinasi, — pasirodo, 
kad mes esame ne vien jiems 
lygūs, bet dar juos savo 
reikšme viršijame. Ir ištik
rųjų, jei mes esame teisingi, 
blaivūs, geri valstybės pilie
čiai, nuo jų nepriklausome, 
jie mus iš mūsų namų neiš
varys. Girdi, — nieks mus 
iŠ mūsų namų neišvarys, nei 
majoras, nei senatorius, nei 
pats prezidentas. Mes esame 
“gaspadoričUsĄ. >

— “Ar žinai apn) tai /. .
— “Žinau,” atsakysi.
— “Gerai, kad žinai,—bet 

kodėl, mielas brolau, kitaip 
elgies, ir šūvo teisėmis nesi
naudoji ?. . Kai esi saviškių 
tąrpe. tai koks tu nimulniA, 
Savo namuose, su savo vai
kais ir moteria tai tu drą
sus.. . Savo draugijos susi- 
i i ūkime nesidrovėdamas kar
tais net ir niekus tauškiu!, ir 
įkaitęs, apsiputojęs nesąmo
nes gini.. . Saliūne prie ba
ro daug išsitari ir apie savo 
d į augus, ir apie kaimynus, 
ir apie kunigą, ir apie val
džią... Bet kas iš ^o. 
Savus, artimus, brolius lietu
vius, savo dįtaugiją ir savo 
kleboną fai'fū”sūgebi net ir 
neteisingai apkalbėti, —<bet< 
savo teisiigtarp svetimtaučių 
tu nepajėgi apginti. Susiti
kęs su svetimtaučiu užmiršti 
kalbą gi jei kalbi, tai savo 
tautą, savo, brolius šmeiži,

* *

-\trodo, kad lietuviai Ame
rikoje, savo tautylM' didžiuo
jasi. — savo geru vardu nau
dojasi, — gi savo įtekme toli 
siekia... Kur tau!.. Jei 
lietuvį užgauna jo “boba” 
arba kitas lietuvis — brolis 
name arba susirinkime tai 
jis drąsiai atdrožia: “ITo, 
ko!.. palauk! Aš čia tau ly-’ 
gus “gaspadorius. .. ” Bet, 
susitinka su svetimtaučiais, 
prieš juos dreba, liežuviu ne- 
■plšiika, kalbofTūžmirsta, ša-' 
vęs nesuvaldo.. . Tikra tic- 

prie kito tūlos biaurios bobos' sa. kad esame “kitiems ly- 
-- raganos, vardu “baudžia- gūs gaspadoriai” šioje šalv- 

Mūsų “lygybe” ir “gas- 
padoriavimas” yra taip auk
štas. taip platus, kad ligšiol į 
gal dar niekad nybuvome į-pliekiui, žemini. Lenkies sve- 
sivaizdinę. ATes dirbtuvėje, timtaučiui lyg jo vergas bū- 

savo “hauzėj” gy- t cm. Iš šalies i tave jiažvel-

.• 7

va.” Senai toji boba — ra
gana “baudžiava” mirė, bet 
ligi šiai dienai jos dvasia kla
joja nuo vieno prie kito iš 
mūsų. Apie mirusius sako-
ria, arba gerai arba nieko'. Tr dirbdami,

K

totorių įpročiu šeimininkas privalo pasitikti sve
čią už namų slenksčio.

Rajumas jau lipė laipteliais į gonkas kai išė
jo Abubekras jo pasitikti. Kai svečias užlipė 
ant gontai Abubekras žemai nusilenkęs pasvei
kino:

— Malikeim saliaim! (Sveikas būk !)
— Saliaim malikeim! (Būk sveikas!)
Jie paspaudė vienas antram rankas.
— Prašau, — tarė Abubekras,.kviesdamas 

svetį i priemenę, o pats pasiskubino priemenėje 
ji aplenkus atidaryti seklyčios duris.

Prie atidaryti] seklyčios durų Rajumas ty
liai neskubėdamas nusimovė kaliošus ii-, slenksti 
peržengdamas, tarė:

— Malikeim saliaim!
—■ Saliaim malikeim! — atsakė šeimininkas 

sodindamas užu stalo svetį.
— Šeimininkui garbė! — spyrėsi mandagus 

Rajumas siūlomas sėstis.
— SVečiui pagarba!—prašydamas sėstis, at 

sakė Abubekras.
Gabi gale jie abft sykiu susėdo į platų suolą.
— Prašau! — rodydamas ranka į prireng

tas vaišes, tarė šeimininkas.
— Dėkui! — neigiamai linguodamas galvą, 

a t s i s ak y n ė j <» s več i as.
— Neskriausk manęs! -pristumdamas lėks- 

tęs, prašė A bu)><‘krn s. - ,
— Kiekvienas kitą nuskriaudęs, patsai bus 

nuskriaustas! — atsakė mokytas Rajumas.

Svečias ir šeimininkas sudėję rankas ir akis 
į lubas pakėlę vii nu balsu sukalbėjo maldą.

Valgė jie tylėdami, nes Magonieto įstatas 
draudžia valgant kalbėti. Tylomis, ištuštinęs 

ę. atstūpie ją mm savęs Rajumas, tylomis 
paėmė ją Abubekras ir pakišę naują valgi.

1 lėkštę 
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tada tavo drąsa neturi ver
tės, nes yra nesąmoninga... 
Ar aš klystu?.. Ar mes 
“baudžiavos” dvasios nebe
turime ? Turime, ir dar kaip 
turime.

Bet dar tolinus pažvelgta
me. Štai jaunimas mūsų čia 
augęs, čia gimęs, — Lietuvos 
nematęs, vergijos nepatyręs. 
Sunkiai tėveliai dirba, skati
kėlius taupo, savo sūneli ar 
dukrelę mokina. Praeina lai
kas ir štai sūnelis lyg aukštas 
ąžuolėlis, o dukrelė it daili 
kanapė atrodo. Sveikučiai, 
gražučiai... Dėka -ievą rū
pestingumo vaikeliai ne vien 
ūgiu išauga, bet ir protu iš
kyla visu sieksniu augščiau 
negu kad jų tėveliai. Atro
do, kad čia augęs jaunimas 
“baudžiavos” dvasios nebe
turi, jai ne vergauja... Kur 
tau!. Jei Amerikoje gimęs 
lietuvių jaunimas savo tėvų- 
lietuvių pastangomis tapo iš
mintingesnis, mokytesnis, tai 
juk neprivalo jis apie tai pa
miršti, — juk ne vien sau,, 
bet ir kitiems iš kurių tarpo 
išėjo tas jaunimas, — lietu
viams katalikams, priklauso. 
Lietuviai-katalikai turi tei
sę tame jaunime ieškoti ir su
rasti darbuotojus, savo rei
kalų ginėjus. Ar taip yra?.. 
Didesnę, pusė čia ;5gimusiq/ 
jaunimo profesijonalų (loje- 
rių, gydytojų, dentistų) 
“baudžiavos” dvasios pa
vergti. Kaip tai ? Mes juk 
visi tatai patiriame, kada A- 
merikoje gimę lietuviai 
“ pro fesij analai” tarnauja 
svetimiems savųjų išsižadė
ję. Jų “baudžiavimas” yra 
didesnis negu jų tėvų. Kitą

tiek daug vergavimo
reikalauja, kiek jie jiems pa
rodo, jiems besilaižydami, 
savųjų išsigindami. Rodos
ne taip skaudu, kuomet iš*. Jdūs^ tėvai buvo katalikais 
sigimėliai “amerikonams” 
baudžiauja, bet begalo, gelia 
širdį, kada parsiduoda vo
kiečiams, prancūzams ar net 
kartais lenkams... Svetini-

/

taučiams pataikauja, savuo
sius. pamiršta... Štai/ kas 
per tragedija!.. Tačiaus, 
jei tie “amerikoniški profe- 
sijonalai” Šiek tiek būtų 
aukščiaus iškilę savo protų, 
jei juose nebebūtų “dvilin
kos” dvasios, o tik viena 
Dievo dubta siela, kurią tik
ros laisvės ir kultūros spin
duliai gaivintų, tuomet tai 
jie patys būtų skaitomi nau
dingais susipratusiais Ame
rikos piliečiais, ir lietuvybė 
atrastų juose savo ginėjus. 
Kuomet jie tos ‘baudžiavos” 
dvasios atsikratys, Dievas 
tik.žino, — bet aš norėčiau, 
kad tas įvyktų kuogreičiau- 
siai.

