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Skaisčiame ’ “Darbininko” 

numery bus nemažai svarbių ži
nių it* pranešimų iš Iaetuvos. 
Taipgi tilps interpelacijos teks
tas dėl vyriausybes antilietu
viškos politikos mokyklose.

DERYBOS SO LIETUVA
VARŠUVA. — Maršalas Pilsudskis pasiuntė delegatus į 

Kauną pasiūlyti Lieta vai sudaryti Lietuvos-Lenkijos Federaci
ją, kuria būtų padarytas patenkinantis kompromisas dėl Vil
niaus.

(Šita žinia, kaipir kita žinia apie Pilsudskio išvykimą Vil- 
nijon, buvo angliškuose laikraščiuose, šitoji žinia yra vėlesnė 
už žinią apie Pilsudskio vykimą Vilnijon. Neilgai truks iki pa
aiškės, ko šitos dvi žinios yra vertos).
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PANAIKINAMA LIETUVOS ATSTOVYBĖ AMERIKOJE
Seimo finansų biudžeto komisija nutarė panaikinti Lietu

vos Atstovybę Amerikoje. Paliekamas tik generalinis konsulas 
Rabinavičius.

PILSUDSKIS LIETUVOS 
PARUBEŽIN

VARŠUVA. — Lenkijos 
diktatorius Pilsudskis išva
žiavo į Vilniją, į Lietuvos pa- 
rubežį su slaptais reikalais. 
Jis darys kariuomenės ap- 
žvalgymus Lietuvos parube- 
žiuose. Lietuva savo parube- 
žinę kariuomenę ėmė stiprin
ti, kai Pilsudskis ėmė išnau- 
jo bruzdėti.
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Grupė iš Amei 
lijos finansistųn 
Čeko-Slovakijos ^geležinke
lius’ Dabar Čekcgi 
geležinkelius vakk

KRASSINO 
SŪDEI

Rusijos an 
Krassino lavona

>vakijos 
^valdžia. 
Ž!V“
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Socialistine valdžia valstybes lėšomis 
steigia ir palaiko lenkiškas mokyklas

IŠGABENIMAI DIDESNI, gintas Londeųo

PASIRYŽO SULENKINTI IR SURUSINTI MŪSŲ 
KRAŠTĄ

Dabartinė socialistine Lietuvos valdžia pasiryžo visiškai 
sųąvetįmtautiuti niūsų mokyklas.

P. Švietimo ministeris prof. čepinsks yra pasakęs, kad iš 
mokytos reikia šalinti šiuo savo i

•4iriSidQr$ž^žn«c-.jL:___

. Simaitį, o jo vieton paskyrė buvusį 
ų gimnazijos direktorių Jagaudą ir inspektorių rusą Kochą 

i pašalino ir daugel kitų, ir j jų vietas pastatė tuos, ku- 
da anti religinę ir anti-tautinę liniją mokyklose.
Rytas” paduoda, kad ligi 1925-26 mokslo metų galo len

kų los mokyklų buvo 24 su 49 komplektais, kurioms «h
Į davė sarivaldybės, o mokytojams algas mokėjo Vy

riausybe^ Valstybės Iždo. Be to; darbuvO dft mokyklos <m 3 
komplektais grynai privatiškos. šių mokyklų, lenkiškai kal
bančios visuomenes reikalams pilnai pn.ka.kA

Ponui Švietimo Ministeriui leidžiant, dabar steigiama net 
60 naujų lenkiškų mokyklų, kurių vieną steigia lenkų draugija 
‘ ‘ Oswiata’ ’ ir likusias 59 lenkų draugija ‘‘Pochodnia. ’ ’ šios mo
kyklos steigiamos daugiausiai palei demarkacijos liniją.

Apskrčiais imant naujos lenkiškos mokyklos taip atrodo: 
Ukmergės 22, Kėdainių 15, Kauno 15, Trakų 8, Alytaus 6, Pa
nevėžio 2, ir mokytojų kpfsaTSuvalkų Kalvarijoj 1.

Socialdemokratas Čepinskis pasistatė sau tikslą įsteigti 
kuodaugiausiai lenkiškų mokyklų kai kurių mūsų apylinkių vi
suomenei lenkinti.

Negana to, ponas švietimo Ministeris jau norį pradėti ir 
rusinimo darbą. Apie tai rašo Anglijos įtakingas dienraštis 
“Manchester Guardian” straipsny “Sovietai ir Pabaltijis.” 
Be kita ko ten rašoma, kad švietimo ministeris p. Čepinskis pa. 
reiškęs minėtojo laikraščio bendradarbiui p. R. Donald, kad 
greitu laiku esą “MANOMA ĮVESTI PRIVALOMĄ RUSŲ 
KALBOS MOKYMĄ LIETUVOS MOKYKLOSE.”

Taip tai dedasi mūsą žemelėje, kuomet okupuotoje Lietu
voje lenkai žiauriausiu būdu persekioja mūsų brolius ir uždari
nėja net ir privatiškas lietuviškas mokyklas ir prievarta bruka 
savo lenkišką kalbą. Tas pats yra ir Rusijoje. ■. l ' >

širdis plyšta matant mūsų socialistinės valdžios išgamiš* 
kus darbus Tėvynėje. -4; . . hf

Tad, pakelkime savo galingą bAfeą CJą Amerikčjd prieš iš
gamas ir išdavikus bedievius ir pądlHtnę mūsū iiroliams TSvvI 
pėje pasiliuosuoti iš pro-lenkiškos ir bolševikrios letenos ir iš^

rie

is grynai privatiškos. šių mokyklų, lenkiškai kal-

a.c r

NEGU ĮGABENIMAI
Italija per spalių menesį 

prekių išgabeno už 1,827,- 
XK),000 lirų, o įgabeno už 1,- 
767,000,000 lirų.

joj. Pelenai bu 
Maskvon irpal&i 
lyje. Cerbmomj 
vo vadai Ang 
Partijos. =, ;

ižadoriaus 
tapo sude- 
trematori- 
įšgabenti

IŠGELBĖJO DARBININKUS

HAZLETOnT Pa.—Visa
me angliakasių distrikte nu
liūdimas baigėsi didžiu 
džiaugsmu. Penki angliaka
siai buvo gyvi palaidotu Gy
vasties gelbėtojai dieną ir 
naktį su neparastu uolumu 
darbavosi ir po astuonių die- 
nų dasikasė prie vargšų dar-

roti Krem- bininkų. Ir didis visų džiaug-

Arkansas, Louisiana ir 
Missouri valstijos nukentėjo 
nuo smarkaus tornado. Žu
vo apie 60 žmonių. Sužeista 
šimtai žmonių. Žalos prida
ryta už milijonus dolerių. 
Daugelyje vietų namams 
griūnant kilo gaisrai ir didis 
vėjas greit gaisrą išplėtė. 50 
žibalo šulinių prietaisai tapo 
•v, >✓_ j •išlaužyti.

Mirė garsus pamoks] į«

Še dalyva
us Darbo
•V?

/•

smas buvo, kai užgriūtieji 
darbininkai besą gyvi ir svei
ki. Tiems angliakasiams ke
lią buvo užkirtęs vanduo. 
Vanduo, buvo pumpuojamas 
ir kai per ilgą piimpavimą

PASIEKĖ PANAMOS 
KANALĄ

35,000 VYRŲ KUNIGO LAI-

Vri^KArkustri.^a.- 
dotuvėse kun. Abelio dalyva
vo vien Vyrai ir jų buvo 35;- 
000. Kun. Abėl buv^o gar
siausias Austrijos pamoksli
ninkas ir sakydavo pamoks- 
lūs tik vyrams. ..Tode^r jo^paSm Yra‘taip,“"kad 
laidotĮCTėsę.Jjuyp-.ylen vyrai.;,., .
Jis btivo IržbaiUtaTsuig^ pog § “S*1 ? f angtakasiams 
i;iii-™ i. faki.nita ^^etreasaojant VokietųoSang-

į-m j.. -Z: -4?^^
Lai-

>*

ANGLIŲ -KARAS - V
Vokietijos ir Anglijos lai

kraščiai rašo, kad galimas 
anglių karas tarp Anglijos ir 
Vokietijos angliakasyklų

A. H. F. Schiffley, kurs 
pereitais metais balandžio 21 
d. išjojo iš Argeptūrossosti- 
nes Buenos Aįfes į NevrYor^ 
ką, pasiekė l^anafo^kana-

Ateinančiais metais 
carijoj, Lozanos mieste, nuoį; 
liepos 31 iki rugpj. 21 ’dl>J 
vyks viso pasaulio protestai^; < 
tų sektų suvažiavimas, kur v 
bus tariamasi apie bažnyčių 
vieni j imą. Buvo atsikreiptą 
į Šventąjį Tėvą ir prašytu 4 
kad į suvažiavimą atsiųstų • 
savo atstovą. Šventasis Tė* ‘ 
vas atsake, kad atstovo 
siųs. Protestantų sektos tariZį 
šis apie skirtumii pašalinimą'? 
ir įvykdinimą didesnės vie* | 
nybėš ir didesnio vienoduiriar 

jtę .
Protestantuose yra du jtL- 

'dėjjmai. Vieni nori did/ 
rienodųmo, -o

i h 4 ■:
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itikoj ir labiausia jodelca 
stiprėjo taip vadinama Aus
trijos krikščionių sdcijaiistų 
partija. '

Jis yra gimęs iš protestan- 
iškų tėvų. Jis mirė sulau

kęs 83 metų amžiaus.

RADO SENĄ ŠALMĄ
Raudonėje, senuose rūmuo

se urve žmonės bekasinėdami 
surado surūdijusį seną šal-

■ ■■■ I.. ,■■■■■ 1 ■■■ ■■■ ■■II. .1 Į

lių kompanijos užgriebė rin
kas, J kurias seniau valdė 
Anglijos kompanijos. Dabar 
kai angliakasių streikas An
glijoj baigiasi, tai Anglijos 
kompanijos norės savo seną
sias rinkas atgautų o Vokie
tijos kompanij^Fnorės pasi
laikyti. Aišku, kaičia įvyks
ta didelių interesų didelis su
sikirtimas.

**-.V

KAS IŠGABENAMA M 
AMERIKOS

jos letenos ir iš
laikyti Lietuvos nepriklausomybę nuo prijungimo jirie Lenki
jos arba Rusijos. šalin išgamos bedieviai, šalin Pilsudskis su 
savo unija! ....it. ■

Geriausia dovana šv. Kalėdų, tai laikraštis “Darbinin
kas,” kuris išeina du kartu į savaitę. Metams $4.50; pusei me
tų $2.25; 3 mėnesiams $1.25. Prie metinės prenumeratos gausi 
’ ■‘lerio vertės knygų; prie pusmetinės—pusę dolerio veriės kny- 

nrie 3 mėnesių —25 centų vertės knygų.

isiratyk “Darbininką” metams ir pasiimk dolerio vertės 
tykai. t | j?;'

RENGIASI STREIKAN

Kanados geležinkelių dar
bininkai pasirengę yra strei- 
.Į^iott Jie, reikalauja algas 
gąkęĮtį. ant 6 % • Jų reikala
vimų, nežada kompanijos pa
tenkinti. Jei prie streiko pri
eis tai sustreikuos 15,000 dar- 
tthflffldj. Darbininkai yra nu- 
badshvę streikuoti^ jei reika-i 
lavimai nebus išpildyti. Dar* 
binjųkų vadai tebeveda dery
bas, bet bile valanda gali jas 
nutraukti ir paskelbti strei
ką, Veik 90% darbininkų 
balsavo už streiką.

Darbininkai nqųi> kad Ka? 
nados geležinkelių darbinin
kų algos, būtų tokios, kaip 
Suv. Valstijų gšiežiųMaf 
darbininkų. •**

’4'

Teciau vienas Jį siuntė raita viena ar-ko bloga, tai ešąš
apsireisKB

ii .-efeb
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Į L.D.S. narius, “Darbininko” skaitytojus, prieteliusę 
ir rėmėjus ~

Ir dasivarė.

ir jo likimas nežinomas.
darbininkas dar nesurastas klūi veisimo kompaniją, kad protestantizme 
ir jo likimas nežinomas. išreklemuoti jos arklius. mas.
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Brangieji: į,

Šiuomi turime garbes pranešti, kad L. D. S. vajus prasidės pirmą dieną Gruodžio 4j 
ir tęsis iki Kovo 1 d., 1927.

L. D. S. yra užsibriežusi vajaus laike gauti bent 10,000 naujų narių ir naujų “Dal?l <■ 
bininko ’ ’ skaitytoj ų. ' «

Kad atsiekus užsibriežtąjį tikslą, tai kiekviena kuopa, apskritys, kiekvienas naryš; 
prietelis ir rėmėjas turi stoti į darbą ir imtis prirašynėjimo narių ir skaitytojų. Kuopg-5 
darbuotojai turi pasiskirstyti savo kolonija distriktais, ir kiekvieną distriktą turėtų pec: .’«' 

i—  * Jzi: t n a r*7f
* n.-. '* r • *• *■ * • *. ’ t • A.
Prie šio vajaus kviečiame visus L. D. S. narius, prietelius ir rėmėjus. W'

įt Dėl sekmuigesnio darbo patartina rengti prakalbas ir šiaip įvairias pramogas '

delį kitą bažnyčioje už L. D. S. <

teiti, po kelius kartus kalbindami lietuvius darbininkus(es) dėtis prie L. D. S.
• r . v > ę ■

y ‘ žihtlfiiįnjri au L. D. S. organizacijos principais ir idealais; prašyti gerb. klebonų tarti

WASHINGTON. — Ko
mercijos departmentas skel
bia, kur ir kokios prekės ei
na iš Amerikos. Pereitais 
metais įš.^uv/ Valstijų išga- 
^benta 149$$00 vyrų iryniitt£

Išplatinusieji katalikišką spaudą visuomet jausis atlikę prakilnų, ^ventą 
skaitytojai amžinai bus dėkingi, o amžinybėj už tai gausiai bus atlyginta.

Beto, dabar pasidarbavusiems nariams ir prieteliams vajaus laike bus įteiktos d< 
vanos. Valdyba numato 24 dovanas, kurias skirsto šiaip:

Pirma dovana $50 auksu arba už $100 vertės knygų 
Antra dovana $35100 auksu; arba už $50 vertės knygų 
Trečia dovanu $10 auksu arba už $20 vertės knygų 
nervina dovana

,10 dovanų po__  _
10 dovanų po dolerį erti iž

” l ii

skrybęl iųįn8,608,000 boVjėlnjn IpAgelbos mažai ką galėtų padaryti, i
; nių ma "škžnitfe 422,000 turik
nų kalnierių, -3,215J)00 ap»- 
tinių marškinių, 5,534,000 
tuzinų porų pančėkų, 286,- 
000 tubinų boveimhių nosi
nių, 6,603,000 poafų.ėeverykų, 
39,000 porų. odŽDįų^ririftuiių,

fMV

i « ; • i
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Tajd, brangieji, matote, kad darbaą^yarbus išsunkus ir Uęatras be

H v*4

Tik bendrai dirbdami galesiYhfe pasidžiaugti darbo vaisiais.
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Kontrcbėš Komisija 
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Su tikra pagarba,

L. D. S. CENTRO VAIDYBA
t ^'^14 *4 ' ♦ >

Kwn, F. Juras ^DvMi<»Vadas 
J. Treinavičius — Pirmininkas - 

* ^f. fHaiauskaitt—Vuje-Pirminiiikč 
» r r“ •

£
* c Vomauskos — Kasteri**

A. F. KnriŠys — Sekretorius '

* ;ur
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Tamistų d

Litęrirtinė Komisųfey 
KNHi'K. Urbosoviėrti- 

J. dvogMya
Kur. V, Tašk/i*at i 
K J. KfniindMu
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GIMIMAI IR MIRIMAI 
PARYŽIUJE

Pamaži visaiškėja, kokių 
mų neša mums social- 

tai ir ' valstiečiai 

ilėido iŠ kalėj imo pikta- 
’Tuo žygiu padrąsino 

ddėliūs ir valkatas ro- 
3‘sato sugebėjimus. Ra

utis gyventojai kenčia baimę 
Ūdas.

š) Kad galėtų savo rankose 
yti valdžią susidėjo su 

-Rokais, žydais ir vokiečiais. 
,-Kaip dabar lenką užgrajija, 

4žflp valstiečiai liaudininkai 
Šoka. Lietuvių sudėtais pi- 

gUiigais steigiama daugiau, ne- 
fgu reikia, lenkiški] mokyklų. 
Tose mokyklose lenkinami 
'nesusipratusių lietuvių vai
kai ir daromi paklusnūs len- 
ki]-tarnai.
’ Pataikaudami darbinin- 
kams, socialistai išpaikino 

l^ .juoš. Reikalaujama didinti 
algas ir trumpinti darbo lai- 

gį. "kas. Nepaklausius, darbinin- 
? kai meta darbą ir net kitiems 

kliudo dirbti. Dėl to pa
brango kaikurie išdirbiniai. 
Ūkininkas turi daugiau 
vargti, kad galėtų įsigyti pa- 

.Ja$ąngusį daiktą.
. 7 Socialdemokratai ir vals
tiečiai liaudininkai pro pirš

ti tus žiūri į profsojnzus, nors 
į. . jų vardu dangstosi ir bolševi

kai , ir kiti mūsų nepriklauso- 
| mybės priešai.
| Užtat labai smarkiai šoėialis- 

,&jyoj£$u ramu darba.yte- 
Ož.:, V. - 4^1*1 

s*--r** ■* '■ SSEjęlgę į mūsų kaimus, 
tt0ftome,kad daug yra ištvir- 
kusių 'žmonių, kad reiktų 

' kaip nors juoą-tąisyti.
■t Socialistai įveda Šliūbus ir 
persiskyrimus valsčiuose, 
kad daT labiau gestų dora.
y
1 Už visus tuos negerumus, 
kurie šiandien šiokiu ar to-

• kiu būdu slegia Bažnyčią do
rą žmogų, katalikų ir ramų 
pilietį, atsako visi balsavu
sieji už socialistų sąrašus.Vi- 
sas persekiojamoji] ašaros, 

. visas piktadarių liejamasis 
kraujas sunkia našta gula tų 
sąžinę, kurie lengvapėdiškai, 
nepagalvoję įmetė savo balsą 
už socialdemokratus ir vals
tiečius liaudininkus. Dildyti 
šiek tiek tą nusikaltimą gali 
išstodami ir ragindami kitus 
išstoti iš socialdemokratų ir 
Valstiečių liaudininkų kuo-

TRECIO <2,000

LIETUVOJE MIRU
SIŲ PIRMUOJU 1926 M.

r Per pirmuosius 6 mėnesius 
Lietuvoje mirė 18.026 žm.