Imkime pagaliaus net ir 
' ‘ paprastus’’ Amerikos lie
tuvius,— kad ir “klerką” 
ofise, kad ir “foremaną” 
dirbtuvėje. Klerkas arba 
foremanas nors ir ne nedide
lis “ponas,” bet jei jis kam 
reikalingus/ Tat apieTjį tie, ' 
kuriems jis reikalingas, šoki
nėja, lyg kad žydai apie svo
gūną. .. Tuo tarpu kodėl lie- 
tz klerko dreba kinkos ir 
Sk.iiksta kelinės, kuomet jis 
turi reikalą su svetimtau
čiais, gi kam jis riečia nosį 
prieš sato brolius lietuvius ?.. 
Kodėl apie svetimus šokinė
ja, o savųjų nepaiso ?.. Gal 
toks “ponas” mano, kad tuo 
būdu aukštai save stato Y Gal 
jam atrodo, kad^svetimtau- 
čiai jį už tai pagirs? Gal ti- : 
kiši, kad svetimtaučiai kada 
nors ir kuom nors jam pagel- , 
bes? 0, ne! Labai klysta! 
Atsiras kitas gabesnis, pro
tingesnis ir eis sveikas lauk... 
Lietuviais esame, tat lietu- 
vius irgi pagerbkime, nes 
reikale tik lietuviai pasiro
dys mūsų prieteliais. Atsi-

ir mus jie katalikiškai išauk
lėjo. Katalikiškas mūsų iš
auklėjimas tai brangiausias 
mūsų tėvų palikimas. Tuo 
tarpu, kai koks išsigimėlis 
pradeda mūsų tėvų švente
nybes, — tikėjimo tiesas, ko
neveikti, — kai besarmatis 
mums į akis pradeda burno
ti, — tai “baudžiavos” dva
sia mums užriša burnų, at
ima protų ir> padaro mus ne
byliais neišmanėliais. Mes 
vien stbvime ir linguojame 
galva, lyg tie ‘ ‘iiovelty ’ ’ sto
re prieš Kalėdas “balvoniu- 
,kai.” Bijome tarti žodį, kad 
nesupykinus burnotoje ir be
sarmaty Tuotarpu, jei ne 
toji nelemtoji “baudžiavos” 
dvasia mes sugebėtume be
sarmačius sudrausti nuo vie
šo pasididžiavimo savo niek- 
šyste,—mes mokėtume bedie- 
vius-išsigimėlius sudrausti ir 
jiems burnas užčiaupti. Da- 
bargi “baudžiavos” dvasia 
mus apsėdusi linguojančiais 
“kiūpidoliukais” padaro...

Apie kitus tai aš daug esu 
pripasakojęs, bet apie save

Taigi dabar nors ir su šird
gėla tarsiu ir apie save žo
delį.

Gimęs ir augęs “bau
džiauninkų” tarpe, tat ir 
pats esu “baudžiavos” dva
sios apsėstas. Virš 15 metų 
bėgu nuo tos raganos — bau
džiavos, gi vis ligŠiol pabėgti 
negaliu, o jinai vis dar įsi
kandusi mano kailio laikosi. 
Kartais priseina susitikti su 
“aukštais” žmonėmis, tai, 
žiūrėk, ir dreba... Rodos 
šio-to mokinaus,—rodos šcn- 
ten lankiaus, rodos, ir ben
drauju su žmonėmis, kurie --- » ---  ,

saldainius
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2| svarų kainuoja

$1.30 .
Reikalaukite visose lietuviško- 
se krautuvėse arba jinsiųskite / 
mums pinigus ir mes prisiusi-•',< 

me saldainių paštu. t!
REIKALAUJAME AGENTŲ 1 

Kiekvienoje Kolonijoje
LIETUVIŲ PREKYBOS B-VŽ ? 

366 West Broadway |
Boston 27, Mass. ■■

JAUČIAS KAIP NAUJA MOTĖ
MS į

Vaikščioti Be Lazdos •-/
Mis. J. \V. l'eterson. Republic, Wis., 

rašo sekamai: "Aš jaučiuosi kaip'Ir 
liauja moteris, nuo tada, kaip pradė- 
jau vartolFAuga-Tone. Tikrai taip yis, \l 
kaip jus sakėt, jog panaujins gyvybę te- ,<! 
uit ms. Aš jaučiu, aš nepadaryčiau, tol® J? 
jo. Aš (>su <>f> metų ir buvau tiek 
liisi. joir negulėjau pavaikščioti 
bet dabar aš prižiurtu vištas ir gailu eb 
ii be lazdos ir. nebepargriuvu nito kvyti- ’’ 
tūlio.“ Y-f

Seni žmonės. nuv.Trgę, bet norintį?©?* šį 
venti. iurėtų pamėginti Nuga-Toafc Jle -į 
iiusistel>ės, kaip greitai jisai veikto, 
r-a’ padidina jų stiprumų ir paj€gu,tr 
panaujina nervus, kraujų ir kūnų 
greitai, suteikia stebėtinai pailst 
miegų, stimuliuoja kepeniu paq 
apetitų ir laitai puikiai regtdiuoj 
durius. Išdirbėjai Nuga-Tonte^teto 
rai žino, jog jis pageŠbSs Mįtojgjjgį 
vejuoee, užtat jie totrerčerįjįlai 
garantuoti jį arba sugrq£tatf jk 
nigus. jei neužganėdinti.” RekdUŽe 
jrnias. garantuojamas ir parduod 
įs i visas aptiekus, arba prisiųskif 
ir gausit tiesiog iš National Labarž 
]<>14 So. Wabass Avė.. Chicago, I

Be kitko, ant stalo buvo padėta keletas rauk- j 
šluosčių. Vieną jų Abuliekras iškėtojęs vieną 
rankšluosčio galą padėjo Rajumui ant kelių, ki
tą galą sau. Rankšluostis buvo skiriamas tau
kuotiems pirštams šluostyti, nes viską valgė pirš
tais, o peiliai ir šakutės stovėjo neliesti. Paval
gas svečias balsiai sužaksėjo, tuo duodamas šei
mininkui suprasti, kad jis sotus, daugiau valgy
ti nebegali, -gerai privaišintas. Tai neatbūtinas 
mandagumo ženklas, be kurio nei vienas totorius 
nesistos iš už vaisiui stąlrf.

Nusišbiostę i^+Udis, jie vėl sukalbėjo maldą.
Tuomet Džalilė, apsigaubus didele skepeta. 

Įnešė virtuvą ir, tylomis pastačius jį ant stalo, 
išėjo. Rajumas gerai žinojo — kad čia Abuliek- 
io vyriausioji žmona, bet jis ne tik ką nepažvel
gė i ją, o net iš mandagumo nudavė nei nepaste
bėjęs jos įėjimo jr žiūrėjo tuo metu kaž-kur i 
kampą.

Arbatos gėrimas kur kas nusitęsė ilgiau už 
valgi. Abubekras padavė svečiui švarų rank- 
šiuHstj, sau pasiėmė kitą : tais rankšluosčiais jie, 
arbatą Jiegerdami, šluostės įkaitusius, suprakai
tavusius veidus.

Išgėrę ]>o penkis stiklus, svečias ir šeiminin
kas atsisagstė bešmetus ir skvernus atsimetę vai
šinosi toliau mėgiamu, karštu gėralu.

Rai virtuve ir lašo nebeliko vandens,• sve
čias, atsistojęs, padėkojo šeimininkui, šeiminin
kas — svečiui ir vėl susėdo.

— Karšta! patylėjęs, tarė Rajumas.
— Pasninkas baigtas, dėkui Allachųi!
— Ir Jo pranašui Magometui.—užbaigė Ra

jumas. /
T r vėl nutilo.
— Kur pirkai ? — rodydamas j cukrų, 

klausė Kajųjnas.
•— ] miestą važinėjau.

pn-

. — Toli, —ne tai paklausė, ne tai apgailėjo 
Ra j urnas.

— Kur paimsi /—išplėtė rankas Abubekras.
— Krautuvę atidenk.
— Pinigų nėra.
— Rask.
— Nėra iš kur.
Patylėjo. Ka.jurnas, sunkiai alsuodamas, 

šluostėsi šlapią kaktą. Abubekras žiūrinėjo kili
mo raštą, lyg pirmą kart šiandien matąs ši Dža- 
1 i lės darbą.

— Aš duosiu, — staiga pasiūlė Rajumas. 
Abubekras tylėdamas pasižiūrėjo į jį.
Šimtų rublių duosiu tau. už dukterį išpirki

mo,\-— tarė Rajumas.
Abubekras krūpterėjo, jo akys sužibo, bet 

jis, palingavęs galvą, atsidusdamas tarė ra
miai :

■ę— Jauna ji dar. >
— Šimtą penkiasdešimt duosiu.
— Gera ji darbininkė.
— Du šimtu duosiu.
— Reikia pagalvoti.
— Du šimtu ]x»nkiasdešimt duosiu! — kelda

masis ir tiesdamas rąnkas, tarė Rajumas.
Abubekras ir-gi atsistojo, bet, nuduodamas 

nematąs ištiestos jam rankos, tarė:
— Reikia pagalvoti.
— Tris šimtus duodu! — riktelėjo Rajumas, 

vis dar ištiesęs rauką, bet "kita jau imdamas ke
purę.