, (9,332 vyrai ir 8,694 moters). 
Tuo pačiu laiku 1925 mirė

.18,824 žmopės. Vaikų ligi 1 
Dietų amžiaus per pirmąjį 
ĮrtĮsnrteti mirė 4,315 (2,259 
berniukai ir 1,755 mergai
tes)., Tuo pačiu laiku 1925 
Tį. vaikų ligi 1 meti] mirė 5,-

MAŽOSIOS LIETUVOS DAI
NŲ ŠVENTĖ 

nustatyta ruošti11927 m. pa
vasarį Klaipėdoje; Tuo tiks
lu yra išrinktas tam tikras 
vietos visuomenes veikėjų 
komitetas. Vyriausiais cho
rų dirigentais numatyta p. p. 
Vydūnas ir A. Vaičiūnas.

PIRMA DOVANA’ $1,000
Laimėjo Poni S. Conover, Cor. Hampshire & Hethuen Sts., Lawrence, Mass-
Winning Title____________________4‘DON’T BE STUBB0RN, SIR! GIVE OLD GOLD A SMOKING OHANCE!”
Laimėjimo Chalate  ___________ “NEBŪK ATKAKLUS, TAMBTA! DUOK OLD GOLD RŪKOMĄ PROGĄ?”

ANTRA DOVANAI, • .................$000
Laimėjo........................................ WilbufN. Utines, Newmarket N. H.(Box 351)
Wianing TiUe__________ ;__________ . _“DON’T fflįsTUBBORN, SIR! LET OLD GOLD PROVE MY CLAIMS!”

Laimėjimo Obalsis______ “NEBŪK ATKAKLUS TA! LEISK OLD GOLD ĮRODYTI MANO TVIRTINIMĄ”

S0 LAIMĖTOJŲ PO pO DOLERIU
James Allen, 92 Broadstoy, LaitoMoe, Mass. T. M. Jontafi, 41 Paari Bt$4V La

i RoaA Somers, Conm < MLwPiięfc<IenaisM»W BaaJtBUS 
____________ Wtooetter, Mass. J. H. Kerti 374A Cčlnmlras Aton

__j. A. Bingham, 3 Exėter Bark, Cambridge, Mass. F.N.LaMontagne, 84 Ortiiard 8t.,
Z. A Bolaad, 47® Mate St., Vorceeter, Mass. Et L Lapham, 32 Oonverse St, Longmeado^, Basi.

1 .. 11 Misa Jęrmle Ltttie, 20 Bigh, IpswidąMass.
B. OampbeH, 96 Au4tab<m Rd., Buite 19, Boston, Mass. Miss Martai Loeta, Box 13, jtedfiaM, N. R.

SENŲ KAPINYNŲ ATRA- 
.......... nniAfli .

Tįfliso apskrity,. už kelių 
varstų nuo Moch'to, atrasta 
kapinynai, kurių’ senumas 
skaitomas trys tūkstančiai 
metų1 Ypatinga tįuose kapi
nynuose —- tai Numirėlių hd- 
Aojimas dideliuose moliniuo
se ąsočiuose, saVo forma pa
našiuose į dabartinius vyno 
aspČius. Viename kapinyne 
rasta auksiniai moterų pa
puošalai. Kapinynų vietoje 
bus padaryti moksliški kasi
nėjimai.

PAVOGĖ LENKIJOJ MOBI
LIZACIJOS PLANUS

Pasak lenkų spaudos, va
gys, įsibriovę į lenkų karo 
ministeriją, pavogė slaptus 
mobilizacijos planus.

LENKAMS VAIDINASI SAU- 
LIAI NET CHOLME

Lenki} laikraščiai vėl pa
skleidė prasimanymą, kad 
Lietuvos šauliai Cholmo apy
linkėse 6 kilometrų ilgyje su- 
piauste telegrafo ir telefono 
"vielas. Ginčyti tokias nesą
mones vargu kas norės. Ta
pau reikia pastebėti, kad 
Cholinas nuo demarkacijos 
linijos yra 300 kilometrų ats
tume.

judėjimas nėra pastovus jf 
keičiasi dėl daugelio priežas
čių. Pavyzdžiui, per pasku
tines rugsėjo mėn. 10 dienų 
mirė 998 žmonės, arba /105 
daugiau to skaičiaus, . kuris 
vidutiniškai apima įnirsian
čius. Be to, tuo pačiu laiku 
įvyko 26 nužudymui ir 13 sa- 
vižudysčių. Gimimų tuo lai
ku buvo 1,060, iš kurių 272 
nelegalūs.

TAUTŲ SĄ-GOS TARNAU
TOJŲ ATLYGINIMAS

Ateinantiems metams Tau
tų Sąjungos tarnauto;jalus 
algos ir kitos išlaidos siekia 
daugiau kaip 24 su puse mi
lijonų Šveicarų frankų. Di
džiausią algą gauna tarptau- 
tnio darbo biuro direktorius 
Albertas Thamas—120 tūks
tančių Šveicarų frankų me
tams (Šveicarų frankas maž
daug 20 centų). Toliau, ge
neralinis sekretorius Dru- 
mondas metams 99,569 fr. 
algos ir 63,000 frankų repre* 
zentacijai.

STUDENTŲ RIAUBAS VIL
NIAUS UNIVERSITETE

Medicinos fakultete tarp 
lenkų ir žydų studentų kilo 
riaušės. Lenkai pareiškė, 
kad neleisią > žydams dirbti 
prorektoriume, jei jie nepa
tieksią 8 žydų lavonų. Kaip 
žinoma, žydų tikyba mirusio 
žydo lavoną draudžia skrios- 
ti, o lenkai nusileisti atsisa
ko^ tai universitete laukiar 
riaušių padidėjimo.

| ** ; '♦ r • *

‘Visų didžių daria 
itikėjinu 
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KARIŲ KAPŲ IŽNIEKINI-
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DIGRIAI (Garliavos v., 
Kauno ap.). Ūkininko A. P, 
lauke vokiečiai palaidojcŲce- 
Ijąsdešimtįs rusų ir vokiečių 
užmuštų karo metu kareivių. 
Vokiečiams dar tebesant Lie
tuvoj tie kapai buvo kiekvie-j 
nais metais pavyzdingai j>ri-į 
žiūrimi. Buvo aptverta tvo
relė, pasodinta jaunų mede
lių ir pastatyta kiekvienam 
kariui mediniai kryžiai. Vo
kiečiams išėjus kapai nežmo
niškai pradėta niekinti: tvo
relė išardyta, medeliai išlau
žyti, o patys kapai net kiau
lių knisami.

Visa užsimiršę turime pri
siminti, kad ten palaidoti 
mūsų artimų kūnai ir nepri
valome jų niekinti. Tas reiš
kinys daro blogą' įspūdį kiek
vienam Tėvynės gynėjui, nes 
mato, kad ir jį toks likimas 
gali ištikti. Gėda lietuviams! 
Tad sudrauskime begėdžius 
ir neleiskime teršti lietuvių 
tautos vardą, nes toks elgesys 
yra tikrai laukinių darbas. 
Pasaulinio karo metu, siau
čiant kruvinoms kovoms 
tarp prancūzų ir vokiečių, 
prancūzų lakūnų atstovai su 
didžiausia iškilme laidojo už
muštą savo pavojingiausią o- 
ro priešą vokiečių lakūną lei
tenantą Richthoefen’ą.

Pagal esančius Vokietijo
je žuvusių karių planus ir 
metrikus atvažiavę į Digrius 
iš Vokiętjjos tuose kapuose 
jjąląįdotų karių tėvai ir gimi-

čiaus raštininkai ims davinė
ti 'Šlubus, tai bus nešliūbai, 
b< i Jjaleistuvybės skleidimas. 
Ir'
n: n
ni u

NAUJAS VALSTYBĖS TAR
NAUTOJŲ APSUNK1- 
... .......... ttMAS<

KAUNAS, 
nansų Ministerija 
jo visoms ministerijoms ap-

SUUAVOUMkų SKITUS
Z T * * •. S - C 2 “ ’ • ~ -

Merkinėje, -sulaikytas gu
das BarŲnkąą .Vladai kuris 
pąteko ĮfLiętįfrą jkęįči^ntis 
su lenkais kalimais. ‘Apsigy
veno demarkacijos linijoje, 
v • i ų ‘ •_* A • nn i

ii

>us naudos Lietuvai iš 
os tvarkos, kai 
jus laisvai griaunamos ?

-------------- 1
IŠ ŠUNSKAI

da šeimy- 
ipnamos ?

£ 1TNSKAI, Mar.ap. Nak
tin i > 14 ir 15 d. spalių buvo 
ma 
mis tos šviesos kartais dan
gus parausdavo; tai vienoj, 
tai kitoj vietoj ištrykšdavo 
šviesos šulas, tai vėl išuyk- 
davo.

14 d. naktyje, kaip ir 10, 
11 d. spalių Šunskų girioje 
vėjas išvartė ir prilaužė ne 
mažai medžių.

Mūsų apylinkę šiuo metu 
nemažai nustebino šitoks ne
paprastas atsitikimas: Šuns
kų k. vienoj grinčioj gyveno 
dvi našlės; susirgo abi užde
gimu plaučių ir vieną dieną 
abi numirė.

’di šiaurės šviesa. Šali-

liikį*aktį • kūritųne5 Skelb|a- šnipą vo lenkę nardai. Be to,
• * "i r* * •* • •» • . • k* * * xz* . ‘ wmas p. Finansų Ministerio 

nusistatymas* * kad visi,' ‘ga
vusieji paskolas namams sta
tyti, valstybės tarnautojai, 
turi jas grąžinti per 10 metų 
lygiomis dalimis, įmokant po 
4 procentus metinių palūka
nų. Tuo pačiu visi gavusie
ji namams statyti paskolas 
tarnautojai Įspėjami neati
dėliojant įnešti visą ligi šiol 
priklausančią amortizaciją į 
Valstybės Iždą

jis dar įtariamas žriiogžudys- 
tėjo. .

Taip pat sulaikytas dar 
vienas baltgudis, kurį laiką 
buvęs mūsų partizanų gru
pes vadu, vėliau pabėgęs į 
Lenkiją, pastojęs lenkų šni
pu ir įskundęs daug lietuvių, 
kurie sukišti kalėjimuosna. 
Šiomis dienomis Razumavi- 
čius žvalgybos tikslais per 
Rygą atvyko į Lietuvą, liet 
buvo pažintas ir suimtas.

1928 M. RUOŠIAMA LIETU- 
VOS DAINŲ ŠVENTĖ

Spalių Ų7 d. Kaune įvyko 
įvairiu m^no ir visuomenės 
organizacijų atstovų susirin
kimas, kuriame išrinktas 
nuolatinis Lieįūv<^dap£ų|ir 
muzikos šventei ruošti komi- 
tetas. Šventėi laikas numaty
ta 1928 nu, kada sukaks 10 
m. Lietuvos nepriklausomo 
gyvenimo. ' ;

LIETUVOS STAČIATIKIAI 
PRAŠO ATGABE ____
NAN Iš MASKV6Š MiVO 

ŠVENTŲJŲ RELK, 
VIJAS <'Lapkričio mėn. 2 (LįLietu- 

vos ir Vilniaus stačįąjtikių 
ark i vysk. Eleuteri j ųs ? atsi
lankė pas minist. pimunin- 
ką M. Šleževičių ir įted4£ jam 
t t -l—.L stačiatikių^ ištą, 

i|e prašoma rū is iš

KAU-

Lietuvi 
kurion
SSSR 1 pargabenti i

GAVO 15 METŲ St 
DARBŲ KAT.fe

nėjama pil. Galdakausto 
la, iš kurios paaiškėjo, ? 
š. m. sausio men. 25 d. jo 
vo kėsintasi nunuodintį i 
mo.tiną ir dvi seseris.. V 
sekjnądienį, motinai bf 
dant viralą, jos sūnųą.yi 
Galdakauskas įleido į-yi 
nuodų ir su savo žmona 
ėjo pas uošvi. Motina, b 
dama virti, paragavo ir. 
tyrė, kad ko tai esama įd 
Kadangi ji ir anksčiau j 
bodavo savo sūnaus, tai b 
dama, kad ko nebūtų vir._ 
davė to viralo palakti katė 
Po keletos minučių katė j 
dėjo kosėti ir pastipo. T 
motina suprato, kad virai 
buvo užnuodytas. Tuo metu- 
parėjo nuo uošvio sūnus su;j 
žmona ir patyręs, kad moti-^ 
na viską sužinojo, griebėj 
puodą ir viralą išpylė. B 
seserims pasisekė dalelė iš 
pilto viralo susemti ir p 
ti techninėn chemijos labora-1 
torijon ištirti. Paaiškėjo, jog\t 
į virala būta idėta štrichui- ? 
no. Kariuomenės teismas- 
Vincą Gaidakauską už pasi-"^ 
kėsinimą nužudyti mokiną, ir* X 
seseris nubaudė 15 metų sun- < 
kiųjų darbų kalėjimu.

__________

STAMBUS PAVELDĖJIMAS .
Juozas Liutkevičius (ra- W 

seiniškis) dabar valdiniu- * 
kaująs Kaune, mirus jo gi* 
minėms Amerikoje, pavelde4 k 
jo 75 tūkst. dolerių.

as- 
kvos muziejaus į Kaimį tri
jų Vilniaus stačiatikių kan
kinių lietuvių — Antoriijaus, 
Jono ir Eustafo relikvijas. 
Minist. pirmin. M. Sleževi
čius pažadėjęs daryti atatin
kamų žingsnių su SSSR, kad 
šį Lietuvos stačiatikių pra
šymą patenkintų.

I •

DUq£AS MIŠKAS JAU NU
TARTA ATGAL ATIMTI

Ministerių Kabinetas, ap
svarstęs miško atleidimą be 
atlyginimo įvairioms organi
zacijoms ir atskiriems asme
nims, radęs tai “netaisyklin
ga” ir nutaręs miško medžia
gą atimti bei išieškot jos ver
tę. Iš at-ku reikalaujama to
kiu būdu 46,000 litų. Kažin 
kurioje dar valstybėje šito
kia tvarką prakt i kuo j ama ?!

• LIETU-
_IMĄ

Latvių valdžia išleido įsta.- 
tvma, varžanti i vežimą iš 
Lietuvos sėmenų, dobilų ir 
liucernos.

LATVIAI VARŽO 
VOS IŠVEŽTIIš PAPILĖS PADANGĖS | t ė . f .

Pas mūs atsilankė spalio 
10 d. iš Seimo Liet- Sočiai. 
Dem. frakcijos atstovas P. 
Januškis, kuris darė prane
šimą iš Seimo darbų. Dau
giausia peikė senos valdžios 
darbus, nurodydamas kad 
Lietuvai teKO pragyventi 
sunkiąsias valandas, to da
bar nebūsią. Tarp ko kito 
jis įsitarė, kad ir valdžia ga
li griūti. •

Jis pranešė, kad švietimo 
ministeris, didins mokyklų 
skaičių, nes jų per maža esą; 
norimaapšviest liaudis. Ge
ras dalykas, bet jeigušvie- 
čiatė“liaudį, tai kam uždarė
te “Ūk. Patarėją,” jis ir gi 
švietė liaudį...

• »-

PASKOLA UŽ TABAKO MO
NOPOLIJĄ

Spaudos žiniomis,: mūsų 
Finansų Ministerija veda de
rybas su viena Amerikos 
kompanija dėl į vedinio taba
ko monopolijos Lietuvoje. 
Amerikos akcionierių taba
ko kompanija esanti pasiry
žusi eksploatuoti Lietuvoje 
tabako monopoliją, už ką ši 
kompanija siūlanti 4 milijo- 
nus litų paskolos be jokių 
procentų 4-riems metams.

Spaudos žiniomis, dabako 
kompanijos 4 atstovai .dery
boms vesti jau atvyksią į Lie
tuvą. Jie tuo tarpu užtrukę 
Berlyne ir su Lietuvos atsto
vu Sidzikausku atlieką pri
ruošiamuosius darbusJ

RODYKLE No. 56
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< kad tai karių kapai, bet vė
liau įsitikinę verkė matyda
mi tokį nežmonišką niekini
mą jų sūnų kapų ir kaltinin
kus pavadino laukiniais (vi
sai teisingai). Išvažiuodami 
prašė nors gyvulių neleisti ir 
žadėjo iš Vokietijos atsiųsti 
geležinę tvorelę ir cemento 
kryžius.

Neleiskite niekinti karių 
kapų turį čia pareigos tai pa
daryti.

VIETOS JAUNIMAS
RIEČIAI (Alytaus aps.). 

Čia jaunimas neorganizuotas 
ir labai ištvirkęs. Girtybė, 
peštynės, per naktis šokiai, 
nepadorios kalbos — papras
tas gų amatas. Keli nuo gir
tybės ir peštynių pasiliko 
amžinai elgetomis, o kaiku- 
rie mirė. Šventadieniais atė
ję į Dievo Namus neva mels
tis, irgi nepadoriąi elgiasi. 
Painokslo, tai beveik nė vie
nas! niekuomet neklauso. Ar 
nęlgėda tokiam jaunimui?! 
■<-............................~r

PELENIAI (Lukšių v., 
Šakių apskr.). Kam teko ke
liauti nuo Lukšių Navinkos 
link, tas Pelenių kaime ga
lėjo matyti koplytėlę. Rūpes
niu Zyplių dvaro savininko 
grafo T. Potockio koplytėlė 
buvo papuošta, nes ten palai
dota minimo grafo T. Potoc
kio duktė. Dabar vietos ū- 
kininkai nesirūpina pataisy
mu: Langai išdaužyti, tvoros 
pradeda irti. Argi nevertėtų 
ūkininkams pasirūpinti gra
žiu palikimu.

’ t f .
U c

L.'

Maistas, urį Jūsų 
Vaikai Visuomet 

I * Turi Gauti

DOTNU V A. Mūsų dvare 
prastos naujienos. Vienas 
jaunikaitis susimanė vesti 
jauną mergaitę. Sakytum, 
neblogas sumanymas. Tik 
bloga tai, kad jisai jau vedęs, 
tik nesutikdamas su savo pa
čia, gavo teisę su ja negyven
ti. Vargšas skelbiasi “Lietu
voje,” kad jisai su savo pačia 
nieko bendro nebeturįs ir tuo 
skelbimu pasiremdamas nori 
griūti šliūbą su kita. Bet 
kaip ? Kol pati gyva, nė pats 
popiežius negali leisti vesti 
kitos.

Mergaitės tėvai nė girdėti 
nenori apie leidimą dukrelės 
už vedusio žmogaus. Tėvai— 
geri katalikai. O dukrelė?. . 
Toji nieko negalvoją nes ir 
nebegali galvoti, būdama įsi
mylėjus. Tad ir nebijo vie
šai savo jausmų rodyti.

Bloga ir tai, kad dvaro po
nas, ne tik nebarąs besimei
linančios porelės, bet drąsi
nąs juos susituokti ir žadąs 
padėti tikslą atsiekti.

Panašių, nukrypusių į šun
takius porelių Lietuvoje ne
maža. »Tos visos turbūt lau- 

* kia iš socialistų civilių šliūbų 
« malonės. Tik kada vals-

DARBININKŲ IR NAUJA
KURIŲ SUVAŽIAVIMAS
VILKAVIŠKIS. Spalių 

mėn. 3 d. čia įvyko gausingas 
darbo feder. ir Maž. ir nau
jakurių s-gos skyrių atstovų 
suvažiavimas. Nežiūrint į 
socialistų persekiojimus, ats
tovų buvo iš visų skyrių — 
pilnutėlė salė.

Seimo atstovas Dr. A. Mil- 
čius padarė platų valdžios 
veikimo pranešimą, kuriame 
nušvietė pražūtingą Lietuvai 
soeialistiškųjų jos valdovų 
politiką ir iškūlė aikštėn 
daug negražių valdžios dar
bų. Visi dalyviai reiškė 
karšto pritarimo Seimo opo
zicijai ir prašė dar energin
giau kovoti už piliečių teises 
ir darbo žmonių reikalus.

Skyriai, nežiūrint į socia
listų terorą, vis dėlto veikia, 
nors šiek tiek silpniau. Vi
sur viešpatauja katalikų per
sekiojimas, geležinkelininkai 
veik prievarta verčiami sto
ti į profsojuzus, iš federantų 
sklypai žemes atimami ir ski
riami socialistams ir komu
nistams.

Suvažiavime dar kalbėjo 
stud. J. Andziulis ir kiti, ra
gindami ginti savo teises ir 
nepasiduoti socialisto) smur
tai. Suvažiavimas praėjo 
su didžiausiu entuziazmu ir 
bėgėsi šaukimais “valio” 
kalikams atstovams Seime.

Atvykus jūsų vaikams į pasaulį, pirmuoju mais
tu jūs davėte pieną. Pieną valgė kasdieną. Todėl 
ir dabar nieko geresnio nėra, kaip duoti tą patį 
maistą. Standard ar Challenge Kondensuotas 
pienas yra tįk grynas pienas ir cukrus, o suteiks 
jūsų vaikams tą sotumą, kuris jiems raikalinga^ 
Daktarai patyrė, kad kondensuotas pienas yra 
brangus maistas subildavoj imui vaikų sveikatos

Duokite jiems tą pieną pudinguose, košelėse, 

skystimuose, keiksuose ir pyragaičiuose. Jei 

mėgsta šokoladą ar koko, vartokit Standard ar 

Challenge Pieną. Tepkite ant duonos. Duoki

te kaip jie mėgsta. Jei mėgsti kavą vartok tą 

pieną. Bus kitoks skonis.

šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokfita gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Seiminin
kė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę CUps straipsneliai ku

rie bds inddtaųs kožnal Lietuvei Seimininkei.

DIRBA
MIROSLAVAS (Alytaus 

apskr.). Miroslavo bažnyt
kaimis stovi gan gražioje 
vietoje, ant kalnelio. Visą 
bažnytkaimį puošia graži 
bažnyčia. Ji per didįjį karą 
buvo sugriauta, bet nenuils
tamo darbininko kun. J. Le
lešiaus ir parapijiečių pa
stangomis tapo dar gražiau 
atstatyta. Iškėlus kun. J. 
Lelešių į Igliauką, per ketu
ris metus visas darbas buvo 
sustojęs. Bet dabar vėl grį-. 
žus klebonui kun. X Lelešiui 
pradedama smarkiai dirbtu 
Remontuojama apsiupėję 
bažnyčios bokštai, atnaujin
tas katafelis, įtaisyta calū- 
nas, ir labai gražios juodos ' 
vėliavos. Nutarta apdengti 
skarda klebonijos stogas. 
Špilių 13 d. pašventinti nau
ji kapai. Pašventinime da
lyvavo didelė parapijiečių 
minia. Iškilminga procesi
ja iš bažnyčios nuėjo į kapus, 
kur pašventinus, vietos kle
bonas kun. J. Lelešius pasa
kė gražų ir turiningą pa
mokslą. Po to visa procesi- eent. Revizijos byla perduo
da, vėl grįžo į bažnyčią. ta teisingumo ministeriui.

REVIZAVO ŠIAULIŲ 
NOTARĄ

Valstybės kontrolė, pada
rus! reviziją Šiaulių I notaro 
Labanausko kontoroj,patyrė, 
<ad notaras įtairomis sukty
bėmis padarė valstybei nuos
tolių sumai 105,042 litų 31

dykai
Taupydami leibe- 

lius blčšlnių, gau
nate brangių dova
nų. Pavyzdžiui, ga
lite gauti 3 šmotą 
setu peiliu virtu
vei, koki matot ant 
paveikslo už 250 
leibelių. Tas setas 
jums nekainuos ne 
cento. Viską, k$ 
jus turite daryt y- 
ra taupyti leibe- 
llus nuo blfSinhj. 
Atsilankykite į ar
čiausiu dovanų 
krautuve ir apžiū
rėkite daugybė ten 
Įstatytu dovani). 
Ten rasite ku nau
dingo jūsų na
mams.

Taupyklt Leibelius

dėl Brangių Dovanu
Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 

89 Friend St, arti Haymarket 8q.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVAS

FALL RIVKR, MASS.
W—3rd Street, arti Bedford SL 

BRIDGEPORT, CONN. 
105 Congrvn Street arti Main Street 

PROVIDKNCB, R. L 
4® Aboru Street urti Waxhliurton 8t

Virimo Receptas
Patig yra -vairių ivit'pty vadinamų 

“doimlinuts." Nekurie vrn išpučiami ke
pamu pamleriu. <> kiti mielėmis. l‘a- 
prastas “.lonatsų" receptas, galima pa- 
jvairint pridedant cinamonų jtr nutme- 
;r<> arba primaišant sėlenų. Tos bn- 
rankos paprastai yra mažiau raidžios ir 
tankiai daromos supjaustant tešlų i 
•'motus trijų colių ilgio ir dviejų plo
čio. paskui padarant keturis colius di
dumo plyšius, sudarant iš tešlos kaip 
• pirštus." Sekantis receptas yra su sė
lenomis ir bus labai skanus valkams.

SELENŲ PONATSAI
(I >oughnuts)

ptKMluko AU-Krnn (sėlenų) 
aukštas riebalų 
puoduko cukraus

1 kiaušinis
’<• puoduko pieno
1 ’.į puoil u ko miltų
2 šaukštukai kepamo pauderio
1 šaukštukas druskos
Suplak i košę riebalus Ir cukrų. Da- 

dėk gerai suplaktų kiaušini, sėlenas, |r 
pienų. Sumaišyk ir persijok musus da
lykus ir ^udėk i pirmų mišinf. Kočiok 
ant miltuotos lentos. Išpjauk sn donat- 
sn pjaustytoju, virink tnukuoJ* gilia-

Virtuves ReikaluoM
KAd gerinu butu člulpinėt žurj laike 

vnigynw>. padažyk pirštus j druskų.
Niekai! nentimesk senos dr 

reikia snnau<!<>t pudingams, 1 
arba galima padaryt t tupiate' | nu 
gTntln gaminius. įLj,

Išlaikymui kopnsto žalios lai
ke virimo, dadėk žiupsni kcUMBjox so- 

’t ė " ‘ ’1
Nutmltyroul atmondų. radėk juos Į 

vielų .Metukų ir Įdtt visų sietuk, J ver- 
dantį vamlenf kefelųl minutę. Almno- 
dt»l paskui galima nulupt teitai te jlH- 
kojlmo jų po vamtešĮ.

Naminiai Baaifalbtjfanai
Nuskaklrinimui atlalnglnh) dun> klem- 

kų. nutrink parafinu po nuvalyoiul. pas- 
knl n u šveisk minkštu skaruliu.

Nuėmimui rašalo pičtmų. paSInpink' 
suteptas dalis šaltu vandeniu (Miškui 
uždėk oY.ilic acid. Išplauk tyrame van
denyje.

Kamparo spiritas arba alkoholis pra
šalins plėtotus nuo plano kleviši).

Pirštais padaryti plėtmai ant malia- 
votę dury ar medžio galima nuimt žil
tų vandeniu, sumaišytu sn keliais lašais 
amonijos. Nuplauk šaltu vandeniu ir vi
rai nušluostyk.

Išvalymui savo vasarini!) cretonnes, 
pamerk juos j tirštu krakmolu tiek 
tirštu, kad audimas butų biskj Styras, 
Tadii audimas išrūdys kaip naujas.

Grožės Patarimai
Šalčio skaudulius galima prašalint 

trinant ty vietų drūčiai pirštu kuomet 
jie tik pradeda Jaustis. Jeigu šalčio 
skaudulis pradeda išsiverst, išspausk 
kiekvienų šašuku prie krašto ir i&leisk 
vendenj kaip tik pasidaro. Užtenka 
biskelį zink ointmento ant skaudulio. 
Pamatysit, kad ta išvaizda gadinanti 
rona bus tik kelias dienas. Nebus šašo * 
nei negražaus ištinimo. Niekad nepra- 
durinėkit jokių šašų ant veido ra adkp 
tu ar kokiu kitu naminiu įrankiu net ; 
sterilizavę jo ir neduokit jlelst parafl- ■ 
no arba kokio kitokio medikallo daly
ko i odų. •

Ypatiška Sveikata
žmonas kartais Įgauna paprotį ttt 

pas daktarų arba šaukt daktarų Cfdy* 
intil tokio a|M<ireiškimo, kur) gailauk ap
lenkt kaip ta patarlė sako: uncija Mp* 
sisaugojimo. Jei vnlgyslt kasdien tfio-' 
karnų maistų, retai Jums reikės daktaro 
gydymui vidurių ligų. Sekantis pata
rimas gali jmgelbėt jums pasirinkt 
ral reguliuotų maistų užlaikymai vkte 
rių geroj padėtyj. Kasdien reikia Hk.‘ 
: mm lot kvortų pieno nnt valko Ir pR 
puskvortę ant suaugusio. Duok vatgM* 
mažiausia vienų vaistų, dvejopas ilittĮ 
daržoves (šalip bulvių Ir komų) Ir vte 
nų nevirtų daržovę kas dienų. Duok rlk'7 
plų duonų Ir cMų grudų valgius — ars 
te sumaišyk ra sMenomia Ir grudai* 
Vienas kiaušinis priduos (MUtatų <M|. 
geležies kaadien relkallnroa klekvteuNUH,*' 
taigi duok kiaušinius Įvairiai* tedftla, 
vienus Ir sudarytus Į kiaušinienei ir M* 
taip. ■ f •<

Mes Rekomenduojame 8ekančhu Prodsktm:
Kiekvienai Mmlnlntel yra retkallngoa nekurtos virtuves rataMMt fe-.' 

kiekviena felmtniaM gaU vtaai dykai, jutu pliku Stpatad Ir OMU-
mge kondensuotų pton*.
Jų Įtalpa, tai auriaimto pk 
kondensuotų
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bininkaj, kurie aklai tiki so- 
rcialistais ir jais seka, nėra 
išvariau apsidarę, sočiau pa-

*- ’ v»

S*» » F

i’6 ir « 
F .*».*<

M Broadway Sėta Masa.
Telephon«S<rathB<^wa^. .|;s,

- Lietuvos Seime net per du 
diskusi-l

i

• 'f ’ i
V abttipčiaTris: liaudininkams, 

o ypač . sociąldemokratam^ 
darbininkas ir jo reikalai rūi- 
pi tik prieš ir pęr rinkimuĮ 
Tuo metu pažadama darbia 
ninkaras visokių gerybių. Tai 
daroma tam, kad paviliotų 
darbininkų balsais daugiau 
išrinktų į Seimą savo atsto
vų ir tuo būdu paimtų į savo 
rankas valdžių.

Paskum socialistams dar
bininkai it jų reikalai buvę 
nebuvę. Nežiūrima, kad jie 

. taptų žmoniškesni, netvarko-
i pereit* tomt* Htarinkis ėmė dainai lankyti Lietuvos ma ?} gy^mo, nekeliama 

ir stiprinti Vilnijoj Lenkijos karines pajėgas, tai lie-1 dvasios aukštyn, bet dar la
kite nerimastis. Kaikarie buvo nurimę, kai Lietuva biau stumiama5 nuo viso to, 
apUoUmo sutartį su Rūsija. Bita zntariiffii posieija mė- kas yra žmoniška, ir keliama 
tttti visuomenę, kad Lietttva susistiprinO. gFvuliška ir

i Prieš keletą dienų skaitėme žinią apie tai, kad Rusiją aU , Matome, kad dar-

į Lenkijos notą dėl Hetuvių-rusų sutarties, pareiškė,
k toji sutartis neliečianti Lenkijos sutarties su Rusija Da- L___,______ ra _ . y;

• a’- , . - IS V CULė.d.Vl Y,

ltar tuoj po atsakymo iš Maskvos Pilsudskis vyksta į Vilniją įva)gę. nėra išmintingesni, do- 
I^Gūrinėti lenkų kariuomenės. Ta pati Žinia skelbią ka<Mresni,>nėra laimingesni ir pa- 

stiprinanti karines jėgas lenkų pambežyja doroms tęnkinti. Socialistams par- 
tti Turonis kį^* erimsetis ir dausima^ Ar nekįla karo debesys, sidavųsių darbininkų daugu- 

Įmas yra tinginiai, girtuok- 
jliai, paleistuviai, mušeikos, 
pilni neapykantos žmonėms, 

j kurie savo triusu kiek dau
giau yra įgiję turto. Neapy- 
kanta socialistai labiausiai ir 

•ŽlJlte*YOTtokapiUB!,t“8’W Stt*'lS‘tai*Breferatą01eve" teaugina darbininkuose. To- 
landė Amerikos Statybos Tarybai. Jis išradinėjo, kad apskri-|kį socialish} rūpinimoS dar- 
tai imant gerovė Suv. Valstijose tversianti. Jis sake, kad A- Įbininkais. matome Lietuvoje. 

^ .g^^miiųrtMdardot UvingviskUši^. Todėl nes* Kaip gi.soeiaUstai rūpina- 
l<ma laukti nes ypatingo pragyvenimo nupiguno. Sakė, kad L tais darbininkais kurie v- 

į J*rąndosnrinam,kainosnegatoSyįnnjaipulH. gve
tam pramaumintas ttrodklėjo,Mmda tur Įaiffi&5.,jpšlfpti? Ar

~ ,----- vargai ir nelaimes socialistus
». A • ^r. darbininkai tengvsl galį tęsti staty- jaudin4 Wt ar ne. ar

g . tokiems darbininkams tiesia-
Statyboj darbai pnklauso taip vadinamiems sėzoniniams ma pagalbos ranka arne?

d^ams Kai tokie darbai eina, tai dmMninkai gerai už- į Vlsus giuos kiausimus ge. 
firta, o kai neina, tai dainai tolu* darb, darbininkai turi be- riausi atsak mi) duoda vals. 
teinanti. Jei ne, tai ne savo šakos darbo turi imtis, kas dar- tiečW Uaudillinkn ir sociaI- 
btankni savo amat* žinaniSain nėra patogu. demokratu elgimos su darbi-

- ’«.’teybos dart>ai aUta® •“ metas i“ ninkais išėjusiais i Prancūzi-
tas bus Įvykintą tai viena rūšis sezoninių darbų bus panaikin- • a 
ta. O dabar statybos darbai gerai eina po visą Amerika.. To-1
dėl didelės armijos darbininkų darbai būtų pertvarkyti geron Daugumas darbininkų, ku- 
pusėn. Tas išeitų ir darbininkų ir darbdavių naudos. 1’^e Pavasarį iškeliavo į Pran-

Kartą statybos darbams iš sezoninių virtus nuolatiniais, pūziją jau rugpiūčio ir rūg
int būtų galima eiti prie pertvarkymo kitų sezoninių darbų. sėjo menesi, pasibaigus su- 

Toliau sezoniniam bedarbiavunni progos duoda perdidelis tartims, palikę, be darbo.
pramonės išsišakojimas. Perdaug yra kasyklų, perdaug avalo , ranko kritimo ir už- 
ftfbtuvių, perdaug yra ir kitokių pramonių. Jose visose dar- Idii-btieji jų pinigai nuėjo 
bai negali eiti nuolatai dėlto, kad nėra užtektinai rinkos. Pa- Mekais. Darbininkams ate- 
dirba po keletą mėnesių per metus ir visos rinkos užverstos. ir jie prašinėję ties
Prfeeina bedafbtauti. Kad šitą blogybę pašalinti, tai vėl rei- Lietuvos atstovybe iš praei- 
kia pertvarkymu, čia be valdžios įsikišimo vargu bau bus ga- r™! išmaldų duonai. Apie 
Būta apšefti. Nei viena kompanija be tam tikrų išlygų nenorės Į2W) jaunesnių ir gražesnių 
MYO dirirtuves uždaryti, kad kitos galėtų eiti apskritus metus, darbininkių jau esą parduo
ta vii ne vien uždaromų kompanijų gešeftas rūpės, bet reikės ta ^jetų Amerikos ir Afrikos 
Įtoti ir darbininkų interesų. Juk vienos kompanijos dirbtuves paleistuyybės namuosna. 
fctanmt, jos darbininkai išmetami gatvėn. Grįžti Lietuvon darbininkai

Kaip sezoninių darbų panaikinime, taip ir perdidelio Į neįsigali, nes už kelionę rei- 
iitaiėiatts mafinime šis tas dwrrrm< Pastarajame dar-1 kią sumokėti 250 lt. Visiems
Ite Veikia Komercijos Departmento sekretorius Moover. Tokie reikią apie 250,000 lt., o to- 
pertvarkymai nesidari greitai. Jų vyidtaimą gali paskubinti pbi pinigu neturinti nė atsto- 
organizuoti darbininkai. Galima spėti, kad netolimoje ateity- Į _
Je Amerikos Darbo Federacija tą įtrauks savo programai ir 
lt tai uoliai darbuosis.