Abubekras paėmė ištiestą ranką ir, spaus
damas ją, paklausė:

— Tris šimtus i «
— TJns! — kaip aidas, pakartojo Rajumas.

i ir vėl susėdę jie ilgai ir karštai Šnibž- 
pagaliau Abubekras žemai lankstyda

vus daugiau)

♦

Pi
dėjosi, 
masis išlbido r veria.

Si

(Visi 10 coliu po

■ j??

NAUJAUSI 
REKORDAI

SIAME MĖNESY 
(DAINUOTI

• 75c.)

J’RISIRENGKITE Knlėda* praleisti >u naujausiomis Ir gražtatufo* l 
mis dainomis Ir muzikų, plgyktt čia imijmėtus reknnlus Ir rritattou*'^ 
klt muvy katalogo* prisiąsdunti >. štampų. Vfc<lsakhv«lems per puS- ■'1 
(ų siunčiame nemažiau kaip '» ivknnlm*. Reikalankite jų k»l <tar. 
nrišalbaigė. Su nŽ-<nkymnlH siųsk Irę ir pinigu* sekančiu antrai*: »

A Al f Al S/OS /l.l/AOs //L1/.V.4LO

F i KALIMO 1>AIXA............  .
i MANO GIMTINE..............................

..............  L Butėną? 

..............................L..Butėnas

JOM! M’ f MI Z1KA-.MFZIKA ............. 
įi PAINIOK SESUTĖ .......................

.o. I'.ležėnė ir s. Cerienė 
o. Bivžėnė ir S. ferienfi.

HUKT-F i KAPA NOlllC VEKKH .............
ANT EŽERĖLIO ..............................

.................... .....L Butėnas 

..............................L Butėnas

lakštingalėlė . .1 Butėnas ”KUKIS-F įį AGUONĖLĖ ........................................ .................... ...J. Butėnas

nam-F | MES BE VILNIAUS NENURIMS 
II GIRTUOKLIO PAINA .................

LM.............. . ..L Butėnas
..............................L Butėnas

KXM<>-F i O KAI Aš PAS MOČIUTE BUVAU ..................... L Butėnas
i! EINA GARSAS NUO RUBEŽJAUS......................... L Butėnas

1(jo-_M.>F ;| ATNEŠA PIEPAS KUKULU . .. 
i| OI MOTULĖ MA ..............................

. .................. L šuihlauskas

.....................L suililatiskas

HKHUF ; Aš MERGYTĖ ..................................
Ii nesigraupink MERGUŽĖLĖ.

r NE PEL TAVĘS Aš MERGELĖ 
I, VAI MOČIUTĖ MA.No .................

..............................L Butėnas >

..............................L Butėnas^.

JOKI2-F ..Kastan. M»*nk»*HnnluW , 
. . Kastan. MeiTkeliunltltė t;

7O2.VE | NORIU MIEGO .1
Ij PLAUKĖ ŽĄSELĖ .......................... ..............................L Butėnas J ’

A .11 1 Al S/ ŠOKIAI ĮUKAJINO „ <

J2O:I^F 
r

Ii JŪREIVI V VAI.CAS .....................
h SANTA U1A.US I*OLKA ...............

4 1
. . .Uolnmbijos OrdieStHI
... Cohnnbl jos Orchestra -.

J 2042-F H GREETING fROM HOME .......... r”
. . .<’<»!uOrchestra •

ECHO-MAZUItKA (turptnuthiP» . .Coluiubljo* :

10030F i| KAIMIEČIU VALGAS .................
l> SENELIS 1OLKA

.. .<’ttombijos- <VrchestT» •'

10040-F H KITAYANKA POLKA .................
S GRAŽUOLĖ IOLKA.......................

.. .Uoluntbijos Orchestrų /'

H
GEO. MA8ILI0NIS

233 Vert Broadway South Boston,
t .t • A _i_ KJt’-t. J_x' flt"
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Mobilizuokime musų visas pajėgas
Kiekvienoje kolonijoje jas taip prirengkime, kad prasidėjus karui butume pergalėtojais
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Tamsybes apaštalai nesnaudžia
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SUTRIUŠKINKIME NERAN&UMį

Skaitytojai pastebėjo, kad mūsų organizacijos vajus 
prasidės su gruodžio pirma diena. Tam dai*bui reikia ma
žiausia porą tūkstančių darbininkų—kareivių. Mūsų fron
tas turi būti neperlaužiamas. Tad jau laikau pradėti smar
kesnius ir gyvesnius maniovrus. Kol* kas gavome iš apie 
dpsetko kolonijų, kad generolai ir Ufonautai jau veikia ir 

fiįęius kasdien didėja ir stip- 
O$lkirsime galvą” ir “mums

< ■ * <w- •

1

J 
i 1 IR RAMIAI VEDAMĄS 

STREIKAS GALI BŪT' . ^LB|ĄUS ;
Vasario^, 1921, kad pri

vertus GK H. Mackie Coal 
kompaniją Kansas valstijoje 
apmokėti Unijos darbininkui 
$180, kurie jam prigulėjo su
lig patvarkymo kompanijos, 
unija paskelbė streiką.

Tuomet kompanija pa-

*v<* 9

CKVEIA9D, OHIO

h
‘ .f e -w

.> ' S! - .- • v

teni
• J! ±

l^|id darbuotojų—kareivių s 
i|ja. Jie sako: “Šviesos pri^—____o—--
j>p kojų nepasimaišys nė vienas feųngy’bes apaštalas.

z Beto, kiekvienas prisiunčia pranešimus apia savo pri- 
t sirengimus ir vis su paraginimais-kitų rengtis prie šio taip, 

Tl'akilnaus šviesos skleidiimrdarbo prirašinėjimo naujų L. 
1)?^. narių ir “Darbininko?’ skaitytojų. Kiekvienas užsi- > 
tarnavęs darbuotojas bus apdovanotas auksu.

Pasižymėjęs 'darbuotojas, kuris pora metų atgal lai- trauke unijos vadus teisman 
mė.jo dovaną ir gavo garbės vardą gerb. J. Jeskeliavičius, už paskelbimą streiko. Tar
ki. 1). S. 2 kuopos generolas sako: “Šalin nerangumas išĮdymas buvo Kansas Valsti- 
darbininkų tarpo!

Daug dirbąs L. D. S. labui Antanas Kazlas iš Ne\v- 
ark, X. J. rašo, kad pas juos prisirengimai jau padaryti, 
liet viešai apie prisirengimus ir planus nenori skelbti, kad 
tamsybės priešai nepasinaudotų ir nesutrukdytų pradėjus 
kovą. Valio ne\varkiečiai!

Pailsėjęs darbuotojas, south boMonietis Joiias Glinec- 
kis. buvęs generolu pirmosios divizijos sako suplieksiąs vi
sus ir užimsiąs pirmą garliingą vietą. Jam žada nepasi
duoti daliosios lyties vadas p-nia Ona Jankiene.

šiandiena gavome žinių iš Providence, R. I. nuo 11 di
vizijos rašiiiiiiiko p. A. Dzekavičiaus. Jis rašo: “Visi na
riai pasižadėjo eiti surašinėjami kareivius į L. 1). S. ir 

----- u ž ra Š i n ė da m iz-o r ga m i “ D a r b i 11 i n k ąi. ’ ’
I įauginusia 

zi.jos vadai sako 
smarkumu ir ji sui; m 
Dar daugiau baimės ir kinkų drebėjimą įvarė visiems tai 
prisirengimai geri), kun. J. Čapliko naujoje sostinė.fe ant 
Gedimino kalno. Alės iš-patikčtimi šaltinių sužinojome, 
kad ten organizuojasi nauja L. D. ,S- divizija ir žada būti 
Viena iš didžiausių.

L. D. S. karo šlaj as laukia žinių ir iš kitur. 
Pių-kile vardu< ir adresus paskirtų generolų, litenan- 

. tų, viršininkų i r eilinių kareivių 'tuojau, kad galėtume ži
noti, kaip stiprias pajėgas mes turime.

k *" i 1
L. D..-S. karo^AtalMkPipiJnL Jdfi Broądvvąy, So. Bos* 

ton, Mass.

baaįyžiojŽjvy^O &,.«ai- iaita Prai 
dai. Dėka mBsę sesukę'vie- ,.f,.*k,. -

i sunešė 
ui papuo-

jos Iiidusti'ijiiiiame Teisine, 
kuris ir uždraudė streikuoti.

Unijos vadai apeliavo Jųvlą 
jį Federalį Aukščiausi Teis
mą.

Aukščiausis Teismas išne
šė štai koki nuosprendį:-

‘‘Teisė vesti biznį — yra 
laisvė arija savastis — turi 
savo verte. Trukdyti ta tei- 
sę be tikros priežasties <yra 

Fak
tas. kad skriauda padaryta 
laike streiko kartais pateisi- 
pama. Bet streikas gali Imti 
nelegalis jsavo tikslais, nežiū
rint, kaip rainiai jis veda
mas.