> < •*
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Italijos vulkanas Vesuyijns ėmė rodyti gyvybės. Jin 
t . Klaipėdos Iprieš porą savaičių ėmė veikti, bet dabar tas veikimas di-
kTašto padėjiibą., ( Viduje girdisi dundėjimų^ jaučiasi žemės drebėjL

Kauno “Urtas” sakoBę^na^U^i^siypl^ugiuesstulpas, fcuisdarė 

naųsybes Įstatymo projekte^ 1 < Mallaudea', ‘kurs tyfinėjk Vezuvijų frirtina, kad 
gubernatūros etatams *u‘|dkfelia išsiveržimo dabar-nebūsią; i f/; ■
tvarkyti. / ’ |iA.-ri -r--r-v - ’

a JI Jeigu atstovas čia, iš tribu-TIs oporioijo^ „e
atstovo Jakstaicio (iš Klaitl, Bkundėri if skuste TautijSą- 
pėdos) kalbų paaiškėjo, kad į. jungai jų toliau, aš manaą 
tame krašte dabartiniu laikų | ( kad tąs. jo pasakymas yra ir- 
eina gana stipri ištautinimo| gįcharakteringas. Turbūt, 

tas pasakymas yra paremtas 
ne maža jėgą kurią sudaro 
dabar vokiečiai Klaipėdos 
krašte, nes jie prie dabarti
nės Vyriausybės, puikiausiai 
yra susiorganizavę ir todėl 
gali mums tokių grąsinifiių 
tiekti.

“Man rodoą kad Klaipė
dos krašto klausimaą kaip 
jis pastatytas dabartinės Vy
riausybės — su visomis Klai
pėdos Vokiečių privilėgijo- 
mis, kad jis turėtų būti 
griežtai reviduotas. Jeigu 
mes ir toliau taip eisime, jei 
dabartinė Vyriausybė ir to
liau ves saVo netikusią poli
tiką Klaipėdos krašte, tai, be 
abejo, tas sūnkiai atkovotas 
kraštas, sunkiai atgauta 
Lietuvos dalis gal neužil
go nustos buvusi mūsų kraš
to dalimi. Ne dėl to tai gali 
įvykti, kad mes per maža 
rodytume širdies ar palanku* 
mo, kaip ponas kalbėtojas 
inums prikiŠą bet dėl to, kad 
mes per maža rodom pajėgu
mo ir atsparumo kaip valsty
bė ir tuo menku atsparumu 

. Klaipėdos krašte kai kurie

negaluuą. r . 
i^-aWW s* 
febįninbĮus. , Pra^ij^je 
ąį^taimat^ae, kadfljcįąįter 

darbininkai įryją^af 
lai iš tikrųjų perūpi* Socia
listams dačbinįnkas tiek rei
kalingas, kad ant jo sprando 
aukščiau iškiltų ir galėtų 
naudotis valdytojams priei- 
namomi^gerybėmis.

■U 4^---------

NETEISBTAIAIKVO  JA 
VALDŽIOS PINIGUS

Dabartinė Lietuvos esdekų 
ir v. liaudininkų valdžia pri
dariusi galybes klaidų per sa
vo oficiozą “Lietuvą” klaidi
na piliečius -ir biauriausiaį 
šmeižia tuos, kurie nurodo 
jos klaidasl

Reikia žinoti, kad laikraš
tis “Lietuva” leidžiamas 
Li e tujos valdžios pinigais it 
kaipo tokis. turėtų tarnauti 
visiems piiįęčiams lygiai be 
skirtumo įsftikinimų.

Bet taip nėra. Oficiozas 
“Lietuva”išimtinai tarnauk 
ja tik socįalistiškiems pilie
čiams ir vąldininkams, Nuo
latos pasikartoja šmeižimai 
žmonių priešingų įsitikini
mų.

■ i
Piliečiai negauna tikrų ir 

teisingi} žinių apie dabarti
nės valdžios darbuotę. Čia 
paduositne tik vieną atsitiki
mą delėi Finansų Miiiište- 
rio Rnri^l^Hdaraeijos.

Krikščiohvs demokratai 
pastebėję Rimkos falsifikuo
tą iždo balansą įteikė Seimui 
interpelaciją. Rimka buvo 
priverstas,; kad išvengus 
kompromitacijų, paskelbti 
atitaisymą.

Rodos, kad oficiozas “Lie
tuva” turėjo būti bešališkas, 
ir vietoj smerkus tuos, kurie 
įteikė interpelaciją atitaisy-

akcija, ir, kad ištautinimo 
darbuotojai Klaipėdoje gau
na iŠ nežinomų šaltinių stam
bias pinigų sumas, kuriomis 
šelpiami visi tie, kurie sutin
ka būti denacionalizuojami. 
Vokiečių dvasia pumpuoja
ma iš visų pusių. Heimatbun- 
dininkai skleidžia vokišką | 
priešvalstybinę literatūrų ir 
skiepija lietuvio dvasiai sve
timos kultūros, ir kalbos pa
mylėjimų.

Dabartinė valdžia pasilai
kydama mažumomis bijosi 
tam ištautinimo darbui pasL 
priešinti ir teikia jiems įvai
rių lengvatų.

Gerb. atstovas A. Šmulkš
tys savo kalboje Seimo-spa
lių 29 dieną, štai kų pasakei 

“Aš manau, kad dabarti
nė vyriausybė turi aiškiai 
pasakyti ir Seimui it visam 
kraštui, kokia dabar faktina 
padėtis Klaipėdos krašte, o 
jei neteks jos išgirsti, tai 
mes turėsime konstatuoti, 
kad tas balsas Klaipėdos! 
krašto lietuvių, kurių fezo- ..... .posėdį dnū.1 

tė ponas Radzevičius, taip 
pat pasiliks balsu, šaukian
čiu tyruose, kad dabartinė 
vyriausybė, turėdama tam 
tikrų pasižadėjimų, dėl tų 
5 klaipėdiečių rankų, be abe
jo, daro visa tai, ko tie Klai
pėdos atstovai nori.
Klaipėdos krašte mokyklo

se 70% vokiečių mokytojų 
į nemokančių lietuvių kalbos.
Irto.:.___ . —i__  _______

teisėjų tik vienas temoka 
lietuviškai. Buvo ir yra ne
maža tokių atsitikimų, kad 
nesant vertėjo žmogus bau
džiamas už tai, kad jis lietu
viškai prakalbėjo. Net ir 
tas pats p. Jakštaitis su di
džiausia panieka ir pašiepi
mu yra atsiliepęs apie lietuv
ninkų Susivienijimų. Atsto
vas A. Šmulkštys sako:

“Man rodos, ponas Jakš
taitis, jeigu jis būtų, kaip jifejdžios organo priekaištų štai 

 

sakosi, lietuvininkas, kuriam į kų atsako i 
rūpėtų, kad Lietuva klestėtų, 
tai jis su tokia panieka ne
galėtų kalbėti apie susivieni
jimų, kuris sudarytas pačių 
lietuvių tarpe. Bet jau tas 
pats jo tonas, kuriuo jis at
siliepė apie lietuvių susivie
nijimų, parodo, kad ponui 
JakštaiČiui, turbūt, kurksi 
artimesni yra įvairus susi- „ ~_______
vienijimai, palių TOkięfi, Į >jou)ikį Btey-

• :Čia nėra patenki jokiai vals
tybei, jokiai partijai, išviso 
jokiai Žmonių .grupei, ligi 
part|ja ar valstybė palieka 
nebestas visas Ba&yčfoz tei
ses, kurios yra retniatnos na- 
tflrtdiu įstatymu ir Kristaus 
įgaliojimu. Bet kada jos 
teteės >ra kurios nors parti
jos ar valstybės puolamos ir 

/ mmdtiotemM. tada Bažnv-

nė nėsigintą bet ji ginasi. 
Ji visada taip1 dkrė, net kru
vinų persekiojimų laikais ir 
pirmaisiais trimis šimtme
čiais. Ir pats Kristus taįp 
darė. Kitaip darydama, ji 
būtų Kristaus išdavikė ir Sa
ve pačią užmuštų: Tašiau 
gynimasis dar nėra neapy
kanta puolikams. Bažnyčia 
gerai moka skirti puolikus 
žmones nuo jų piktų darbų; 
ji yra lnimicu matae oausae, 
amica hominis (piktos “prie
žasties priešas, žmogaus 
draugas). Tokia Bažnyčios 
plotmė lengva suprasti, kas 
suprasti nori.

“Lietuvos episkopatas sa
vo memorandume s. m. spa
lių mėn. 8 dienų karo valsty
bei neskelbė, — oficiozo tik
rinimas, kad ‘vyskupai savo 
memorandumu paskelbė val
stybei karą,’ neatatinka tie
są Memorandumas tik kon
statavo esamą padėtį. Pasi
reiškė pozicijos darbai, kurie 
priešinasi Bažnyčios teisėms, 
— vadinas, pozicija užsimo
jo kovoti prieš Bažnyčią Ne
norėdamas kovos, kuri visa
da yra pragaištinga tautai, 
episkopatas įspėjo, kad už 
tos kovos pasėkas bus atsa- 
kominga pati pozicija,, kuri 
ta kovą ššaukė. Bet oficio-

• ■ ’< j r./ t ■■
žo manymu taip neturėję bū
ti: vyskupai artimi 
vr&rCMn* < 
cijos žygius prieš

“Kita memorandumo kai
tė esanti tą kad jis sukėlęs 
smarkią agitaciją Bet ' fa 
kiltė tenka tiems, kurie me
morandumą iššaukė. Ir ta 
kova, kurią pozicija pradėjo, 
kaip matosi iš kalbamojo 
‘Lietuvos’ straipsnio, norima 
tęsti toliau. Motyvuojama 
valstybės gerovės sumeti
mais. Nenoromis prisimenat 
vaizdas, kada Kristus stojo 
prieš Pilotą teisman: Kuo Jis 
kaltas? — ‘Radome, kad ši
tas kelia sumišimą mūsų tau
toje, draudžia duoti mokes
čius ciesoriui ir sakosi esąs 
Kristus karalius’ (Luk. 23). 
Vadinas, pozicija nerado nie
ko naują kuo galėtų savo 
puolimus pridengti, kaip 
tuos senus priekaištus, kurio 
buvo Kristui daromi: dvasiŠ- 
kija kursto liaudį, drumz- 
džia biudžetą Ir gaudo ma
moną nori ‘paimti į savo 
rankas svietišką valdžią’ 
Bereikia imti nuplauti jau
kas ir nukryžiuoti. O kry
žiuoti visų pirma oficiozas 
žada šituo būdu: ‘Jei dva- 
siškija... siekia velti Bažny
čios reikalus su valstybės po
litiką tai vyriausybei belie
ka tam tikrais įstatymais Už
kirsti tokiam vėlimui taftą* 

“Tada žada pasipilti Į- 
statymų eilė, kurie greeta su
varžyti kataliką ypač dva
siškuos, ir politinį ir bažny
tinį veikimą. Tokia 
ir toleranciją* skelbia oficio
zas. Kaliu ar jie beturės Lfe- 
tuvoe piliečių teises, kurios 
leidžia dvasttkljai fe katali
kams veikti su pilna plIteSo 
laisve tiek politikas, ttek ir 

j tikėjimą srity Vieną MM 
> ka: Bažnyčia bus atskiria 

nno valstybės ir tai tuo bū
du, kad valstybė igBOnmz 
IzbritaktaieinM 
har'-iT**-0

Man rodos, kad Lietuvos Vy
riausybės užduotis, lygiai, 
kaip ir Lietuvos visuomenės 
užduotis, yra — tų lietuviu
kų kraštų, tų Lietuvos dalį, 
išlaikyti ir neleisti, kad ta
me krašte susidarytų kažko
kia nauja neprietelinga mū
sų krašto atžvilgiu lyg kad 
valstybė, kurios atstovai 
drįsta, iškraipydami faktus, 
taip kalbėti Seime, kaip yra 
kalbėjęs p. Jakštaitis.”darni klaidinančia p. Rimkos ) Teismuose iš visų esamų 

deklaracijų, būtų pasmerkus 
tą, kuris ppvertė krikščionis 
demokratus imtis to žingsnio 
arba nors būtų pareikalavus 
atitaisymo. Bet to nepada
rė.

Jeigu sulig oficiozo nieko 
ypatingo nėra paskelbtoje p. 
Fin. Min. deklaracijoje, tai 
dėl ko jis rado reikalo atitai
syti.

Beto, oficiozas “Lietuva” 
neranda žinių apie Amerikos 
lietuviui veikimų katalikiš
kuose laikraščiuose, betper- 
spauzdina iš tų, kurie čia 
buvo ir yra priešingi Lietu
vos Respublikai, kurie kovo-, 
jaut už Lietuvos nepriklau
somybę skleidė priešingų agi
tacija ir trukdė visokiais bū
dais tikrųjų lietuvių patrijo
tų darbą®

Jiietuųps piliečiai turėtų 
pareikalauti iš valdžios, kad 
oficiozas 44 Lietuva’* tarnau
tų visiems lygiai Wkdd pa
duotų teisingas žinias apie 
valdžios įarbuotę. Partijų 
organai turi būti leidžiami 
partijų pinigais.

Krikščioniškų partijų ats
tovai Seime turėtų pasmerk
ti dabartinę pozicijų už iruo- 
teisingų ajkvojimą valdžios

“PASKELBS VALSTYBEI 
KARĄ”

Dabartinės valdžios orga
nas “Lietuva” n-ry 247 pa
darė nemanai Katalikų Baž
nyčiai priekaištų dėlei Lie
tuvos episkopato memoran
dumo s. m. spalių men. 8 die
nos. Girdi, Bažnyčia skel
bia neapykantą ir karų.

Kauno “Rytas” į tą val-
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dažnai ir stambiai 'apmoka-

dais tik:
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“Valdžios oficiozas ‘Lie
tuva' 24T n-ry vedamajam 
straipsny ‘Paradoksas’ daro 
Bažnyčai labai skandžių 
priekaištų. Girdi, Bažnyčia 
užuot artimo meilės skel
bianti neapykantą, ir karą.

“Tačiau Bažnyčia nei ne
apykantos nei karo neskelbia 
ir negali skelbti, kol ji yra

T

' mMIZIIOTI urmui hebmi ilgai
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ftttt. Valstijų Darbo Dšpartmento statistikų Biuras išleido 
prtMlimą apte darbo valandų taerikoz darbiose. Išrodyt^ 
kad eiĮtamoti darbininkai jau nedirba ilgų valandą Jsn jie 
flhtavojo tnunpesaea valandas. Brodfoljata; kad darbuose, inrtik dirba otgsnimti darbininkai jsa niekur nedirbama 
vfrl 8 valandų dienoj. 44 valandų savaitė jaa prasta statybos, 
itattttvyštfc, metalo, spaudos ir akmeni, Garimose.gili darbai teina 40 ^Valandų savaitėje. Kėflrtrriose pramonėse 
Jm Veikla w vaiafkių savana ir aMniniams aannmiunrns.

M^edąri osgaateuoto dtibtatakų tar^ Bot Žino
mą kad neorganizuotų darbininkų yra daug ir jų dalia nėra

Agentas Zoržas Komo, ku
ris sutartim su valstybe tu
rėjęs grąžinti į Lietuvą apie 
1000 darbininkų, kaž kur 
dingęs, palikęs savo kontoroj 
Kaune tik 2 padėjėju.

Ar gi socialistams rūpėta 
čia darbininkų reikalai ? 
Prieš rugpiūčio mėnesį rei
kėjo susržmoti su tam tikro- 
tnis Prancūzijos įstaigomis 
dėl Lietuvos darbininkų pa
dėjimo. Reikėjo frankui 
krintant, per Lietuvos atsto
vybę Paryžiuje šiokiu ar to
kiu būdu apdrausti ar bent 
perspėti savo piliečius nuo 
piniginės nelaime&Pagaliau, _•• • • * • m »«» 4 , -e _ .

tarpe. Visokie, sakysim, 
Schutoveroin’ai ar Krieger- 
verei*’ai ir kiti panašūs da
lykai. Panas kalbėtojas pri
valėjo pasakyti, kad Klaipė
dos kr. gyventojai nd dėl to 
nelinksta pįrte Lietuvoj kad 
Lietuva. gendanti jiems Šir
dies, bet kad pačiame Klai
pėdos krašte iŠ 
člų\tan»dat

ipų Žmonių, kurie visa Žiitii- 
_* - »____  *
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Negalima įsivaizdinti tų laikų baisenybių prisė Kriztauė 
atėjūną neperskaitęs istorijos, šiandiena dar randasi tokių bai
senybių Arabijoje ir Indijoje. U ! -

r I U- » ■ . ! > i: '‘.Ii
Istorija paduoda mums Įąbai liūdnus įr užganančius širi 

dį paveikslus, kuomet piešia padėjimą moteries ipagęūyzteš 
laikuose.......................... - ... _ . ............. s

Tada moteris buw laik<Mnapaji^čiąiunu t^oro, kurta rov 

kalavo vyrai — vieni, dėl savo geidulių patenkinimo, kiti dM 
namų liuobų atiikimi, treti dėl įvairių darbų nudifbiino. Tiki 

ros moterystės supratimo tuomet nebuvo. Vienokį tatąose bui 

vo paprotys pirkti sau moteris, kitose, — išsimainydavo už 

kokius nors daiktus, dar kitur, pasivogdavo. Taip įgyją sau 
moteris, vyrai elgdavosi su jomis, kaip kad mes dabar elgia
mės bile kokiais įgytais daiktais. Ypatingų priedermių rūpin

tis moterimis vyrai neturėjo. Nusibodo moteris, vyras ją gar 
Įėjo parduoti arba kuo kitu išsimainyti, o net buvo vietų, kad 

vyras už bet kokius moteries prasižengimus galėdavo ją nužu
dyti ir už tai neatsakydavo prieš įstatymus. Net senovės pago- 
nų laikų mokslavyriai tarp savęs gana smarkiai ginčijosi, af 

moteris turi dūšią, ar ji yra tikras žmogus, kaip ir vyras.

Iš tų kelių paminėtų nurodymų, kiekvienas protingas žmo 

gus gali sau spręsti, koks baisus buvo padėjimas moteries pa- 
gonų laikais. Kiekvienas, nors kiek mąstantis žmogus, gali 
suprasti, kad Bažnyčia turėjo sunkiai dirbti ir kovoti, kol ji 
atmainė tą pagonystės išdirbtą supratimą apie moterį; kiek jai 
reikėjo nukentėti, kolei pakėlė moterį iš kūniškos ir dvasiškos 
vergijos ir iš pažeminimo, kurį jai buvo surengę pagoniškas 
pasaulis. Krikščionystė tą darbą atliko ir pastatė moterį ant 

lygios papėdės su vyru.

Tūlas laisvamanėlis rašydamas apie savo gyvenimo vargus, 
sako: “kiekvienas šimtmetis keičia žmonių nuomones, įpročius, 
kiekvienas šimtmetis žymiai kyla prie apšvietos, prie kultūros.

. Tokiu būdu, kiekvienai tauta,i kiekvienai valstybei priseina 

taikintis prie žmonių aplinkybių ir leisti nauji įstatymai.” Tie
sa, laisvamanėliams gera viskas, kas tik ant seilės užeina, bet 
ne visiems. Vagiui nepatinka Įstatai kurie draudžia ir baudžia 

. Jhųones už vagystę. (Ęulyg laisyamafiėlio, tai reikia taikintis 
~ -pri^žmdnių'aplifikybesi - Jeigu būtų toks neišmintingas įsta-

i
r

f

I
#■

■■

4

1

' \ t* * . J.J i

anonių aplinkybeer Jeigu būtą toks neišmintingas ’ įsta
tą mainymas tai tas pats laisvamanėlis rėktą visa gerkle, kad 

reikia įstatą kurie sulaikytą tokius ištvirkėlius, kurie ramiems 

žmonėms neduoda ramybės. Tad taikintis prie žmonių ne vi- 
sumet galima net ir paprastuose gyvenimo reikaluose.

Toliau versdamas lapus savo iškarpą knygoje randu “Ti
kyboje ir Doroje” straipsnyje po antraščių “Krikščionystė nie
kina Moterystę.”

“Krikščionystė davė moterei tris dideles geradėjystes. 
Pirmiausia parodė lygybę su vyru tikėjimo ir doros žvilgsniu. 
Krikščionystė priminė žmonijai apie moteris tai, ką ji buvo 

užmiršusi, arba iškreipusi. Apie moteries prakilnumą ir jos 

lygybę su vyru gražiai parašoma šv. Rašte, kur kalbama apie 

pirmosios moteries Jievos sutvėrimą. Sutvėrė Dievas pirmąją 
moterį ne iš gyvulio šonkaulio, bet iš pirmojo vyro Adomo šon
kaulio, kad jis nelaikytą moteries žemesnių už save sutvėrimą, 
bet, kad ištartą: ‘Tai yra kaulas iš mano kaulo ir kūnas iŠ ma
no kūno.’ šv. Raštas nurodo, kad moterį sutvėrė iš Adomd 
šonkaulio. Ir tai daro nebereikalingai, bet, rodos, kad tam 
tikru tikslu. Nerašo, kad sutvėrė iš Adomo galvos kaulo, 
kad moteris nebandytą viešpatauti ant vyro; taip pat nesako, 
kad — Adomo kojos kaulo, kad vyras nesikęsintą laikyti mo
teries savo verge, bet — iš šonkaulio sutvėrė, tai reiškia kad 
moteris yra draugė, kad ji yra vyrui pagelba ir dalysis su juo 
gyvenimo džiaugsmais ir vargais.

“Šv. Trejybės antrasis Asmuo, Dievo Sūnus, pasilikda
mas žmogumi, suteikė moterei didžiausią vertę ir išaukštini
mą. Tai padarė imdamas sau kūną ir gimdamas iŠ šv. Panos 
Marijos. Dievo Sūnus, kaipo Dievas, būtą galėjęs sutverti sau 
žmogišką prigimtį pats, kaip Jis ją sutaisė pirmiesiems tėvams 
be tėvą, bet Jis norėjo gimti iš moteries, kad jos asmenyje vi
sas moteris paaugštintą. Savo gimimu iš moteries Dievo Sūnus 
pagerbė tai, ką pagonystė buvo paniekinus.. Jėzaus gimimas 
iš Panos Marijos kaip ir kalbėti kalba: “žmonės neniekinkite 
to, ką pats Dievas išaugštino. Tinkamai gerbkite moterį, net 
ją Dievas pagerbė.”

Jėzus Kristus buvo užtarytojas visą vargstančią ir nelai
mingą, o lygiai ir moterų, kurios Jo laikuose kaipo silpnesnės 
buvo skriaudžiamos. Jis guodžia ir ramina geras ir doras mo
teris. štai vieną kartą Jis sutinka laidojimą jaunikaičio, vie
natinio sūnaus našlės iš miestelio Naim. Mato Jis verkiančią, 
nuliūdusią motiną — našlę. Pasigaili jos. Kad ji neliktų be 
panųnos. Jis daro stebūklą. - Liepia grabo nešikams sustoti; 
palyti jaunikaitį ir tas atsisėda gyvas. Jėzus jį atiduoda našlei.

Kitą kartą Jėzus įėjęs į namus Simono Petro pamatė ser
gančią Petro uošvę. Jėzus pasak* ligai apleisti ligonę; ji tuo
jau kelia iš lovos ir tarnauja svotams.

‘T
.tašyto 

jus. Be grynai techniškų ži
nių į kursų priįramų deda
ma tikybinį ir dorinį auklėji- 
iną. Baigusieji tuos kursus 
bhk aįfftpintl žiniomis 
^iau 'tįž nekatalikiškus laik
raštininkus,' o tutėdami tiky
bos ir doros pamatus sieloje 
spaudos darbą1 galės varyti 
apaštališku uolumu ir nau
dingumu.

jų žinomas masonas Po , T 
miestų tarybos narys, buvęs 
savo laiku Montąubąh btu> 
mistras ir Bouffandeau, ra- 
dikalinės socialistų partijos 
generalis sekretorius. Pir
masis atsivertėlis būdamas 
mirties patale priėmė pasku
tinius sakramentus it atida
vė Bažnyčios įstatymų rei
kalaujamą atšaukimą. Ant
rasis gi, buvęs ilgą laiką kai
riųjų partijų siela, mirė susi
taikęs su Bažnyčios Gailia- 
širdingųjų brolių vienuoly* 
ne.

Prancūzijos Kai' Bažnyčios 
istorija j praeities stebėtmiį- 
vykiai ir pavyzdžiai gaivina 
Prancūzijos dvasią ir šian
dieną.

Visam pasauliui yra žino* 
ma Joanna d, Aro, paprasta 
piemenėlė, kuri sunkiausiu 
metu, užplūdus Prancūziją 
anglams, stojo prancūzų ka
riuomenės pryšakyje ir iš- 
liuosavo savo šalį.

Ši skaisti mergaitė Katali
kų Bažnyčios yra pripažinta 
šventąja. Šiemet jos gimti
niame miestelyje užbaigta 
statyti ir pašventinta didžiu
lis paminklas—bazilika šven
tosios garbei ir atminimui 
žuvusiųjų per pasaulinį ka
rą. Šventovei pastatyti su
plaukė aukos iš visų Pran
cūzijos kraštų ir pašventini
mo iškilmėse dalyvavo taip 
pat iš visur suplaukę 15,000 
maldininkų.

Kad tikėjimas nesilpnėja 
ir mokslas nekliudo tikėti, 
rodo kad ir šis pavyzdys. Pa
ryžiuje šv. Magdelenos baž
nyčioje susirenka skaitlingi 
būriai studentų naktimis pa
garbinti Švenčiausiojo S ak* 
ramento. Vidunaktį susirin
kusieji išklauso pamokslo, 
atlieka tylią Švenč. Sakra
mento adoraciją. O po vidu
nakčio prasideda, iškilmingos 
šv. Mišios, kurių metu skait
lingi studentų būriai eina 
prie šv. Komunijos.

Prieš trejus metus Lille 
mieste katalikių universitete 
įsteigtas laikraštininkystės 
skyrius. Mokslas einamas 
trejus metus. Skyrius tu
ri profesoriais geriausius

RUSIJA
Bolševikiškos« pasaulinės 

propagandos pTavedimui ne
senai Vykdomasis Komunis
tų Internacionalo komitetas 
nutarė visiškai, perorgani
zuoti Maskvos komunistų 
organizacinį biurą. Šiuo nu
tarimu, kuris velka gudrų 
bolševikiškos propagandos 
tinklą ant visos Europos, 
Maskvos komitemo organi
zacinis biuras dalomas į vie- 
nuoliką sekcijų. Atskiroms 
sekcijoms priklauso šios ša
lys: 1 sekcija apima: Pran
cūziją su kolonijomis, Belgi
ją ir Šveicariją. 2 — Vokie
tiją. 3 — Čekoslovakiją, 
Austrija ir Vengrija. 4 — 
Angliją, Airiją,'Olandiją ir 
jos kolonijas Australiją ir 

Afriką. 5 — Jungt. Šiaur. 
Amerikos valstybes, Kanadą 
ir'Japoniją. 6 — Ispaniją, 
Portugaliją, Meksiką ir Pie
tų Ameriką. 7— Norvegiją, 
Daniją, Švediją ir Špicber
geną. 8 —- Dwddj^f‘Šuomi- 
ją, Estiją ir Lietuvą, 9 — 
Bulgariją, Jugoslaviją, Ru
muniją, Albaniją, Italiją ir 
Graikiją, 10 — Rusiją ir 11 
— Kiniją, Korėją, Mongoli
ją, Turkiją, Persiją, Aigip- 
tą ir Siriją.

ACHMEDŽANO LAIME

kutiniais metais ir čia matosi 
žymus katalikybė kilimas ir 
protestantizmo silpnėjimas. 
Įvairių protestonų sektų baž
nyčių visa dvylika yra Ap
leista; viena jų perėjo prie 
katalikų ir pašventinta kata
likių banžyčia; kitos pavers
tos teatrais, kinematogra
fais. Tuo tarpu katalikių baž
nyčių skaičius Škotijoje žy
miai ir nuolatos auga.

Kaip silpnėja protestan
tizmas Anglijoje rodo nepa
prastas streikas: Birminga- 
mo protestonų diecezijoje-su
streikavo protestonų pasto
riai prieš savo vyskupą dėl
to, kad tas vyskupas ėšąš 
priešingas anglo-katalikams. 

(“Šaltinis”)

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

— Pasižiūrėk aplinkui, Aizeze, ką tu matai ? 
Aizezė pakėlė nuleistų galvą ir apsidairius 

atsakė:
— Vienoje pusėje pievas, kitoje dirvas ir 

virš jų rūką.
— Mes toli nuplaukėme nuo mūsų kaimo, 

niekas mūsų nepamatys ir dabar męs galime kal
bėtis.

— Aš bijaus, kad jie manęs pasigedę puls 
ieškoti, — išreiškė Aizezė slegiančią ją mintį.

— Nesibijok, — atsakė Achmedžanas, — jei 
jie puls tavęs ieškoti, tai ieškos ant kelių, — nie
kam ir į galvą neateis ieškoti upėje iki ryto. Ry
tą jie ras tavo drapanas ir iki vakaru gaudys vė
žius.

— Baisu, Achmedžanai.
— Ko baisu, mano saulele ?
— O jei tu manęs nebemylėsi ir pamesi, o 

aš ir tėviškės neturėsiu, kur prisiglausti.
— Nebemylėsiu? — paklausė Achmedžanas. 

— Ar gali žmogus savo sielos nebemylėti f Ar gi 
galima nemylėti saulės, gyvybės, šviesos? O, 
mano brangioji Aizezė! Aš vaikštinėjau į mies
tą ieškoti ten savo laimės, ar aš maniau, kad ji 
sale manęs, mūsų mažame kaimely? O, Aizežčf 
ai-gi galiu aš tavęs nebemylėti, nes tu — gyvybė 
mano gyvybės, mano akių šviesa, mano širdies 
džiaugsmas, nes tu ?.. j * I?

O valtis vis plaukė ir plaukė, juos nešdama 
tolyn, ‘j

• ?

Rytą anksčiau kitų, kaip ir visumet, atsikė
lė Džalilė, ir, pamačius tuščią dukters lovą, ra
miai užsiėmė ruoša. Ainiuš įeidavo it išeidavo, 
padėdama jai ruoštis.

— Pagaliau Džalilė pasigedo:
— Kur-gi Aizezė ?
— Gal kieme ar seklyčioje.
— Eik, pašauk ją, jau žmonės sukilo, netru

kus reikės rėdytis.
— ĄinitiS paklausius išėjo; bet tuojau sUgtf- 

žus pranešė, kad Atarta niekur bėra.
■ * ‘ ♦ ■

(Tęsinys)
— Tatai — senasis Ibragimas, — prašnibž

dėjo Achmedžanas savo sąkeleivei, — jis eina į 
mečetę pasižiūrėti ar viskas ten tvarkoje. Nebi
jok, jis blogai mato ir visai kurčias, — jis mūsų 
nepastebės.

Ramindamas Aizezę, Achmedžanas pasuke 
Valtį arčiau į krantą ir plaukė toliau priedango
je augančių pakrantėse meldų. Kaimas dingo 
jiems iš akių, bet jie užgirdo, kaip ten sulojo vie
nas šuo, paskui —kitas, trečias ir apylinkėje 
pasklido nenutilsiantis, ilgas koncertas išalku
sių, įpykusių kaimo šunų.

— Pajuto, — prašnibždėjo Achmedžanas.
— Aš bijaus, — tyliai atsakė Aizezė, — bi

jaus, kad namie nenubustų ir manęs nepasiges- 
tų, tuomet... /

— Sėsk į dugną, brangioji, ir užsiklok ma
no bešmetu, — nusivilkdamas pusploščių, pasiū
lė jai Achmedžanas. — Šunės sujudo, užuodę Ib- 
ragimo pėdas; bet vis-gi geriau mums būti at
sargiems.

Aizezė klusniai išpildė jo įsakymą ir, padė
jus galvą mielajam ant kelių, tyliai sėdėjo neju
dėdama.

.. Apie ką svajojo tą valandėlę mergaitė: gal 
gailėjosi paliktų* apgautų gimdytojų'; gal širdį 
jai gėlė palikus namus, kur ji gimė ir užaugo, o 
gal jos siela pakilti į tolimą ateitį išsi
rinkto gyve moterystėje ir ji norėjo pakelti 
slaptinga ateities uždangą ir nuraminti nerami&i 
plakančią širdį? Kas žino? Kas gali pasakyti, 
ką jaučia mergaitės širdis, kai ji priversta pa
likti tėviškę?

Aizezė tylėjo žiūrėdama į tamąų dapgų. /Ty
lėjo ir Achmedžanas. Ji ^stengėsi kuo toliku nu
plaukti nuo gimtojo kaimo,. iŠ kurio jis su savim 

i. ..X \vežėsi brangesnį ir už gyvybę dalyką. 
Ilgą tylą pertraukė Achmedžanas:

* • t-er.r . • •
* * i *
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ANGLIJA

Anglijos dalis, Škotija, bu
vo skaitoma iki šiol Anglijos 
protestonų tvirtovė. Katali-

? t “Darbitaakas” metam
Trims menesiams
Lietatfą matams

NARIŲ MOKHB6IAI: Įstojimas 50 centų, mėneata 
centai.^ Nariai gauna organą “Darbininką” už tą padą £_

Visao dolerio vertės knygų duosime DYKAI visiems prisi- 
raštastemz pfte Lietavių Darbininkų Sąjungos ir užsimokėju

siems už visus motus arba užsirašiusiems laikraštį “Darbmin- 
ką” laike skelbiamo mūsų organizacijos vaja^t. ■' /

ITir'*■>' i — j ■<. .■■■a.”=*saefeg3eBž

Karalienė grįžta su rūpesčiais
•t“'-. j Z -

Rumunijos paskilbusiai ką-
kų čionai buvo nedaug. Pas- j.aUeaei Marijai gali atsitikti
« j • • • J . • • v • > • “ u

* 
k -
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daktarai sako, kad bite die
ną gali numirti. Tuo tarpu 
karalienės nesant, Rumuni
joj darosi visokių partijų ir 
paniekintasis sosto įpėdinis 
įgauna šalininkų. Įpėdinis 
Karolis buvo paniekintas, už 
tai, kad jis vedė ne prinCCsą, 
o paprastą netituluotą mer
giną. Tasai princas bastosi 
po Europą, i Jis iš dabarti
nių aplinkybių naudojasi ir 
šūsižinosu savo šalininkais 
Rumunijoj. Jo šalininkai ga
li sutvirtėti tiek, kad; .ims 
viršų prieš sugrįžimą kara
lienės iš Amerikos. Tada ji 
nebus priimta nei į Tarybų, 
kuri nulems, kąs turi būti 
karalium.,, . 4

‘■ffifttiilnijos
tė generolą Angelescuį Chei:- 
bourgą, kad tas pasitikęs ka
ralienę sugrįžusią is Ameri
kos ragintų niekur nesustoti, 
o skubėti į Bucharestą. iįd-

taip, kaip tam, kurs lėkė 
kaip sakalas, o nutūpė, kaip 
Vabalas.

Rumunijos karalienė su di
džiausiu triukšmu ir garbe 
atvyko į Suv. Valstijas. Ji 
čia buvo taip sakant perkū
nišku griausmingumu pasi
tikta. Niekas tokios garbės 
nėra čia turėjęs, kaip jiji.

Bet dabar jau apie ją A 
merikoj aptilo, o tuo tarpu 
iš Europos ateina visokiau
siu girdų. Galėjo išrodyti, 
kad karalienė taip šauniai 
Čia Amerikoj priimta, galės
dar labiau išsipopulerizuoti 
savo krašte/ Balkanuose ir 
apskritai visoj Europoj. O 
dedasi visai atbulai. Jiji ga
li viską “praspylvti.” Gali 
į Rumuniją sugrįžus nieko 
negeliuoti.

Mat Rumunijos karalius gj gai karalienė sės’ Čįier- 
Eerdinandas sunkiai serga ir bourge oriaivin ir lėks namo.