------pr ieŠ i ngu j M a ty n mm s.-
gązdin;: visus tai AVoreestcris. 7-tos divi- 
“Mes rengiamės pulti priešą su didžiausiu 

iiisiti’.v be jokio pasigailėjimo.”

“Ko lėkt uoti seną skolą 
prigulinčią nariui unijos; ku
ris buvo darbininku bizny 
r era leistinas tikslas. Netu
rint to sutarty unijos su kom
panija, abi susiginčijusios

1 paves-* •**- 
nversti

CLEVELAND, OHIO į Brolau, katalike! Pakilk prie 

LDS. 51 kuopa pradeda judėti!1'klG>ios •'‘viesos Jr ska,t/k Jo
bą katalikišką spaudą jeig.u no- 
'i sulaukti šviesesnio lątojaus. 

•Jeigu šiandiena matome žmo
nijoje supuvimą, ir jeigu darbi- 

.jrink.-ii dar žiauriau išnaudoja- 
ir persekiojami, tai kaili 
palys', tai pasekmės bedie- 
geltonosios spaudos.

Pereitame siisirinkini'* inmą! 
kuopos buvo daug kalbėta ąpie i 
]*'atinimą kala.!'.kiškos spaudos 
ir apie būsianti LDS. naujų na-j 
riu ir •• Darbininko” sk’aityto-j 

i r 1 
ją vi'.ių-

• r
To darbo p.

piavvdiiuui išrinktas M. Ru- 

tecka- organizavimui darbuo- 

to.iij.
Begalo bi augu- ir pr-ik’'’p!is 

via darbu.- platinti !<a!ali!-.i^ką 

spaudą.
Prie ka t a ’ i k i>; .-pimlo- 

prikiaiiM) ir mū-u organas 
“ Darbininką-.” ’ imi i- tie ė( ų 
kilti pa.- kiekvi< ną lietuvi ka
talikę nainiio-e.

Mes I urė-t unie kalbinti .;t\ o 
diaugiis ir pažį.-tamus už-ira- 
Šyti “ Darbininką.” Tik paz’m- 
įčkime i mū.-i.i idėjos priešus. 
Ji'' -u didžiausiu iioliiinii pi,įti
na savąją spaudą, eina per 
.-lubas ir ragina bulviena dū
li prie jų. Mažiau pro!nujau
ti J' bininkai ! ,i;,;a i jų biiėį 
ir Ui -k u !><»lš<‘\ i!: i.i a a k a.

d ■ i1.11: d;i i bi u i n k i; - op- ; n 
1 •!•!<■ a p a <goi i i r i rod \ i i be- i i<~- 
Visko -na ado." I < ilk-m t ilgumą,

I per .-t ubas t'yika 
ližincl: iiėj; mo.

nu - 
Ta-

1

1 
f

v.

1 ‘J
Toli spauda eina ranka lan- 

1 <<n su kapitalistais ir vieni ki — 
tieiiis bendradarbiauja. Bedie- 
•. ią s;.auda sukursto ir suerzi-- 

:*. darbininku^ prieš darl'da- 
iiis. o paskui padeda dari'da- 

1 uos pačius darbininkus 
s ijos pagelba išvaikyti.

I I

\

\ -1(111-

-:i po!
t-1 i i-ik: i mm.j - yru m-iįau.- >as 
j nvvzdis. Kur lik bedieviai i 
.-'bruka, dnrkiiiinkams už va
lius. |< n streikas visubmet bū
na pralaimėtas. Taigi saugo
kimės b< dievių parsidavusių 
kapitalistams, šluykime lauk 
ju laikraščius, nes jie yra pa- 
\i-jingiaiisia liga mūsų gyveni 
mm Skaitykime ir platinkime 
<ioią katalikišką spaudą. Ra- 
* inkime vi-ps darbininkus nž.- 
-,premimcriioti omaną “ Darbi
ninką.” \i< ninleli darbo žmo- 
i:iu užtarėja. F. S.

1

T i‘ *a. • hi.iti 
išęir Ii \ui 
bei i ; , žmo!inė-jinms
l.<*. 111 e(|: 11 ' • k re| į ii I dolm’S 
J'eturolų mr- at.-Pmąi mi,
pi aki'mau- d;iil>o ka‘;d i kiškos 
s]*<:u«lo* platinimo. B-i-i;ujčia 
nr mūsą brganiz.-uū ;os vaju I ,;.1U1r 

tj’iė*iii|l- pu. id ii l'iiotiT.ip. kad ! A 
iššlav n. i; kaiaiiim namu be 

ūmvišką ^putnią. Kaip -aila. 
K.'d dar ir Šiandi<-n dau*^ ka.ta- 
1 L ii -kaito b<die\ ’g; .pa 
ir nuodiju -avo 
J'ė*s nuodais

4 
f

WORCEST£R, MASS.

LDS. 7 kimpo- sii.-i rink 1 ma> 
į\\k.- lapkričio 10 d. š. m. ži
nomoj svetainėj. |x>l>až.nyiinčj. 
7:?.'> vai. vakare. Prašome vi- 
.- u .-k;;it linvai ateit i, nes turine*
i ...g svarbią reikalą aptarti. 
Artinusi mirą organizacijos 
\;.,ju> ir turime nužiūrėti dar- 
1 uiinkits/kad mūsą kuopa lai- 
1 /» ų dov aną.
X. už>imokėju-i. ji. ateikite už
ii mokėti.

guolių bažnytėlė buvo gražiai 
papuošta, -o 
dovanėlių para 
šalip- :

Labai gražų įspūdį darė vai
kučių skaitlingas- dalyvavimas 
iškilmėse ir jie gražiai giedojo 
laike mišparų vadfyaujant mū
sų garbingam va<|ui Jonui Bi
zauskui. Giedojppr suaugusių 
boras. Pastebėją kad šiais 
metais mūsų koras silpnesnis. 
Vyrų labai mažai. Reikėtų, 
l’.ad jaunimas spiestųsi prie ko- 
ro, vietoj šaudęstliples arba mė

tę kazyres. Pašvęskite nors 
vieną vakarą naudingesniani 
tikslui.

40 valandų atlaiduose žmonių 
kas vakarą buvo pažymėtinai 
daug, o ypatingai paskutini 
vakaru. t

Vienas apgailėtinas dalykas, 
tai kad nebuvo nevieno svečio 
lietuvio kunigo. Buvo svetim-

draugija turės savo sfalą ir sa- 
V$-daiktus. LDS. 8 kuopą ro
do^. ^tuarkiaušiai rengiasi savo 

, oivairiausią, tupėti. Ne- 
kalta ePrąsįdejiinO^Raugija ir 
kitos žada savo pirmenybės ne
užleisti. (lerb. kleb. pažadėjo 
daugiausiai uždirbusiam stalui 
suteiktč^ražią dovaną.
X Visi iš visur kviečiami į šiuos 
parapijos f.erus. Kvieslys

LAWRENCE, MASS.

Pamiršau

•^E--tg-# -•
■ mil I" I Ii,., WORCESTER, MASS.

Labai retai tenka matyti ži
nučių iš mūsų miesto, nors jias 
mus jų yra devynios galybės. 
Svarbiausi įvykiai Šiuom tarpu 
pasrnus tai inėjimas į naują 
bažnyčią. Pirmas inėjimas bu
vo spalių 24 d. Žmonių prisi
rinko pilna bažnyčia, kad nėt 
sėdynių pritrūko. • Buvo tokių, 
kurie neluivę po kelias* dešimt 
metų. Antrą nedėldienį, spa
lių 31 d. taip pat ant abž-J^ęž/ 
šių buvo pi Inu te bažnyčiąjžnig^ 
nių. Tai negirdėta liehppų’įs- j 
torijoj, kad vienu metu pasta- ’ 
tyttokią puikią mūro bažny&ų, 
kuri iš visų miesto dalių mątB-1 
si. . Ji stovi ant labai aukšto 
kalno.

'santį paišelį ir taip bai 
nukreipta nuo klerkojs ki 
nes. ’t

o t
r, J

• ’j

I
J 
t 1 

J.
x

C

»

t*
m

fi
'i. ir

‘ y

taurių, bet lietuviams visgi ne- 
tafp smagu nematant savų sve
čių kunigų. '

Gerb. klebonas kun. V. G. 
\riJkutaitis prieš iškilmes pra- 
'ncšėpatapijiėčia^is, “kad yra 
užkviesti net septyni lietuviai 
kunigai, bet nė vienas nepribu
vo. Gaila. Piri^. diepą mū
sų klebonas apsėjo su savo pa- 
gelbiniriku svetimtaučiu kuni
gu, o antrą ir trečią dieną pri-/ 
buvo į pagelbą dar du sve^flii- 

ūdu

Matot skrajoju nuo vienos 
kolonijos j kitą, mažai nuvei
kiu, bet daug pamirštu.

Buvau ir pamiršus, kari L. 1). 
S. narys Feliksas Kranceivčius 
pasakė dvi gražias prakalbas 
kuopos vardu pagerbimo vaba
le ir atsilankius gerb. arciv. 
Matulevičiui “Palangoj.’’

Dar nepamiršau, kad spalių 
24 d. Į L. Vyčių suvažiavimą S. 
Bostone ]>. Dauba savo automo- 
bilju nuvežė mūsų kuopos se
kančius delegatus: Marytę Mi- 
kuliutę, Emiliją Šimoniutę, J. 
Baubą, Joną Jaskelevičiu. P. 
Pilypą, kartu su jais ir Pilu. 
Biaiv. Centro pirm. J. A. Kri
vi utę.

šokiai viršhiinūtos kuopos Į- 
vyks 11 d. Lapkričio.

Koncertas įvyks lapkričio 21 
d. po vad. yarg. J. Banio.

Pempe

h Darbai

Darbai šiltom tarpu ntųterge- 
riausia eina ir randasi daug be
darbiu. l’ragvvenimas gana 
brangus ir remtos už stabas 
taip pat brangios. Tokiu bū
du, mes, darbininkui tik pasi
džiaugiam darbu, ileiškia ką 
uždirbi, tai ir turi praleisti ant 
pragyvenimo.

Užstojus rudens laikui prasi
dėjo visolii vakarai, tik spėk

i

ii išrišti teismui, 
užmokėt streiku yra tikras 
kurstymas.

Šis Aukščiausiojo Teismo 
nuosprendis darbininkams 
kenksmingas, nes darbda
viams duoda dar viena iranki4. *■ 4

uždrausti streikuoti. Kuo
met įstatymas yra vien tik 
'valstijos, dar jis nėra taip- 
baisus, bet šalies įstatymas 
kaip kad šis daug daugiau 
reiškia, nes apima visas vai
si i jas. Šio teismo opiniją pa
rašė Brandeis, vienas iš Aug- 
Ščiausio 'Teismo teisėjų ir jis 
'. ra labai artimas socialis-

• >

tams.

darbdaviais. Tai 
griežtai priešingi 
ir bolševikai dar- 
.Jiems mat nerūpi

zeiiln- 
tąųčiu Jttjai 'būdu
(laipgžmoęję li^T bęČišpažink 
ties, nčsxangliškadrCHiokedami 
neturėjo prie ko priofti. l\n> 
tciine kaltus, tai ne man spręsti. 

|Buvo laikai, kada mūs parapi
joje buvo penki j^ągelbiniukai. 
o tik nežinia delko nepabūda
vo ilgai. Šiand.ienk lietu rime 
ne vieno lietuvio kunigo pagel- 
biniiiku. ' ' ■<? p. g.

Neapgalvoti streikai yra 
skaudus- botagas patiems 
darbininkams. Tad, darbi
ninkai pirm paskelbsiant 
streiką turi žiūrėti, ar nėra 
kito išėjimo laimėti kovą su 
darbdaviais be streiko. Strei
kas turi būti paskutinis žygis 
kovai su 
nuomonei 
socialistai 
bildukai.
streiką laimėti, bet jį paskol
ini- iŠ tų pačių darbininkų 
pasinaudoti. .Jie streikuo
jančius darbininkus kursto 
ir ragina keiti riaušes, nes 
sndmmslame vandeny leng
va žvejoti savo raudonam 
bizniui.

Taigi, kaip matote yra di
delis skirtumas tarj>e kri
kščionių darbininkų ir s<>- 
cial-bolševikų darbininkų. Jr 
ten. kur streikuojantiems 
darbininkams vadovauja so- 
< ial-bolševikai. jie kovą vi
suomet pralaimi ir duoda 
naujų Įrankių kapitalistams 
darbininkus smaugti.

Tad . krikščioninkime d:
širdingai kviečiam. (Valdyba bi n inkų judėjimų.

1 9 I

f
f

CAMBRIDGE, MASS.

Vienuolyno pašventinimas.

Praeitame rugsėjo mėnesyje 
J 'CajhbridB

WORCESTER, MASS.

Teatras ir Minstrel Show

Lapkričio 6 d. tšv. Kazimiero 
pu lapijos kero dramatiškas 
skyrius jierstatys veikalą ‘Gra
fas Kaimiečio Bernu.” rJ’ai bus 
pirmas teatras po vasaros ir 
laukiame skaitlingos publi
kos.

Lapkričio 7 d. koras persta
tys “M inst rel Sliow.” šis per- 
-Jatyinūlis yra laibai populeriš- 
kas tai'|M* jaunimo ir koras de
da visas pastangas, kad tuo 
perstatymu visus užganėdinti.

J’iedu ]x*rslatyiuii bus vado
vaujant gabiam ūhuzikui gerb. 
Juozui Žemaitaičiui. Rengimo 
komisija s^si<k*danti iš Mykolo 
Grinevičiaus. ViiMo Ž^’<Kseko ir 
Petro Jlugelioničjį,deda visas 
pa dangas, k<td tm prirvngimas 
jtu dviejų vakarų, patertkintų 

vi.-us.

Grinevičiaus. Vi

U*

itų prak-jDi’jsŲ pp s uiivhč ir
tiku. Ihirba- ; rii.Mišli

.*>1. A. .\OKK- XAS d - - 
JC fuzsuni S... i.avvrence. Mass.e-
------------------------- -----—— - . t,,

' • -c ;ir. į: z ♦ •
____ _ , _ _________________ « , »"

b' 
R
E*B 
b
E.''

■ *
■v

hL*

Ui iuI
Kuinus

pirkti tikietus.
Lapkričio. 14 d. bus naujos. 

x\ušros Vartų parapijos-~ko?r- 
(•ertas naudai' naujos bažnyčios.

Lajikričio 21 <1. rodos bus vėl 
kitas abiejų jiarapjją koncertas 
vienoj iš didžiausių salių niū.-ų 
miesto naudai seserų šv. Kazi
miero parap., nešriBŪsų sesutes 
apvogė ant tūkstančio doleri it

Oras dar vis nešaltas, lieku-, 
ries dienos atroeto kaip vasarą, 
bėt jau laukiam šaltos žiemų-* 

'•zės. ' •
: Tai tiek šiuoftt faiįwj.

j^fuvių parapija 
susilaukė žemiškų angelų — se
selių — kurios mokina — veda 
vaikelius doros ir mokslo keliu, 

j Ilgai laukta ir rengta parapi
jinė mokykla prasidėjo. Jąją 
veda ir vaikelius mokina Jė
zaus N'ukryžiuoto Seselės. Se
selių kongregacija, kurią gm-b. 
Tėvas Alfonsas Elmliur.-t. Pa. 
Į-teigė. Iki šiol jos gyveno vie
nam anartmenb'. Joms vienuo- j 
lynas tapo parengtas 452-4ė4 ’ 
\Vindsor St. Spalių 31 d. taj><> 
pašventintas. Šventino trerb. 
Tėvas Alfonsas. I’o šventini
mo apeigų seserų koplytėlėj!' 
atlaikė pirmu kartu prie gra
žaus altoriaus š\. mišias. Žmo
nių buvo prisirinkę tiri . kad 
jokiu būihi nei pusė negalėjo 
>.'tilpti į vienuolyną. Gerb. 
Tėvas Alfonsas pasakė labai 
gražu pamokslėlį — išpildamas 
t'ajnbridge’io lietuvius už toki 
pasišventimą ir aukas. Vienuo
lynui visi daiktai yra suauko
ti. Altorius kurs Iršuoja $27)0 
yra tai Juodas Petro ir Pran- 
( iškos Kisieliu. Trūksta? dar I 8
mums daug daiktų vienuoly
nui, bet tikimasi kad geros va 
lios žmonių, kurie tuos trūku
mus padengs, nestigs.

Žodelis apie mokyklą.

Mokyklą prasidėjo rugsėjo- 
pradžioje su 125, arkiniais iš 
karto. Dabar jatl priaugo iki 
150 -u virš mokinių. Dar ran
dasi kurie norėtų leisti bet jatl 
xieto*s n<‘kurinosc kambariuose' 
nelH’r. Seselės labai vaikelių 
mylimos. Vaikučiai prašyte 
prašo tėvų, kad leistų prie se
selių mokintis. Tėvai nors jx> 
vieno menčsio mokinimo jau 
mato vaikučiuose atmainų. 
Vaikučiai noriai lankosi ir mo
kinasi. Duok liievo kad tik ir 
tolinu tokia įmiki dvasia būtų.

VfcUnią

Tadas

CAMBRIDGE, MASS.

Parapijos fėrai
s

Kaip jau senai nutartu ir 
rengiamasi turėti fivč. Panos 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
lė-rus — forai prasidės lapkri
čio 7 ir baigsis^ Padėkavončs

* -
(licnoie su dideliateioms iškil- 
r ė ms. j

šiemet Jūrai skiltis 
praėjusių. Daikt^ 
nauji ' ^erit .Kiekviena

'"a-” ■
'.1

iš nuo visu 
bus visi

1

1

• *

X

X

>

■u.