11 I :■‘,l. ................... .. 1
t v v

— Kur-gi ji būtų pasidėjus? juk negi su
graužė ją pelės, kaip sviesto gabalą ? — stebėjosi 
Džalilė. — Ar nebus ji nuėjus kur-nors pas kai
mynes, nueik, paieškok kaime.

A * • V — • *Ainius išėjo.
— Nu, ir merga, — bambėjo Džalilė, — nfi 

merga — ugnis. Visai į mane. Dėkui AUachui, 
viskam šiandien jau galas. Prisikamavau aš stl 
ja!

Ainiuš BUgrižo,
Pulta ieškoti kiekvieną kertą, kiekvieną plyšį. 

Tuo metu nuvedė girdyti arklius į upę ir ten 
rado ant kranto Aizezės drapanas. Pakilo triukš
mas, lakstymas.

— Merga nusiskandino! 
Aizezės ieškojo, kaip užsimetusią adatą-

— Aizezė nuskendo! «
— Abubėkro duktėrei kaput!
Triukšmas pasiekė Abubėkro trobą. Jis puo- 

lesi prie upės, o Džalilė draskė ant savęs rūbai 
ir plaukus, raudodama.

Atnešė tinklus, kartis ir prasidėjo dalbas* 
Abubekras persigandęs ir prisikamavęs bėgiojai 
nuo upės į namus ir vėl atgal; namie jį žmoną 
sutikdavo išmetihe j linais, su ašaromis jį vieng 

trfe ir įtikinėjo^ Vi
limas.

Aizezes niekur nebūta.

. »

< t
*7 *

šame kame
Vakarop benaudis ieškojimas pasibaigė it 

prisikamavę ieškotojai tikrino, jog .skęijtfadd 
vanduo nunešė į sal į.

“UŽ trijų c^nų, gal, iškils!” aiškino pnty« 
tą tokiuose dalykuose žmonės, grįždami į katami 
kuriuos sutiko nusiminusią tėvų ašaros ir Kajų* 
mo koliojimasis, kuris tikrino, kad jam amžinai 
Užtraukę gėdą... '

Prityrusių žmonių spėliojimai išsipildė:’Ah 
zert, ištikto, už trijų dieną išplaukė,' tiktai S- 
ptaukė ji jau mieste AehmėdŽano žmona.

Ii mię Uratai iivsrtJ M

k .
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F'B KATALIKŲ FEDERACIJOS CENTRO

^socialistų istautėlių 
'•ItDAVIKIŠKI ŽYGIAI

Kam nėra žinoma mūsų 
tautos kova su Rusijos biuro-

s

t

P A H B I NIlT K A 8 
M®ro-T

įSŠgfcBS! ■ ' spauda
s^^fiK:j>rasiniąn^nue, ’H- 
kėdamaši,kad jais sūkiai-

• • ’* * L*-'. *

dins gūdus ir lietuvius ir vie
nus su kitais sukliurus. Ta
čiau šisHėnkų manevras g

’ “ ?• ’ * : z į > J i
rai vietos gyventojams žinbr
mas ir j jį žiūrima kaip j gal'į MausySUik'kai

Anteadteato, lapkričio 30

kai, kuris paprastai atsiran
da k^ro metu. Žmonėą tik ir 
k^ll^|o^ ka^Laū$n|kliėtn|iai 
irjmt bsą netoli Vilniaus.

VILNIEČIAI LAUKIA 
LIETUVIŲ

Spalių 4 d. Vilniuje pasi- g 
girdo keli patrankų šūviai 
tikslu. patirti, kaip kariuo
menės dalys reaguos į netikė
ti) pavojų. Šis bandymas su
puolė su Maskvos sutarties 
pasirašymu ir ryšy su tuo pa
sklidusiais gandais ir pasi
rodymas gatvėse daug ka
riuomenės, sukėlė gyventoji) 
tarpe ūpą, labai artimą pani-

OKUPANTAI ĮTEIGIA NAU-

? į Okupuoti 

f||kimšti

RADIO STOTIMI

Vilniaus denkų laikraščiai 
ti ‘ iręikalauja statyti

f

s ’Uiiy, ličiui, 
ų galėjimai,

griežtai
Vilniuje Įsiunčiainąją radio 
stotį, kaip priemonę užkirs
ti Kauųq jį Maskvos radio 
točių propogandą^.yaa'šu- 

stotis - ^ilniuji^į^-*“* 
ai. * Vilniečiai jos pra-

Didesnio Amerikos lietu-1 
vių katalikų įžeidimo Lietu
vos socialistų liaudininkų 
valdžia išgalvoti negalėjo. I 

itijauž savo šventąsias FTai V™ lygus tautos išdarys J 
tės žygis. Šio socialistų p; I 
Čepinskio ir ex-komįsa3^^p; Į 
Požėlos žygio rųe4 Ain^tkos 
lietuviai katalikai, . niekuo^ 
met neužmiršime. Jei jus 
leidžiate gimnazijose moky
tojauti ir universitete profe
soriauti kitų šalių piliečiams j 
ir mokate valdžios algas, gi 
Amerikos lietuvaitei neduo- 

Idate mokytojauti nei priva
tinėj progimnazijoj, prieš 
tokį jūsų anti-lietuviską ir 
anti-katalikišką tautos ardy
mo, kultūros slopinimo, dar
bą kuo griežčiausia protes
tuojame.

Amerikos lietuvi katalike! 
Protestuok prieš Lietuvos iš- 
tautėlių išdavikiškus žygius. 
Protestuokite prieš švietimo 
ministerio Čepinskio reikala
vimą, kad sesuo Margarita 
atsisakytų iš “Saulės” Dru- 
gijos mergaičių progimnazi
jos direktorės dėl to, kad ji 
Amerikietė ir prieš Vidaus, 
Reikalų ministerio Požėlos 
reikalavimą, kad sesuo Mar
garita apleistų Lietuvą, nes] 
esanti amerikietė.

Proteštuokime ir neduoki
me mindžioti mūsų tautos 
sunkiai iškovotas teises, nesi- 
duokime ištautėliams niekin
ti mūši) šventų įsitikinimų. 
Jei p. p. Čepinskiui ir ex-ko- 
misarui Požėlai katalikiškos 
Lietuvos duona negardi—lai
mingos keliones pdsj^gsu- 
<ą ar Pilsudskį čebatų valy
ti.

Palikite Lietuvą tikriems 
ietuviams katalikams, nes 

jie dėl jos ir kraują praliejo 
ir galvas paguldė.

Fed. Sekret ori jotos

teises.
Kas nežino anų keturias- 

ešimties metų knygnešių 
gadynės, kuomet turėjimas 

žnaldų knygos arba elemento- 
^riaus buvo prasikaltimu grę- 

čiu ištrėmimu į šaltus Si- 
o tyrlaukius.

Ačiū lietuvio karštai tikin
ai matutei, lietuviai išken-j

,'tėjo visus tuos vargus, nes jo ? 
^mamytė mokėjo įskiepyti sa-

|vo vaikeliui karštą prisiriši- 
yjmą prie bočių tikybos ir lie
tuvių kalbos. Žlugo žiaurus 
^žandaras, žlugo visi mūs pri
spaudėjai, lietuvis gi iškilo į 
"garbingą nepriklausomą val- 
,stvbę.

• * Bet vos lietuvis spėjo atsi- 
Oatoti ant savi) kojų, vos spė- 
? fjjo laisvai atsikvėpti, kai štai 
•. Lietuvą užplūdo, it Azijos 
; -šarąnčįai, įvairūs pasaulio 

lygintojai marksistai ir kito- 
į ki istai. Pasinaudodami esa- 

> ma pokarine ekonomine Eu- 
ropos, kartu ir Lietuvos, su

minite, tie naujos lygybės 
K skleidėjai melagingai mul

kindami, įtikino nesusipra- 
tusį kaimietį .savo .gausiais 
pažadais ir tokiu būdu jiems 

r patyko išgauti apvilto darbi- 
- ninko balsus ir tokiu būdu 

tiems istams, paremiant žy
dams, lenkams ir vokiečiams, 

į pasisekė įgauti į savo rankas
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* šeši mėnesiai 
slinko ir jau tie nauji tautos 
apaštalai pasirodė kuo jie v- 
ra. Štai tie ponai laužydami 
Steigiamojo Seimo priimtą 
Konstituciją nemoka dvasiš
kijai algų. Atima lietuvių 
katalikų mokykloms valdžios 
finansinę pašalpą, bet val
džios lėšomis steigia lenkų 
mokyklas. Jsako išvažiuoti 
'Vokiečiui kunigui Jėzuitui, 
gi lenkų kunigams agitato
riams liuosai leidžiama agi
tuoti po visą kraštą. Nega
na to. Štai tie “tikrosios de
mokratijos” apaštalai “Sau
lės” Dr-jos mergaičių pro
gimnazijos vedėjai amerikie
tei lietuvaitei Įsako atsisaky
ti nuo progimnazijos direk
torės vietos ir išvažiuoti iš 
Lietuvos, nors (į i yra tikra 
lietuvaitė, tik Amerikoje au
gusi.

Nors Amerikos lietuviai 
dėjo visas pastangas, kad 
Lietuvą padaryti laisva ir 
Bepriklausoma valstybe, nors 
^Amerikos lietuviai tik per 
•Tautos Fondą sudėjo Lietu- 
Vos reikalams virš 600.000 
.dolerių, nors dėka Amerikos 
lietuvių aukomis Lietuvai 
duota jos kritiškiausioje va
landoje finansiškai atsi
griebti ; kuomet visi stojo 
prieš Lietuvos nepriklauso- 
,Vnybę, Amerikos lietuviai pa
skolino Lietuvai netoli trijų 
milijonų dolerių.

Bet štai tos pačios Lietu
vos valdžia, lyg pasityčioda
ma iš tų visų Am. lietuvių 
Lietuvai padarytų aukų, me
ta mums pirštinę — reika
laudama, kad Amerikos lie
tuvaitė, dirbanti Lietuvoje 
kvietimo darbą* apleistų Lie
tuvą, nes ji yra vienuolė.

• v

urna

nį lenkų provokatorišką žy
gi-

lieveika I^aĮano, Maskvos ir 
Berlyno radio stotys.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE

LIETUVOS SENOVĖS PA- 
MINKLŲ NAIKINIMAS

VILNIUS, N-22. “Vil
niaus Aido” žiniomis, tarp 
kitų didelių pavergtame Vil
niaus krašte apsileidimų, be
ne didžiausias — senovės pa
minklų profonaci ja. Tie se
novės paminklai yra tai Lie
tuvos kunigaikščių pilys: 
Vilniaus, Trakų, Lydos, Krė- ] 
vės, Naugardėlio, Geranai- 
nių ir kt. Tos pilys esančios 
šiandien apverktinam stovy.; 
Visos apleistos, o kaip Ly
dos, tai viduj pilies padary
ta padaužoms pramogų aikš
tė, kur daužoma futbolas, su
pamas! sūpuoklėmis, važinė
jama dviračiais ir kt.

Geranainiuose pilis yra 
taip apleista, jog per vasarą 
ganoma miestelio gyvuliai ir 
piemenys tyčia ardo pilies 
sienas. Ne geresni dalykai ir 
Trakuos. Čia neprieina, pa
sak laikraščio, gyvuliai, bet 
prieina protingieji “gyvu
liai” — visokio plauko eks
kursantai, kurie per vasarą 
lankydamiesi saloje laipioja 
po sienas ir jas gerokai 
griauna. Visomis tomis lie
tuvio širdžiai brangiomis lie
kanomis, pasak laikraščio, 
nėra kam susirūpinti, nes 
valdžiai tas dalykas nerūpi.

I

•į
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arešto namaĮ it siųmtųjj| ne
rį kur dėti. ' Lenkų valdžia 
Pfuskyrė žymią pinigų sumą 
naujiems kalėjimams statj’ti. 
Vilniuje jau baigta statyti 
trys dideli kalėjimams trobe
siai. Tuo būdu Vilniuje bus 
šeši dideli kalėjimai.

SAVOTIŠKAS GYVENTOJŲ 
SURAŠINĖJIMAS

« •

Paskutiniu metu okupan
tai Vilniaus krašte pradėjo 
surašinėti gyventojus. Sura
šinėjimas atliekamas iš pa
tiekiamų valsčių sąrašų, net 
neatsiklausiant gyventojų.

T
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Gruodžio 1 dieną 1926 metais prasideda L.D.S. naujų narių ir “Darbininko” 
naujų skaitytojų prirašynejimas arba vajus. Sis vajus tęsis per 3 menesius. 
Mes turime sutraukti į D.L.S. organizaciją visus susipratusius darbininkus.

Pramatoma, kad jeigu visi stosime į darbą, be didelio vargo galime gauti

L. D. S. ORGANIZACIJOS TIKSLAS—a) Stiprinti narių 
tikybą ir dorą prisilaikant visiškos vienybės su Katalikų Baž
nyčia; b j Kelti narių apšvi ir gerbūvi ir auklėti draugišku
mo jausmus; c) Platinti k jos judėjimą (Rbčdelio pa
matais) lietuvių darbininkų tarpe; d) Padėti darbininkams pa
tapti pilnateisiais ir naudingais šios šalies piliečiais; e) Rišti 
darbininkų klausimą Kristaus mokslo dvasioje ir pagal kri
kščioniškosios demokratijos nurodymų.

VAJAUS TIKSLAS—Sutraukti visus lietuvius darbinin
kus Į vieną organizaciją, kad apsaugojus nuo išnaudotojų ka
pitalistų ir nuo veidmainių bedievių.

VAJAUS EIGA įrodys mūsų susipratimą ir norą pasidar
buoti dėl brolių ir sesučių darbininkų būvio pagerinimo ir iš- 
siliuosavimo.

VAJUS DUOS PROGOS visiems ir visoms prisidėti prie 
L. D. S. ir vykinti gyveniman užsibriežtąjį tikslą.

VAJAUS REZULTATAI įrodys mūsų katalikų darbinin
kų stiprėjimą ar silpnėjimą.

SĖKMINGAS VAJAUS PRAVEDIMAS įrodys, kad mes 
esame stiprūs ir galingi, gi nepasisekimas duos progos idėjos 
priešams pasidžiaugti ir pasityčioti iš mūsų ištyžimo ir silp
numo.

MES TVIRTAI TIKIME, kad darbininkai šiame vajuje 
pasidarbuos ir šviesos priešus nušluos nuo darbininkiškos že
mės paviršiaus. ? ; .

TAD VISI Kristaus obalsių sekėjai subendrinkime’ savo 
pajėgas ir įrodytame jog mes esame stiprūs ir galingi.

L. D. S. CENTRAS rūpinasi, kad į tą taip prakilnų darbą 
įtraukus kodaugiausia darbuotojų ir kad juos supažindinus su 
plačiąja visuomene. Tad prašome kuopų raštininkų arba tam 
darbui išrinktų asmenų siųsti kogreičiausia visų pasižadėjusių 
vajaus darbuotojų vardus ir adresus, kad galėtume pradėti 
skelbti “Darbininke.”

NĖRA GRAŽESNIO ir prakilnesnio darbo kaip apaštala
vimas katalikiškai spaudai. Tad aišku, kad už tą drbą reikia 
tenkintis darbininkišku atlyginimu.

ATLYGINIMAS—L. D. S. Centras atlyginimo nežada, bet 
pasidarbavusieji gaus morali užmokesnį. Beto, Centras skiria 
ne atlyginimą, bet dovanas iš darbininkiško iždo.

DOVANOS—Daugiausia pasidarbavę prirašinėjime narių 
prie L. D. S. ir “Darbininko” skaitytojų gaus dovanas. Na
riai ir skaitytojai galės būti metiniai, pusmetiniai ir bertaini- 
niai. Dovanos bus skiriamos sulig skaičiaus balsų.

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertės knygų 
Antra 
Trečia
Ketvirta ”
10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui
10 dovanų po doleri arba už du doleriu vertės knygų

*

99

99
$25 
$10 
$5

»♦

99

99

arba $50 
arba $20 
arba $10

99

99

99

knygų 
knygų 
knygų

Į š| DARBį KVIEČIAME VISUS L. D. S. NARIUS, NET IR TUOS, KURIE PRISIRAŠYS VAJUI PRASIDĖJUS -----*....... :-------------------------------  
VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS

L.D.S. CENTRAS
So. Boston, Hass.V»'_
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NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ

NUSIPLIKINO DU VAIKU

PAKELĖ ALGAS

MIRĖ BOLŠEVIKŲ DIPLO
MATAS

KOTELIS IR KARTU* 
HOSPITALIS

NEW YORK—-Už $4,000- 
000 pienuojama statyti luote
lį, kurs kartu bus hospitalis. 
Tame hotelyje-hospitalyje 
bus ligoninės skyrius ir dak
tarams gyvenimai. Tas pie
nas sumanyta trys mėtai at- 
gal ir po ilgų svarstymų pri
pažinta, kad tokią įstaigą 
verta steigti.

■ - •'\ v •*' f?/ *r • '

LONQ BRANCH, N. J.— 
Policistas Clifton C. Martin 
parėjo namo, pasakė pačiai, 
kad jis nušovęs savo draugą 
ir tada paleido sau kulką į 
galvą. Jo draugas rastas ne
gyvas gatvėje su trimis kul
komis. Tos piktadarybės 
priežastis nesusekta.

Geri rastai Suramina, pa-, 
moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime. ” 

Prof. Dr. A. Maliau skis

“‘Bes 
tus žri

rodo 
bais, 
kis)

DETROIT, Mich. — Vai
kas dviejų metų ir kitas 21 
mėnesių besibovindami užsi
vertė verdančių kavą nuo pe
čiaus ir tuoj mirė.

MLAMI, Fla. — Stogden
giai gaudavo po $10 dienoj. 
Dabar gaus po $11.

IŠDEGĖ MIESTO VIDURYS

ABERDEEN, S. D.—Šio 
miesto centre ištiko gaisras 
ir buvo užgesytas tik tada, 
kai jis pridarė nuostolių už 
$300,000.

LONDON.—Leonidas Kra- 
ssinas, Rusijos ambasado
rius, netikėtai persiskyrė su 
Šiuo pasauliu. Jisai, teisybė, 
sargaliojo, bet prieš mirtį

TŪRBO—GENERATORIS ’
šis turbo generatoris turi 1,000 arklių jėgos ir teikia energiją Šiaulių Miesto apšvietimui ir jėgą Šiau
lių Miesto fabrikams. Pastatytas amčrikieČHj lietuvių kapitalais.