*

:*į 
i <r,

rr.
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šoksnis Oiatmeat Co,. 
513 fXAIN ST. BOX 35«;
HARTFORO, CCUV. U. S. Ai-'

w’‘Ujas ls^ADIMAS;
O unKSNiO G ,i2NGA MOSTIS* ■ 

Cydo, R« *<:Tiatw r. a. Ranku, Koja*
Nr/nroe .r!<aud« A.*..a, Salti, '
iluiu, tirui, a. Gnlvoa
dcjisia, ir tt»p
( L k :*.c •.
Tuk^U •><».*» žmoniu yra i>*isy<W O 
mlhjon. P. j r nežilo apie tai.
DeksrJo Galinda Moalia yra tiek 
verta avk.o, L c!< ji pati sveria «W»' 
lig re ūdos cydyr.jo. : «
Kaina 75 crr.t.ri, $1.50 ir $3.0<j. 

ir 10 ecntu cxira už persiimti n»a.

Klaupi'ite p;', aptickoriua teip; 
DEKEITS NEW D1SCOVERY ,

Šaltis
o ®

! E UTĮ €

' ' T)?.ug tūkstančiu žmonių kasmet, piir- 
. šia :iu > šalčio pasekmių. Viena pnernno.

i ' ■ ifia nukerta 130,010. Taigi šaltis, Sįljr-’ 
Vytautas K ”''”' '

Tas būilas vta Hill’s Cascara» 
nride-Quinine. ~ 
rnilionus š.iIčių — j 21 valandas. J

Vartok šalčiui i 
ti pribaigti, o

^PAIŠELIS IŠGELBĖJO
> GYVASTĮ

.. PAVrON. Tik — Harn- 
Sv. ansom naktiųis klerką pe
šioję, buvo užpultas plėšiko. 
Piktadarys Šovė, kulka atsi
mušė į klerkos kišeniuje e-iiaudoca Dėlė

Jjs Eas žiemff'

>1 prasidėjus. Vartei? Sal
suhiikvri gripę. Nieįfcas T

... . “ j
■ e

4
J

ncrail i gereini.i būdo. Visose
.V, V y.'Ulldd'.k, -

Kaina $0c

ouinine
supavdkSa

ko-o gaunam
Tikrai Gauk

PIENĄ:

/>’>Z/' l‘l O/VO.l.S
2 pii>»l;ik<> r.O.jj 
•j puo duko -iis

k..i! '•••.«■ >; . piv to
■ _• pn.i.Iiiko vuikI 
l’Usės l<

plotui supi H-

SiHikšmkas v. 0

*;■ k. i.
pu<»< si

Si’ k ' liilįs
NupMtuk l\VA,> S
Syk ji!i-ii:: su vi'iileiiiu 
plėk ijžii.s, tbu^kij F 
Vliionip \ ir.lik \ iršuti 
nė| ilfly <K icri"i kaii!«ll 

l.'Ži.-U Šilti .’•»?:<•» ir pi.-u.is bu,. ,, .. .11-
gorias. Išimk irmo-.o iup.: i-. )>a<i.’k k'.insilr'.s
ir putinui. j.-niik:- hnjii.-. rej.-k
razinkns. Suver-k y į :■ ; ivtn ; ;r>
pliti ilžbarstyk <-iti::in<>iw> a’if \i’-:iiis įr kopk 
apie piisvnlsiliii; vidutiniai karštam Įsaiti.'

CONDENS
PASALDYTAS

;.&•

pimntnuu; \mhitiiiuii Karkiant |*‘< m;. , t-
YRA DAR DAUGKITOKIŲ BŪDŲ VARTOTI «į |

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABOMUS

Šateikių Geriausį Paskutinį Patarnavimą.
i •

Kaina prieinamiausią. V SvI«q pilna psigral.ij. palai<l>\H:»v). srv! 
pnfiinimimu Ir vl*ulx rvlknlb »i«is <ia!ki .i* |«h.s mano galh-.is k 

;Wr ir M«nš#t*e Ali ilhh’Uus. n ui vaiku* - nuo $3) Ir. nn
NJefciu kitur jai tokiu kutuu taip puikia', oc^ialtii.kuv. kaip tfš p«Ua 
Kas tik turėjo nu manim rvfkilq, vi«l yra dėkingi.

4HFISO IK m VKNI.MO .\N i K.\sAS;

820 E. Sixth Street, So. Boston, Mass. Teh S. B.
I 't , . X
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ONSILIUM FAKUL^ 
TATIS”v 

t 
įme - -“Darbininko'’ 
paminėjome,x kad 

d. š. m. buvo per- 
J muzikalis vieno veik-

[iukas “Consilium 
” ir sudainuotą, 

dainelių. Vietos lietu- 
žiiid, kad parapijos ko- 
feųri geni ir talentingų 
gų. Gal dėlto, kad jį 

B|x|ajžmogus, kuris gerai su- 
Uranta muzika ir parenka 

Kig^Į skonio. Nežiūrint, kad 
getus kaip iš kibiro pylė, 
Eilhomų susirinko vidutiniš- 
fei ir yjsi tėmyjo kas čia bus.' 
^Pirmiausia gerb. klebonas 
teųn. K. Urbonavičius atida- 
®ė „vakarą ir pasakė turinin- 
Ką prakalbėlę apie meną. Su- 
TOŽindino susirinkusius su to 
pakaro programa ir koru. 
Rabino tėvelius prirašyti ' 
AgHEnųplius prie koro. Po 1 
gerb. klebono kalbos Antanas 
K Kneižys perstatė lošėjus 
|r kora.
B Veikalas “Consilium 'Fa- 
Ipiitatis’' vidutiniškas. Lo
šėjai parinkti' ir beveik visi 
|fosir&dė pirmu kartu sceno-

ras, tai publika už daiii£ 
nepagailėjo aplodismentų. 
i: Sudiev Giruže” (Iš “Čigo
nai) išėjo neblogiausia. Gaj 
na gerai sudainavo *‘Pavash-

• M ris.
Pabaigoje užtraukė “Vie

nas žodis ne šneka, vienas vv- 
ras ne talka.Išėjo gerai. 
Dirigavo pats vedėjas p. M. 
Karbauskas. akompanavo 
p-lė F. Karbauskiutė.

Baugiau tokių vakaru.
P. K.

VYČIŲ ŠOKIAI'

Ateinančią subatą, lapkri
čio (>-d. parapijinėj salėj. 492 
M 7th St. bus šokiai. Pradžia 
S vai. vak. Grieš Bart Gon
tu* Vaudeville orkestrą. Vi
sus kviečia i šokius z

Reiifjčjai

X
50 PABĖGO NUO GAISRO

■^inBė*!roo,««VTO-^'
‘ ■ 1 '* ’* ? - *» • * V. . *

Spalių 29 d. 12:45 vidur- 
jiaktv ant kampo West 9th ir 
Dorchester gatvių prava
žiuojantis policistas Benja- 
min F. Hulke pastebėjo bil- 
į į žmonių ir kitus besimu
šančius. Iššokęs iš automo
bilio puolėsi į tarpą ir mėgi
no sulaikyti ir padaryti tvar
ką./ Vieną pagavo už kalpie- 
riaus. Kaip tik jis tą pada
re, kiti pholėsi gelbėti ir po- 
lieistą gerai apdaužė. Vienas 
ištraukęs iš policisto* lazdą 
k irto jam Į galvą ir ji apsvai
gino, bet jis areštuoto vistiek 
nepaleido. Tada gauja mu
šeikų pradėjo stumti policis- 
tą i tarpdurį kartu ir areš
tuotą. Policistas atsipeikė
jos išsitraukė revolverį ir lie
pė trauktis šalin, o jeigu ne, 
tai šausiąs, Žmonės pasitrau
kė, bet areštuoto draugai vis 
dar nerimavo ir norėjo savo 
di augą'paliuosuoti. Tai vie
nas drąsuolis puolėsi iš būrio 
žmonių prie policisto ir už- 
\crty jam ant galvos švarką. 
Policistas tada iššovė du šū
viu. kurie pataikė 
Present, gyvenęs 15 
Street.

Kilo didžiausias
mas. Keletas išsigandusių 
t.

•j

t

• v

I

'yRVSŲLAKŪNASNUBEŽUDp
l'sBcmadienio! MĄSJCVĄ.—Lakūnaš To- PARSIDUODA BUČERNĖ 

JRGROSERNĖ 
BIZNIS gerai Išdirbtas. Priežastis par
davimo — tittvininkas važiuoja Lietu
von. 95 <’ St.ySo. Boston. Mass. (L.512)

įvirtu valandą inačevski, vienas gabiausių 
iro, parapijos Rusijos lakūnų papildė sau- 
p parapija y- žudystę. Priežastis — nenu- 
^iatisių įstai- sisekusi meilė. Tas lakūnas 

gų, kuri paląiįo dorą, katiF pirmas iš Maskvos nulėkė Į 

likų tikėjimų ir lietuvystę,'Ju kiną ir atgal sugrįžo.

tūlam 
Mercer

sujudi-

"Bulbickio rolėje lošė Jo
bas Zulbnas. Tai buvo veda- 
feioji role. J aunas, bet gabus 
lošėjas. Jis buvo savo vieto
je. Kadangi jis pirmą kartą 
j^sifode scenoje, tai .jam 
įųeko negalima jirimi'sti.
L Kitų roles kiek trumpes
nės ii* visi su mažais trūku- 
(bais iš p i Idė~ka i p re i k i a. 
k.Bulbickienęs rolėje—Pra- 
^^tĮrboųiųtū, Onutės, duk- 
■^^^nTtsrnfna Grabijol iu- 

Daktaro Reškio — Vin
ies Kohanskas, Ladislovo 

as Mikalaus- 
Muriekio — 
is, Valentu-

— Antanas Baltrušiūnas, 
nes—Alena Zimiiiskiutė. 
nu akompanavo ( p-lė F. 

arbauskiutė.
Reikia pažymėti, kad ko- 

ttis prie pastatymo šio veika- 
pradėjo rengtis prieš 

pie porą savaičių. Taitu ge- 
u ne negalima norėti, o y- 
č iš čia augusiu, kuriems 

ir kalbA nepriprasta. T’žpa- 
jtątymą šio veikalo priklau- 

garbe gerb. M. Karbans- 
i, kuris daug darbo ir lai

to pašventė.
- Pabaigus perstatymą pra- 

)ėjo keliais žodeliais gerb. 
. F. Sttnkauskas. Jokal- 

nors trumpa, bot visiems 
tiko.

✓ ’ 
m ži
ema.o ir

gaisro dar ųesu- 
os padarvta už

TRIUŠKINS SKOLAS

dėlto kiekvieno lietuvio kata
liko yra prię^olė'jų remtrne 

tik dėl savęs^fcet ir dėl atei
nančios kartos. - u

Buvusis parapijos fėrų su
sirinkimas spalių 28 d. pla
čiai nagrinėję; būdu^ kdip 

geniau ir pasekmių gi au įvyk
džius' tems it sulaukus gerų 
.pasekmių.

Susirinkimu vedėju buvo 
išrinktas V. Savickas, rašt. 

4>-lė Margareta Jankauskai
tė, nuoširdi kataliku dirvoj 
jauna darbininkė.

Į stovinčią parapijos ierų 
valdybą tapo išrinkti: pirm. 
V. Tamoliūnas, pageli). <V. 
TrakeŲs, rašt. AL .Jankaus- 
kmte. vyriausia gaspadinė 
O. Guzevičienė, pageli), p. 
Veniene.

Norėta dar pagerint l'ėrą

. $2,000,006.00 KARINEI,
< MUZIKAI'

Suv. Valstijų armijos Be
nai per metus valdžiai atsėl
ini $2,(XX),000.

IšSIRENOAVOJA
KAMBARIAI

Tel. So. Boston 1990-M.

LIETUVYS GYDYTOJAS
Gydo visokius užsisonėjusias ligas 
ypatingu bu.lu, kurias negalima iš
gydyti paprastais gydymo budais. 
Valandos: Nuo 2 iki 5 jm> pietų Ir 

nuo 7 iki 9 vakare

M KAŠUBA, D. C., Ph. C.
411 BROAinVAY. SO. BOSTON

4 kambariai. elektros šviesa, visi nau
jai jtertaisytl. ant niūrų lubų. Už pi- 
t'ią kalnų. Kreipkitės jm> numeriu ;UM 
fhird St.. So. Boston. Mass. Suimtoj 
įh> pietą ir nedėlioj |>er dienų galėsit 
jnąt.vt patį savininkų ant -pietos.

“Visų didžiu darbu užuo-i

.'Tnazga — pasitikėjimas savi-

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

yni; buk drąsus, o laimė tau 
nusišypsos.” (Kotzebue).

Tel. So. Boston 11823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) ,

425 Broadway, So. Boston
O/.do .valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo ti iki S vai. vakare. Ofisas 
uždarytas suimtos vakarais ir ne- 
dėldieiiiais. t.iip-gi seredotnis nuo 

12-tos dienų uždarytas

tvarką, bet laiko štei
no. Tikimasi šiai^m; 
sis daug tobuliau. r ?.< 
buvusiii forų pat} i h <

D. L. K. KEISTUČIO DE JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadvvay, So. Boston, Mas*. 
Vice-Pirmininkas — Povilas liuką,

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

450 E. Seventh St.. So. Boston. M:;sa 
Fin. Rašt. •— Juozapas Vinkeviėius, 
' 450 E. Seventh St.. So. Boston. Masa' 
Kasierius — Andriejus Zalieckas,

Gll E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka •— "Kazimieras Mikalionls,

90G E. Broadvvay. So. Boston. Mass 
l). L. K. Keistučio Draugija lai^> save 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu 
meriu 094 \Vashington St., Boston 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Ateidam. 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau 
gijos prirašyti. ■

.©©©e©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®

!Tel. S. B. 2805—K. f
LIETUVIS -7.^. | 

I OPTOMETRISTAS ' |

Išegzamlnuojn akis, priskiriu aki- & 
nlns, kreivas akis atitlesinn Ir y 
amblijoniškose (aklose) akyse su- g 
grąžina Šviesą tinkama laiku. e-

J. L. Pasakantis, 0. D. | 
447 Broadway, So. Boston. | 

~ —_________________ _ **->

■K

I
J?
©©©©©©©©©©©©©S®©©®©©©©&©©©*

•iiiBwmi»im»

(
LIETUVIS DENTISTAS |

DR. ST. A. GALVARISKII
(GALINAUSKAS)

|414 Broadway, So. Bostonl 
Telephone So. Boston 2300

B
 S Ofisus nhliiras nuo 10 iki 12 ryto. S 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 B

x iki 9 vakare, šventų dieną pagal 611- g 
§ sirarimą.

T

*

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadienis po pietų
705 Main St., Montello, Mass. 
-------- (Kampas Broutl Street)—------

$ Liberty 7296. _

f S|-----A^V-O-*ATA-S-
| 811-812 Old South Building 
e 294 AVashington Street 
'S Boston, Mass.
| Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 I*. M. 

| GYVENIMO VIETA

| 37 Gorham Avė., Brookline 
v Telephone Regent G56S
| ANTANAS F. KNEIŽYS 

kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- 
^lųzir užsiima Real Estate paydavi- 
£ nėjimu, būna mano ofise kasdien 

nuo 3 iki 5 valandos jx> pietų išskv- 
e rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 

mažai sukalbantieji angliškai gali 
kreiptis įvairiais reikalais pas ma- 

£nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: 
308 E. Ninth St.. Tel. S. B. 1G96.

GEORGE H. SHIELDS |Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos Švenčiausiosgyventojų tuojau telefonava_ 

i policijos stotipš kur atpy 
l.ėjo vežimas su apsiginkla
vusiais policistais.

ZiJonrs prūsiškirstė.
- šautas Present gulėjo ant ša- 

’ygatvio atsi pylęs krauju. 
Nors policistas irgi buvo nu- 
>ikankinęs ir sudaužytas, bet 
meiliom tūlo Griffiti, gyve
nąs 54 Telegraph St.ųiepa- 
xC; (lt).

Sužeistasis tuojau nuvež
tas ligoninėn, kur jis ir mirė.

Toji vieta jxivojihga pra
eiviams, nes visuomet stovi 
didelis būrys jaunų vaikezų 
ir dažnai užkabinėja praei
vius.

Gal p<» šio atsitikimo vie
tos policija imsis griežtesnių 
piiemoiiių apvalyti So. Bos
tone gatvių kampus nuo val- 
Imtii i r žulikm

S

Pa

SUSIRGO
Marijos Vaikelių draugi

jėlės raštininkė Marė Sabin
io susirgo ir nėjo į mokyklą.*

Taipgi^sunkiai susirgo ši- 
dlauskiutės. Jos irgi Mari
jos Vaikelių draugijos valdy- 
|;oie. Visoms linkime ko- 
gr ei č i a us i a pa s ve i k t i.

Rep.

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskfenfi, 

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

Vice-Pirrjt. — Zofija Kėšienė.
59 Gatės St.. So. Boston. Mase, 

t’rot. Raštininkė — Ona SiaurienS,
443 E. 7th St., So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston- 3422-R.

’in/Raštininkė — Bronislava Ciuniene 
29,Goul<l St., W. Rosbnry, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniulintė,
105 \V. Gth St.. So. Boston, Mass. 

'ivarkdarė — Ona Mizgirtnenė.
1512’Columbia Rd.. So. Boston, Mas« 

Draugija savo susirinkimus laiko ka' 
antrų utnminkų kiekvieną mėnes 

Visais dr-jc;. reikalais kreipkitės j prt 
tokolų raštininke laišku ar telefono 
’*3(> vakare, pobažnytinėj svetainė* 
Fifth St..- So. Boston. bjass. ■

| TEL. So. Boston 0506—W.