.............................  i«r_ am/ I iį-įįSsiisįi ■ I ■  ............................ ■■    — .1 I I ■■■■ ■■■■ —Į_. ■■■■■■■■ I l» ■»

NDOSTOLIAI Už $5,000,000
Pereitos savaitės pabaigoj |)UV0 gerame ūpe. Jis tebėjo 

per tornado Arkansas, Loui- 'ambasadoriaus pareigas ir 
ySna ir Missouti- vaistuose buv0

nuostolių padaryta uz $5,-' 
000,000. Kukentėjusiems pa
gelbą valdžia skubiai teikia.

---------------- 1 - i

Anglijos užsienio reikalų ofi
se.

Anglijos vyi’iausybė nėra 
visiškai pripažinusi Rusijos 
valdžios, bet santūrius su 

Jabar per Atlantidą plaukia Rusija yeda su pilna diplo-

-i * >■:

“Dėtuoju Tamstoms už dėžutę “BIRU
TĖS” saldainių kurią vakar gavau. Jas val
gant prisiminė man tos jaunystes dienos Lie
tuvoje kada tėvelis parveždavo mums saldai
nių iš turgaus. Šios dar gardesnės. Matyti 
nevien tik Amerikoje moka geras saldainias 
išdirbti.

“Prisrunčiu $6.50 ir prašau man dar pen
kias dėžutes atsiųsti. Noriu jas išdalyti savo 
draugams ir draugėms kaipo Kalėdų dova
nas. Žinau kad jie bus užganėdinti mano do
vanomis. J. B...............”

Turime dar “BIRUTĖS” saldainių iš Lie
tuvos, bet nedaug. Kurie norite užsisakyti 
Kalėdoms, siųskite užsakymus dabar. Vieno 
kilogramo dėžutė (apie 2} svarų) su prisiun- 
timu kainuoja $1.30. Pinigus galite siųsti su 
užsakymu arba mes prisiusime paštu Č. O. D.

-------------------------------- J--------------------- ———--------------------------------- -------- -.—I---------------------

AMERIKOS LIETUVIŲ DO
LERIAI PRIE DARBO 

LIETUVOJE

Ką Dirba Amerikos Lietuvių 
Doleriai Lietuvoje

Amerikiečių Darbas Lietuvoje

Šiaulių miestas yra skaito
mas antru didžiausiu mieštu 
Lietuvoje. Prieš karą Šiauliai 
buvo stambiausis pramones 
centras Visoje Lietuvoje, ftes 
čia yra sukoncentruota odų 
fabrikai. Laike karo miestas 
buvo sunaikintas.' , Tuojaus po

” * i* r Okaro buyo smarkiai atstatom

tiekti šviesą ir jėgą to mieste
lio gyventojams.

Amerikiečiai jau yra įdėję į 
elektros stotį ir durpynus apie 
tris milijonus litų. Kadangi jie 
turi su miestu padarę sutartį 
dvidešimčiai'metų su teise ją 
atnaujinti, tai galima sakyti, 
kad jie ne tik Wug gero pada
rė Šiaulių ir apylinkės gyven
tojams ir žymiai prisidėjo prie 
Šiaūlių  ̂atstatymo, bet kad jie 
ant savo įdėto kapitalo gerokai .. ‘ A . • <*A.

Po, karo Šiaulių Miesto Val
dybai pasisekė užinteresuoti A- 
merikos Lietuvių Prekybos Ak
cinę Bendrovę šiame reikale ir 
Bendrovė sutiko pastatyti elek
tros stotį, kuri suteiks nebran
gią šviesą? ir jėgąy Šiaulių gy
ventojams ir pramonei. Ęh>k- 
tfo's štotiš viena is reika
lingiausių. dafyfert estūi. Fa
brikai i rigitHn:
noihis ir gyve
gauna šviesą. 

! ;i$merikieč£

reika-

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 
366 WEST BR0ADWAY 

BOSTON «7, HASS.

ir

KREDITO UNIJOS

i

NAUJAUSIOS DAINOS lDAINAVO

1604LF

16&1G-F

. «

pasieks vanduo ir* jų didžiu-

JAPONIJOS VALDOVAS 
SUNKIAI SERGA

ANGLIAKASIAI TURĖJO 
GERUS PIETUS

»t

tai

I
r

t

I
4

*

penios metus.

’ <•

supras. Tie (durpynai iki to 
laiko nebuvo išnaudojami. Da-

Nuga-Tone Atlieka Darbą ir 
Atlieka Jį Greitai

NAUJAS SMAGUMAS DĖL 
NUVARGUSIŲ, PERSIDIR

BUSIŲ, NERVUOTŲ 
ŽMONIŲ

karo buyo smarkiai atstatomas. 
Nors pO karo odų fabrikai su
mažino savo gamybą, neturė
dami kur savo gaminius eks-

Šiaulietis

SVEIKATA PAGERĖJUS
i Rumunijos karalienė, kuri

laivu Berengąria gavo iŠ Bii- 
čharesto radidgratoą, kur sa
koma, būk karaliais Ferdį- 
iiaiido sveikata pagerėjus.

Į ĮEIS PLIENO TRUSTAN

ĮČeko-Slovakijos plieno kom- 
f pabaigė derybas su
<Įvei^iinu visuotinu europi
niu plieno trustu.
! Trustas turės susirinkimą 
gruodžio 9 d. ' Paryžiuje ir 
ten oficijaliai bus priimta 
Čeko-Slovakijos kompanija.

Iš viso trustas per metus 
gamins plieno 27,000,000 to
nų. Iš to skaičiaus Čeko-Slo- 
vakijai teko 1,500,000 tonų.

Japonijos imperatorius 
miltinai susirgęs. Jis jau 
per keletą metų nesveikavo. 
Dabar pagavo bronchitį ir 
atsidūrė ant mirties patalo.

maitine etikieta. Busi jos am.- 
bašadorius Krassin gyveno 
su pilnu savo štabu buvusia
me caro valdžios ambasado
riaus palociuje.

UARRISBURG, Pa. — 
Kietųjų anglių kasėjai turė
jo reguleriškus Padėkonės 
pietus. Šiemet, tai ne per
nai, kada ėjo streikas ir dar
bininkai algomis kasdien ne
tekdavo apie $1,000,000. Šie
met darbai anglių kasyklose 
eina kogeriausia, todėl 
darbininkams bėdos nėra.

WASHINGTON. — Suv. 
Valstijų Statistikų Biuras 
skelbia taip vadinamos kre
dito unijos (paskolos bend
rovės) šioje šalyje vis labiau 
ineina madon darbininkų 
tarpe. Pereitų metų pabai
goje kredito unijų Suv. Vals
tijose buvo 284. Daugiausia 
jos yra prasiplatinusio^New 
Yorko ir Massachusetts vals
tijose. New Yorko valstijoj 
buvo 115, o Mass. valstijoj— 
85. Pastarojoj valstijoj šie
met įsteigta trys naujos kre
dito unijos.

Mass. valstija turi mažiau 
tokių unijų, negu Neyv Yor
ko valstiją. Bet narių skai
čiumi veik abi Valstijos lygiai 
turi. New Yorke narių yra 
47;78.^,’ įj 51a$s.‘Valstijoj via 

Tos unijos lengviau duoda 
paskolas. ■ Regulerūs bankus 
be aiškios garantijos niekata 
neskol in|* pin i gų. Kreditu 
unijos Saj^o nariams, ktirfeiš- 
rodo nar^RDtt ištikimi ir pū- 
sitikėtini, reikale gayuia pa
skolą be užstato. t 1J

Kad tds kredito rinkos va- 
io platų biznį, tai aišku iš 
to, kad 1925 m. jos paskolų 

.kioj vietoj padėti, kad juos išdavė sumoje $20,000,000.
Didžiuma kredito unijų į-

NUŽUDŽIUSI KŪDIKĮ UŽ
KASĖ PASUOLĖJ

Kalnėnuose Onuškio vals
čiuje, Trakų apskrityje, naš
lė A. pagimdžiusi kūdikį, pa
smaugė jį ir užkasė po suolu. 
Žmonių kalboms daėjus iki 
policijai, našlės namuose pa
daryta krata ir užkastas kū
dikis, išbuvęs žemėje apie 
mėnesį laiko, surastas. Naš
lė areštuota.

RADO GINTARO
Vienas pilietsi betyrinėda

mas Nemuną rado Alytaus 
apskrityje ties Palesiskiąię, 
Misiškiais ir J Žadeifcohirrk 
sumik i ų gintaro gabalėlių, 
sugulusių Nemuno dugne 
taip akmenų. Jie y ta raus-' 
Vos ir geltonos spalvos.

Pasirodo, kad ir upėse y ta 
gintaro.

PAGADINO PAVElKSUjf

Rusijos pieš?jų pave&blat 
lnivu Baltic buvo gabenam?į 
Ameriką. Bet jie buvo to-

ma tapo sugadyta. Nuosto- sisteigė per pastaruosius 
lių už apie $73,000. •

”:ziis kąį- 
gyveh'tojai

dišmiu- c
^č0tiėdidelras(<dd^>^ų floigs,
guriais Šiaulių įriedąs ap-

sportuoti, nes į Rusife kelias.•«»». dėto Ameriką kąpita- 
buvo uždarytas, bet apart W 
fataikę p6 karo pradėjėaveikti 
daug kitų fabrikų kaip medžio* 
išdirbystės fabrikai, kalkihy- 
čia, alaus bravoras ir diaug ki
tų.

Šiauliai turi puikią ateiti, 
nes jie randasi beveik Lietuvos 
centre kur sueina iš visų pusių 
gelžkeliai. Iš Šiaulių eina du 
geriausi plentai, vienas į Tilžę, 
kitas i Rygą. Esant toms ge
roms susisiekimo priemonėms, 
aiškų, kad su laiku šis miestas ’ 
bus didis Lietuvos pramonės 
centras.

Dar prieš karą Šiaulių Mies
to Valdyba buvo susirūpinusi 
pastatymu elektros stoties. Jų 
pastangos ėjo niekais. Tiktai 
atėjus Vokiečių kariuomenei 
buvo Vokiečių pastatyta maža 
elektros stotis. Kadangi ta sto
tis buvo pastatyta tiktai aptar
navimui Vokiečių kariuome
nės, tai ji buvo netobula ir ne
galėjo duoti ganėtinai energi
jos visam miestui.

sayirš. 
sunaudojami miš^. kurui., Jš 
durpynų Amerikiečiai nevien 
tiktai aprūpina savo elektros 
stoti kuru, bet dar parduoda 
gelžkėliams it apleliukės gy
ventojams apie 6J)00 tonus 
sausių durpių kas metai.

Elektros stotis pastatyta 
ant kranto Rikyvds ežero, Ba
čiūnų dvare. Iš pradžios buvo 
pastatytas vienas lokomobilius 
su generatorium turinčiu 450 
arklių .jėgos. Greitai pasirodė, 
kad Šiauliai taip greitai atsi- 

i stato, kad neužteks' tiek jėgos. 
Tada Amerikiečiai pastatė du 
garo katilu ir turbo-generato- 
riu turinčiu 1,000 arklių jėgos. 
Dabar kol kas ganėtinai užten
ka energijos Šiaulių miesto rei
kalams. Kadangi visas elektros 
stoties galingumas nėra išnau
dotas, Amerikiečiai sumanė 
pravesti aukštos įtampos linijų 
iki • Radviliškio miestelio ir.

t

Nuga-Tone sugrąžina gyvumą, veiklu
mą ir.pajėgą Dtisidėvgjusiems jų ner
vams ir muskulams. Budavoja raudo
nąjį kraują, stiprius, pastovius nervus 
ir stebėtinai padidina jų ištvermę. Su
teikia gaivinantį miegą, gerą apetitų, 
purkų žlebčiojimę. tinkamą vidurių vei
kimą. daugiau entuziazmo ir ambicijos. 
Jei Jus nesijaučiat kaip reikiant tai 
pats dėl savo labo turit išbandyt jį. Jus 
negalit prarasti. Jums nieko nekai
nuos. jei nepagelbėtų. Jis yra malo
nus imti ir Jus tuojaus pradėsit jaus
tis geriau. Jei Jūsų gydytojas dar nė
ra užrašęs jo dėl. Jūsų, tai nueikit pas 
Jūsų aptiekorių ir nusfpirkit bonkutę 
Nuga-Tone. Nepriimk!! įkaito. Imkit 
jį )M>r keletą dienų ir .jei Jus nesijausit 
geriau, neat rėdysit geriau, nuneškit li
kusią pakinko dalį pas aptiekorių ir jis 
sugrąžins Jums Jūsų pinigus. Išdirbė
jai Nnga-Tone įsako visiems aptieko- 
riams garantuoti jį ar sugrąžinti .Tusų 
pinigus Jei Jus būtumėt neužganėdin
tai. Jtekomenduojamns, garantuojamas 
ir Įfetrduodamas per visus aptiekorius.

* T " * '
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|| KALINIO DAINA............
II MANO GIMTINE............
B MUŽTKA-MU7.IKA..........
B DAINUOK SKSUTR ....
F KADA NORIU VERKIU
|| ANT EŽERĖLIO............
Ii lakštingalėle ......
II AGUONĖLĖ......................
[Į MES RE VILNIAUS NENURIMSIM...
2 GIRTUOKLIO DAINA ..........................
U O KAI AS PAS MOČIUTĘ BUVAU ... 
R EINA GARSAS NUO RUBEŽIAUS........
B ATNEŠA DIEDAS KUKULIŲ.............
B OI MOTULE MA....................................
B A S MERGYTĖ..........................................

u NI^IGRaUMNR MERGUŽĖLĖ...........
P NE DĖL TAVĘS As MERGELĖ. .Kastan. Menkeliuninti 
B VAI MOČIUTĖ MANO .................Kastan. McnkeUoatQt4

........................J. BntMa* 
......................J... Butėnu

IGUAJTNO 4

.Columbijos Orchestra j 
.Colanhijos Oitl—Irt

_ . ______________ _______ ColumbŲfls OreMstra
{ EcpO-MAZURKA (tarptautinis) . .Columbijos Ordrtstn
R KAIMIEČIŲ VALGAS ......................CnlntaMJrtt OrdMttt J
|| SENELIS POLKA ..............................Onhimbfjns Orchestra ’
2 KlTAYANKA FOl.ltA ...................... Golumbljos Orchestra
B ((RAŽUOLė POLKA..........................Columbijoa Oreatttra

PRISIRENGKfTE Ralūla* praleist 1 m nnajattskvmta Ir rratfausto- 
mis dainomis ir miizlkn. Isljtyklt čia |miym<Rua mkonlns ir reikalas* 
kit muši) k:itnloK<», prlsiąsilntnl 2c. Štampą. UžsIsaUnsfema per paM- 
t» aiunčhtme nemušiau kaip 6 reknnhm. Reikalaukite Ją ke» dar 
nefSsIlMlKė. Su užsakymai* siųskite ir pthigts sekančiu aotrtSa

*. GID* MOBILIOMISt u . • *. rą* .»* » « • 0 •.

2S3 BrMthrar South Boston. Mmm.

1GO37-F

16O3&F

16041-F

16040-F

16O2O-F

16O1O-F

16032- F

Į • ’ į

J203S-F

iS(M2-F

16039-F

10040-F

........................J.. Butėnas 

........................J. Butėnas
.O. Riežėnė ir S. čerienč
O. Biežftiė ir S. čerten®

Butėnas 
Butėnas

Butėnas
Butėnas

J.
J. 
J.

..J.
«.J.
..J. 
..J.

Butėnas 
ButW»«s

Buteaas'. 
Butėoas

■ .• j1

J. Suildauskas 
J. Auildauskas
.... J. Butėnus 
....J. Rntėn*S

B VAI MOČIUTĖ MANO ....*.........

Ii NORIU MIEGO............. ........................
į. PLAUKĖ ŽASET.E ............. ........

\ t
NAUJAUS) ŠOKIAI ; ,

B JŪREIVIŲ VALGAS ..........................
|| SANTA GLAUS POLKA .................

o GREB7ING EROM WOME...........
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Parsiduoda du lotai, tinkami 
dviem dideliem namam City Poiu- 
te, arti buKaro. Netoli gatvekarhj: 
Kaina prieinama. Kreipkitės tele
fonu Coiumbia 6839. (L.3Q,G3,7),

šviesa. Viskas geroj 
tuščia. Prekė $2,850, 
įnešimas tik 8250.00. 

mortgadžius. Dėl rak-

ANT PARDAVIMO
SO. BOSTON, 90 W. Fifth St.. prieš 

lietuvių bažnyčių. Patogus vienos šei
mynos 7 kambarių namas, šiltas ir šal
tas vanduo, vonė, j>ečius, skalbynės, e- 
lektros ir gazo 
tvarkoj. Dabar 
lengvos išlygos. 
Balansas vienas 
tų arba kitų reikalų -kreipkitės prie 
Mr. KEENAN, 396 IV. Broad\vav. Tel. 
S. B. 0165. (1-30)

•

9

Lietuvos b ukt<

- '-SkCTMIASr"
aujęejt Vilka-
io apsk.). Įsikūrus Lie-

TEL. So. Boston 0500—W.
LIETUVYS DANTISTAS l
A. L. KAPOČIUS į

251 Broadway, So. Boston a
(“Keleivio’* name)' '

Onso Valutbob: nuo 9 ik! 12, flE* S 
flU e ir m» 6:30 Ik! 9 vakaru, S; 

Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną J; 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. NečH J 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti? 5

' <*

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTYTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS).

425 Broadvvay, So. Boston 
0 f šio valandos: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldleniais, taip-gi seredomis nuo

12-tos dieną uždarytas

Lietuvos 
ženklai

•r-------------
Geras, tėvynainis privalo 

turėti Lietuvos miestų žen- 
kluą. ; Tja lodomu su jais

vartoti k^ip atvirutes. Žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centų.

“DAGININKAS”
366 W. Broadwąy
S. Boston, Mass. 1

•S • • • X

PARSIDUODA
2 trijų šeimynų muro namai, toiletat, 

ir skalbynės; metinės pajamos 
ri.144. Kaina $7,000. M. J. FORD, 292

. Mass. (

ii, p6 pW*’?:30'
r

, &WJM‘BURUM

LapkHči^ l8 a.Petro
r

LIETUVI

r

-SAVAITĖJ^,

Darbininkai Debatuos Su f KLAUSYMAS IŠPAŽINSI?
Vyčiais > gruodžio 2

Šiame susirinkime1 deba^į 
komisija pranešė, kad L. Vy
čių 17 kp. debatų ratelis p*’ 
kvietimą priėmė ir padavė 
savo sąlygas. Susirinkimas 
komisijos sutilnmą debatuoti 
su Vyčiais ir paduotas jiems 
.stygas užgynė ir įgaJi(rio^pT 
misiją galutinai susitarti?'