5 LIETUVYS DANTISTAS

h. L KAPOČIUS
<251 Broadvray, So. Boston
\ - (“Keleivio” įname)
į Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, aso 
-ii :SC aki 6 ir n&v 6:80 Iki 9 vakare 
'Seredomls nuo 9 iki 12 vaL dieną 
„Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Nedė 5 
a įlomis nuo 9 iki 12_fpagal «utartj‘

I
I

Sekmadieny, lapkričio 7 d. 
prasidės vietos šv. Petro lie
tuvių parapijos: fėjai arba 
bazaras. Prie tii fėrų jau nuo 
seniai rengėsi parapijiečiai. 
Beveik visos vietos draugijos 
ir kuopos, išskyrus kraštuti- 
į-iujii bolševiku ir bespalviu 
saiidariečiu. prisidėjo p>į(> 
iV rij įjasckiuingo pravedimo. 
Mat šiais metais visi parapi
jiečiai nusistatė sutriiiškirųi 
visas likusias skolas ir pra
dėti statyti parapijinę, mo- 
’kyklą. Tamsybės apašla- 
lanis šis parapijiečiu pasiry
žimas nepakeiičianias ir jie 
neprisideda. Bet jie čia tiek 
aiškia, kiek*peru} k?t is snie
gas.

A įsi geros valios lietuviai 
-Į taip prakilnu i r nandinną 
darbą renis ir savo darbu ir 
aukomis.

Bėrai prasidės 4 \;>,1. po 
pietų ir trauksis iki vėlumos, 
pobažnytinėj svetainėj, ant 
1'il‘tli gatvės. Pabapijirč-iai 
pa r ū p i n o f ė r a n i s d a u gy bę ge - 
m ir brangių daiktu laimėji
mams. Girdėjome, kad gerb. 
IdebonaA kun. K. I rbonavi- 
čius parūpinu nauja ir dides
ni krepšį pinigams pilti, nes 
pramatonia, kad šių metu 
ti’rii jeigos trigubai padidės. 
Goriausio pasisekimo šiame 
prakilniame darbe. Ir .Iš

V

GREA —
COMPANY is Maine

Reikalauja vyru kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven
kinius. M^s parūpiname 
uelžkelio tikietus ofiso pa
tarnavimas dykai. Kreipki

SY. gyT BLr PASKIJ
DRAUGIJOS VALDYBOS^

ANTRAŠAI n

Pirmininkus — M. Žioba, 
539 E. Seventh St.. So. Rosinn. Mas® 
Telephone South Boston 3552-R.

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

Prot. Raštininkas — J. Glineckis, ■ 
5 Thomas I*k., South Boston, Mas»

Fin. Raštininkas — M. Seikis.

' VERACKA IR VIŠINSKAS
‘LIETUVIAI ADVOKATAI

ti DR. BALABAnHTelefonas: South Boston 4768
r

A.

X

r

T.'

Ofisas

35č Bes. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

JUOZAS CUNYS

>

!

I
I

ž

405 BRO4LDWAY
THE

ivCTV? BtST

UŽ

BONKĄ

t
I

AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts.

Brookiyn, N. Y.

CHORO repertuaras;
Mėnesinis Mnrtkos lydinys, Me ' 
tams UI ta peėlą kntna ]
slnnčlara ir Lietuvon. A. BAfTTT- 1

SĄJUNCrIF.čIU SUSIRIN
KIMAS

VISOSE
VAIS

TINĖSE

I
I

So. Boston, arti Andrew Sq.

i

(AVRUBLTAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

t J 79 WASHTNGTON STREET
Nonvood, Mass.

BMMINMfMMmMMM

FURNITURE CO.
SOUTH BOSTON, MASS.

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo viduriu 

suirusio skilvio.

tai tuo tarpu buvo ir 
Jis paklausė 

ičiii. kiek joms reikia?

Pareika įaukite 

veltui duodamos 

p~vy?. 'iriės bonkutės.

I I
l N'el. Norwood 1503

i E J. WARABOW & CO.

į DR. L. GOLDEN
i
l’crkėiv s;ivo r.oslotio ofisą is 99 

GREEN ST. į s/ivo tumius
16 Crawford Street, Rxbury

nrtr V.’ariv:! ir Grove Hali
Vlan.b.s ryie nuo 9 iki 1<»: .Iloną nuo 

1 iki II, ir vakare nito (> iki 81
Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 

j ir lenkiškai.
Telefonas Rosbury 0131

DR. J. L CLOUGHERTY
PODIATRIST

Kojų Specialistas
Visokios kojų negalės moksliškai 

;:y<lotnos
Apžiūrėjimas nemokamas*, 

atdaras vakarais
414 BROAIOVAY* S< >. BOSToN

Room 4

Ofiso Telefonas Unfversity SS31-wB
Rezidencijos Tel. University SS31-UB

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

CAMBRIDGE. MASS. Ę

| ADVOKATAS

| IGNAS J. BARKUS 
| 546 548 Slater Building
| WORCESTER. MASS. 
3/ T<-1. Puri; 617g REZIDENCIJA ’.l CHROME ST.

tės į
BOSTON FREE LABOR

A6ENCY
103 Friend St., Boston, Mass

(Sp.5?)

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway

. Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tel. BrocktoD 7180

S<>. Boston. Mass.:’>GG Broathvay
40 Marine Itoad. So. Boston, Mas»

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

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 \Vinfield St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečh
nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 E
Sevonth St.. So. Boston. Masa.

Rcp.

\

MIRĖ y

!

Sluvnm moterų Ir vyrų drabužius. 
Atn;ir.Jin:im ir Išvaiom furkotiis. 
Vyrams išvalyt Ir įsitaisyt Rhitas 
S1.2". Moterims Išvalyt Ir pataisyt 
suknės $1.50. Atvažiuokim paimt

i drabužius Ir Išvalę atvežant Į »a- 
I mus. Neišduokit drabužių niekam 
j be musų Arklo. Pabandę )>ersitlkrin- 
I slte. 130 C St.. S. Bosion. t S. 15.1. U'.

1

P) vi-s/ dr jo l:o )i ce r! a s

‘. Gražus ir skaitlingas biire- 
jaunųjįi darė labai nialo- 

ūdi. Didelė atmaina, 
p senai korė buvo vien 

iš Tėvynės atvažiavę mb- 
' dainininkai, o dabar iš- 

s du ar tris, visi čia au- 
į? jaunikaičiai ir mergaite*; 
viFirmiausia sudainavo 

ininkii daina.“ Ka- 
gi čia darbininkų cent-

So. Boston 3520

0. ŠALNA-SHALLNA
ADVOKATAS

Baigę* du Universitetu 
.L UNIVERSITY su A R 

WASHINGTON U NIV. hu LLB.
Fbl n I f ko" Name 

(antros lubos)
Broadway, So. Bostoi

R'er. IdencIJa
.Sarvard St.. Cambridge, Mass 

fe ‘ Tel Unlvendty 1463—J.

✓

GYDYTOJAS Iš RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street

BRAVO z*
Keturios mergaitės vytės. 

atėjo pas kuopos iždininką 
paimt pinigų dėl papuošimo 
A’\ ėių stalo, kuris bus para
pijos fėrų naudai laikomas. 
Kuomet ų»s prašė parodams 
pinigų.
I’. Zaleckas. 
mergai 
Jos atsakė $2.00. Jis sako, 
štai jums $2.00’ J)aj* pridū
rė; Gal daugiau reikia? Mer
gaitės mane, kad ji< juokau
ja. Jei maža, pridėsiu dar 
doleri i r davė $2,.00. Mergai- 
• ė- padėkojo ir linksmos išė
jo. O Vyčiu iždas liko Mie
las. 1*0(1 (tl»~(l

Lietuvis
414 Broadway, So. Boston

♦ ♦ t <
♦ 
t 
t 
I 
t
» I
I 
•
I 
«
I 
i

«

JEI TAMSTA NORI PALAIKYTI SAVO ŠEIMYNĄ 
NAMIE... TAI PADARYK Jį PATRAUKIANTĮ SU 

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

viršio trys Velour seklyčios setai ir trijų skirtingų spalvų. 
Padarymas, labai tvirtas. Tik už $95.00. Tikra kaina 

4150.00. Ateikite tuojaus įmušę krautuvę pasižiūrėti, 
^kol dar peparduota.

LIETUVIŠKA KRIAUČILJ j
ŠAPA i

130 C St, So. Boston, Mass. •
i 
« 
♦ 
♦ 
• 
i 
i 
i 
i 
i 
t 
.H

i ■ 'J®

■- e* '.y

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

S. BARUSEVIČIUS
UetavUkM Grabortm, bataemoto Jm, Real Estete ir PnMte Notaras.

258 W. Broadway 
'Boath Boston, Man.

rvemuenCiJH I
Dj^ehrater. Mass.