Tad darbininkai laukia tos 
dienos, kada ivyb? ae&staėĘnjy 
mas.

Komisija- Hmkitt- gfdtttino 
sutikimo isjyyuių. Pažiūrė
sime, ką atsakys jaunimas į 
darbininkų pasiūlymą.^

vi ku 
Motinos Švč. draugijos susi-Į1°^ ' 
rinkima^ęiijš gruodžio 2 d. šJ 
m. 7:30 vai. vakare, pobažny- 
tinėje svetainėje. Kadangi 
šis susirinkimas bus metinis, 
tai visos nares turėtų ateiti ir 
išrinkti gerą valdybą. Drau
gijos stovis t priklauso nlabai 
daug puo valdybos.

>’ ■ . «• goaii R^p.

> /‘Geras katalįkižkas laik
raštis yra nuolatinė misija.’1 
(popiežius Leonas XIII)

K Į/ž _____________________________________

L

d? aras tapo ./ ilpareeliuotas. 
Ž mes gavo ; bežemiai, maža- 
ž( įiiai ir savanoriai-karei-

" ‘ ' a'i'J *
V lt Kai kas jau pasistatė 
ti jbesius. Žemė teko riet vi
si mus vienodą: vieniems

f

J

įliėtutiiy^arapijos koras tu
pėjo pEhrstfišką vai&rėlį-n 
šiiniiA^b^iSiiinJ Apie 8 vai. 
pradėjo;'rinktis jMmima®?
Suvirintai apie 50 jaunikai
čių ir mergaičių. tAtėjorir/oir 
vajas p? M. Karbauskas. Pa
sigedo visi senesnių daininin
kų, kurie dėlei svarbių, prie
žasčių negalėjo dalyvauti. 
Apgailestavo, kad p-nia Kar- 
bauskienė serga ir negalėjo 
būti. Matyt, kad jaunimas 
ją labai myli iy gerbia. Apart Isvarstymųiturinio programo 

/l«lrrTT«Trzx It. A •____ ' ... .

PRANEŠIMAS “AMATEUR 
NIGHT’’ DALYVIAM IR 

RENGĖJAM
Ketvirtadieny, gruodžio 2 

d. 1926, 7:30 vai vakare šau
kiamas 'susirinkimas ap-

______ _

ljAiai, kitiems ju 
C^ivę blogą žemę skundži

Įima gerai žemę įdirbti ir ma-
• "X

žai užauga. .?,.

ŲObA FORNIČIŲ U

visai jnaža. Priežastis pardavimo— 
savininkas mirė, o aš, jo našlė ne
galiu biznio-išvaryt. Adrėšąs: 30 
Intervale St., Montello; Mass.

, (L-19,26,-G.3) v

Emisija šokių išdavė ray 
ir pasirodė, kad nuo 

yusių šokių liko šiek tiek ir 
Susirinkimas išreiškė 

risi j ai padėką už rūpes
tingą to vakaro surengimą.
; Nągjosos Anglijos LDS. 
Ąpskricio suvažiavimo ra
portą išdavė jame dalyvavu- 

H? šieji nariai. Iš raporto pa
aiškėjo, kad apskritys susi
rūpinęs organizacijos reika- 
lais, ir, kad suvažiavusieji 
dalyviai padare daug gražių 

jirnaudingiĮ nutarimų. Ypa- 
ttogai visus džiugino, kad 

i apskritys išrinko vajaus sėk
mingam pravedimui komisi- 
^.'. Tas davė inspiracijų pa
dalinti vietos vajaus komisi
ją. Tad prie jau esančios ko- 
misijos išrinkti dar šie: J. 
Gruzevičius, pirfti., A. Stra
vinskas, V. Valatka, kasie- 

g xįus, K. Ambrozas, vice-pir- 
mininkas ir D. Jankus. Po 
ta susirinkimas baigta. Pa- 
sibaįgus susirinkimui prasi
dėjo debatai. Debatų tema > 

;3 7 Ręnkįos Darbo Dienos
\ / Savaitėje

f Afirmatyvę pusę palaikė
■' j.,Guzevičius ir J. Jaroša. 
k Negątyvę pusę gynė P. Mor- 

kuš ir Adomaitienė. Reikia 
di, kad visi paprasti 
Akai. -

_ ,^.,tų vedėju buvo V. Sa
vickas, raštininku V. Tamo- 
Įiūnaš.

Teisėjais: K. Ambrozas,
M. Šeikis ir A. F. Kneižys.

KadangL dęjiątorių laikas 
buvo aprubežiuotas, tai bu
vo galima pastebėti, kad pa
čiame įsismaginime vedėjas 
turėjo nutraukti kalbas. Abi 
pusi pasižymėjo gerai ir ar
gumentų netrūko. Klausyto
jai turėjo nemažai ir juoko, 
kuomet oponentai švaistėsi 
argumentais už ir prieš. Tei
sėjams išėjus spręsti kuri 
pusė laimėjo gavo progą iš
sikalbėti ir klausytojai.

Teisėjai išsprendė, kad de
batus laimėjo afirmatyvę pu
sė. Pasireiškė noras, kad ir 
ateity turėti debatus toje pa
čioje temoje, nes klausimas 
gana platus ir svarbus. Pa
žiūrėsime ką į tą pasakys de
batų komisija.

Priverstinas Automobilių Apdraudi as

SODALITIEČIŲ PAMALDOS 
IR SUSIRINKIMAS

bus trečiadieny, gruodžio 1 d. 
7:30 vai. vakare. Susirinki
te skaitlingai.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 30 d. įvyks A- L. 
R. K. Moterį]. Sagos 13 kp. 
susirinkimas. Bus pobažnyti- 
nėje svetainėje, 7:30 vai. va
kare. Šiame susirinkime bus 
valdybos rinkimas. Visos na
rės kviečiamos ateiti.

Valdyba

PARAPIJOS FĖRAI EINA 
KAIP Iš PYPKĖS

Draugijų ir kuopų darbuo
tojai dirba sušilę, kad tik 
daugiau- pelno padarius. 
Ateinantį sekmadienį bus 
paskutinė proga parapijie
čiams pasirodyti fėruose ir 
laimėti gerų daiktų. Geriausi 
daiktai bus išleisti nežiūrint 
kiek už juos bus gauta. Tad, 
skaitlingai ateikite. ; ;

Rep.

narių dalyvavo ir A. P. Kjiei- 
žvs, LDS. Sekretorius.

Pradžioje tarpe susirinku
sių nesimatė draugiškumo ir 
sėdėjo kas sau, bet vėliau iš
sijudino.

Arčiau susipažinę parodė 
net ir perdąug gyvumo. Žai
dė ir linksminosi padoriai ir 
gražiai.

Nesant orkestro tuojau su
sidarė iš pačių koristų orkes
trą. Pianu skambino p. M. 
Karbauskas, smuikavo Kiš
kis, skambino “Eukelele” 
Antanėlis. Jaunimas sma
giai pasišoko.

Pažaidus ir pašokus ren
gėjai apdalino užkandžiais ir 
saldžiais gėrimėliais.

Pasistiprinę turėjo gar
daus juoko, kuomet J. Anta
nėlis pradėjo perstatinėti 
kiekvieno koro nario būdą.

Laikas bėgo kaip vanduo 
sriauname upely. Štai ir 
vienuolikta. “Laikas namo 
brulužiai,” Zulonas uždaina- 
VO- . ;;'r- . • r.--.) .

Visi Skirstėsi linksmi ir 
patenkinti.

I v;

LANKĖSI SVEČIAI

“Darbininko” ir LDS. sos
tinę aplankė p-lė Juzė Leo- 
naitė iš Worcester, Mass. Ji 
lapkričio 20 d. po 7 mėnesiu 
atostogų grįžo iš Lietuvos. 
'Jai Lietuva patiko ir pataria 
visiems važiuoti ir aplankyti 
savuosius. Sako, dabartinė 
valdžia stovi kaip ant vištos 
kojos ir bile dieną gali griū
ti. Ūkininkai jaučiasi ap
vilti ir skriaudžiami. Lau
kia visi permainų. Bostonie
čiams gerai žinomas Karosas 
yiuikiai išrodo ir baltarankiš- 

’ kai gyvena. P-lė Juzė Leo
ną itė savo įspūdžius žadėjo 
aprašyti vėliau.

Taipgi apsilankė “Darbi
ninke” du drūtuoliu: p. p. 
Šimkus ir Dr. Šarpalius. Dr.

• Šarpalius laikinai apsigvve-
• no So. Bostone ir kas savai

tę ritasi su drūtuoliais Grand 
Opera Name.

ir paskirstymui artistų mė
gėjų. Kalėdos jau netoli to
dėl reikalas' rimtai imtis už 
darbo.

Pageidaujamas jaunimas, 
kurie norėtų ką nors veikti 
arba kurie^tai kokius veika- 
liukus, patiekti rengėjams, 
jei būtų anglų ar kitokiose 
kalbose, kad suspėjus pada
ryti vertimus, prašom atneš
ti.

Rengimo Komiai ja

PARSIDUODA BUČERNĖ
Apyvartos daroma $950 j savai

tę. Gali pirkti ir nemokantis, tu
ri progą išmokti. Nepraleisk pro
gą, nes ne visada tokią gausi.'Ad
resas: 365 Second St., So. Boston, 
Mass. (L.30,G3)

ANT IŠRANDAVOJIMO 11 te-
nc-mentų. po 5 ir 6 ramus. Renda 
nebrangi, po $17 ir $18 j mėnesį. 
Tenementai randasi ant Market 
ir Lineoln Sts., Brighton, Mass. 
Klauskit pas B. AJAUSKAS, 58 
Lineoln St., Brighton, Mass. Tel. 
2902. (L28)

k
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SUGRĮŽO Iš LIETUVOS
Šiomis dienomis grįžo iš 

Lietuvos p. P. Kiburys su 
duktere Domicėlė. Jiem Lie
tuva patiko. Sako, tik ūki
ninkai labai suskurdę, o 
miestelėnai, gyvena karališ
kai. Visi pasipuošę, auksais 
ir deimantais apsikaišę, ir 
pralenkė tuomi mus ameri
kiečius. Beveik kiekvienas 
turi tarnus ir gražiai gyvena. 
Gerai amerikiečiams žino
mas Jonas Vileišis, kuriam 
atvažiavus į Ameriką “Nute- 
rioti Draugai” nupirko over- 
kotą, dabar būdamas Kauno 
burmistru taip prasigyveno, 
kad pralenkė visus “nuterio- 
tus draugus. ’ ’ Turi puikiau
si dvarą ir keletą tarnų.

Miesto gyvenimas brangus. 
Nuvažiavęs pas brolį tint ti
kės p. Kiburys pataisė savo 
sveikatą. Jaučiasi labai ge
rai.

KRAČIUS
> v > /_ __ ? •

Kas iieĮięja įriąjįo siūtus, yra ūž- 
ganždintaš. As atsakau už darbą. 
Kainos pjio-'f2?.50 iki 480. Valau, 
prosiju, iš seni) padarau kaip nau
jus.' P. P. BltAŽĮNSKAS^G Oak 
SĮ., Young|tew^ Ohio. (£.30,(13) BOSTON’O DRAUGIJŲ 

VALDYBŲ ADRESAI

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkatai^ių žmonių kasmet mir

šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Hill’s Cascara-Bro- 
mide-Quinine. Jis kas žiemą sustabdo 
milionus šalčių — i 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok ŠA 
tj pribaigti, o sulaikyti gripą. Nieka3 
dar nerado geresniu būdo. Visose aptie- 
kose gaunama. 1
Tikrai Gauk

CASCAIU
Raadooa Dėžė 1

z

• /

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas, (
- 514 E. Broadway, So. Boston, Masw 
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, 
' 95 O Street, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Antanas Macejunas, . 
< -45d E. Seventh SU ,$o. Boston. Masa 
Fin. Rašt. JuožfcpaS'Vinkevteius,,

456 E. Seventh'St., So. Boston, Mase 
Kasierius — Andriejus Zalieckas,

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

906 E. Broadway. So. Boston, Masa 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko save 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, po nu 
merių 694 Washlngtou St, Boston 
Mass. 1:30 vai. po pieta. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų nartų prie musų drau 
gijos prirašyti.

Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausio? 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,

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

Vite-Pirm. — Zofija Kėšfenė,
59 Gatės St, So. Boston. Mass. 

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

Tn. Raštininkė — Bronlslava Ciunienft
29 Gould St.. W. Rorbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Stanluliutė,
105 XV. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mlzgircdenė,
1512 Columbia RA. So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarninka kiekvieną mėuee 

Visais dr-jcs reikalais kreipkitės I pro 
tokolų raštininkę laišku ar telefonu 
7:30 vakare, pobažnytlnėj svetainėj 
Fifth St., So. Boston, Mass.

I DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir motertj ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass.

Room 7—Tel. Richmond 668
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų 

111 ■■ 1 ~1 ■11

Tei. S. B. 4775-M

DR. Ji L. CLOUGHERTY
PODIATRIST

Kojų Specialistas
Visokios kojų negalės moksliškai 

gydomos
Apžiūrėjimas nemokamas. Ofisas 

atdaras vakarais
414 BROADIVAY, SO. BOSTON

Room 4

Bes. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

Telefonas: South Boston.4768 -

DR.BALAi
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO. 

351 Dorchester Street •
So. Boston, arti Andrew Sq.

18 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99» W. Broad way, 8a. Borto*
VALANDOS: Nuo 9 r. iki Z v. vak.

DR.L.GOLDEN
Perkėlė savo Bostono ofisą 15 09 

GREEN ST. j savo namus

16 Crawford Street, Rxbury 
arti Warren ir Grove Hali

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

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Rosbury 0131

i

♦1

i Brockton 7180

UININE
su parauda

AMBROSE Vincent B.
. 255 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0506-M

HOftflNS Edward L.,
, 7 ’ 362 W. Broadway, South Boston, Mass.. TeL S. B. 0501

JAMES F. WALSH & SON,

’ I*

... į
l I

I

»]

Kaina 80c

Ofiso Telefonas Universlty 8831-W B 
Rezidencijos Tel. University 8831-Rfl 

D. A. ŽALUSIAS j
Graborius ir Balsamuotojas I 
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET I 

CAMBRIDGE, MASS. g

■........... .. ....................... .. ■■ i „ r................   - ■■ i
mybės Bond'są lygios sumos; arba c) Tadės pinigais arba paranka sumoje 
penkių tūkstančių dolerių. Geriausias būdas yra prisitaikinti {statymui kreip
tis pas pnsittkėttnus apdraudos (insurance) agentus arba brokerius, kurie su
telks pilniausia* informacijas arba kalnas už apdraugop pollcy, bonds'ą ir jie 
parūpins reikalingą certifikatą, kuris bus reikalingas gavimui “piates.” Re
komenduojami šie apdraudos (insurance) agentat ir brokeriai:

l

, i.

Massnchnsetts priverstinas AUTOMOBILIŲ atsakomybės užtikrinimo ak
ta* (eina Į gulę nuo sausio 1 <1. 1927. ir certlfikatai to užtikrinimo turės bbtl 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobili prieš tų dieną, toje 
dienoje arba ix> ta diena. Nei vienas automobilio savininkas negalės gauti 
•^platės” be certlftkato {rodant, kad jis turi Atsakomybės Apdraudos (Insarunce) 
policy, kuri užtikrintų atlyginimą iki $5,000 sužeidus arba užmušus bile vieną 
aoMDį, $10,000 daugiau negu vieno žnjogaus bile nelaimėje; arba b) Atsako-

— ..... ...... , .....--------------t i t n..

382 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0255 
JENKINS Vincent A,

One Statė Street, Boston, Mass. Telephone Main 7282 

KONTRIMAS B. -
361W. Broadway, So. Boston, Mass. TeL So. Boston 0605 

TURAUSKAS J. N.,
104 K&mpshire St, Cambridge, Masa. Tel. Univ. 9692.

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

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

MIKALONIS Julius,
425 W. Broadvay, So. Boston, Mass. TeL S. Boston 1607 

NAMAKSYA. J.,
395 West Broadway> &>* Boston, Masa. TeL S. B. 2340 

O'COmiBROS,' .
557 E. Broadvay, South Boston, Mass. TeL S. B. 2402 

PALIONIS J. S.,
366 West Broadvay, So. Boston, Mdss. Tel. S. B. 202*1 

YURGELUN 0. P.,
8BS Mi& St, MonteUo, Ma»

ŠV. JONO EV. BL. PAflELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS

. ANTRASAI
Pirmininkas — M. žioba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Mass- 
Telephone South Boston S552-R.

Vice-Plrmininka* — J. Petrauskas, 
17 Vale S t. South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. GUneckis, 
5 Thomas Pk., South Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — M. delkls, 
366 Broadwny, So. Boston, Mass.

Kasierius — A. Naudžiūnas, 
885 E. Broadvay, So. Boston, Misa

Tvarkdarys — J. Zalkig,
7 Wlnflei<l St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nedėldienl kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 B 
Seventh St, So. Boston. Maso. I

LIETUVIŠKA KRIAUČIŲ 
ŠAPA

130 C St., So. Boston, Mass.
Siuvam moterų ir vyrų drabužius. 
Atnaujinau* Ir Išvulom furkotus. 
Vyrams išvalyt ir pataisyt siutas 
$1.25.-Moterims Išvalyt ir pataisyt 

' miknės $1.50. Atvažiuojam paimt 
drabužius Ir Išvalę atvežam J na
mus. Neišduokit drabužių niekam 
be musu čekio. Pabandę persitikrin
site. ISO C SU 8. Boston. (9.15,L.16

LIETUVIS
Suteikiu Gerinusį I

Kaina prielnamiausla. U žvisą pilną pagrabą. palaidojimą, au nilnu
patarnavimu ir visata reikalingais daiktai* pas mane galima apsieit 
ra $80 ir augščiau už didelius, o už valku* — nuo $20 ir augščlau 
Niekur kitur už tokią kainą taip puikini nepaleido*, kaip ai palaidojo. 
Kas tik turėjo ra manim reikalą, visi yra dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:


