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GAL GREIT 
PERVERSMAS

BUS FRANCU AI GRESIA 
NEDARBAS

fe’- L-

INA
k. t*-. T

Francijos valdžia tvirtina, 
kad pramoninis krašto stovis 
gerai laikosi, bet darbininkų 
organizacijų vadai nurodo, 

KAUNE POLICIJA ŽVĖRIŠKAI VAIKE STUDENTUS ka(Į prasideda darbininkams 
Naujausia atėjusieji iš Lietuvos laikraščiai praneša apie sunkmetis. Prasideda atlei- 

nepaprastą įvykį. Studentai turėjo vienoj salėj susirinkimą, dūlėjimai iš darbi] ir kariu 
kur kalbėjo apie smarkią komunistų propogandą ir pavojų gre- kapojamos algos, 
siantį Lietuvos valstybei iš pusės tų gaivalų. Buvo kalbėta, kad dar ir tame bėda — 
komunistai, valdžios nedraudžiami, atvirai rengia maištą. Ta
da studentai išėjo iš salės ir demonstratyviai ėjo link Karo Mu
ziejaus. Ten jiems kelią pastojo policija. Tada studentai pa
suko į miesto sodną. Ten jiems vartai buvo uždaryti. Stu
dentai ėmė lipti per tvorą. Policistai tada ėmė mušti studen
tus ir sekė smarkus susirėmimas, kur buvo daug sužeistų. Kau
no visuomenė be galo pasibaisėjo tokiu valdžios pasielgimu ir 
dalykas tuoj iškeltas Seime. Kuomi tardymas baigsis nežinia.

šitos ankstybesnės žinios rodo, kaip smarkiai priešvalsty
biniai gaivalai Lietuvoj veikė, kaip jie buvo drąsūs, kaip Lie
tuvos socijalistu ir liaudininkų valdžia leido priešvalstybiniams 
gaivalams veikti ir kaip Lietuvos valstybiniai nusistačiusi vi-

Ne visa 
pragy've-

dar'nėra. Bet iš aukščiau paduotos žinios apie Kauno studen
tą demonstracijas rodo, kad ten kas nors pavojingo galėjo į- 
vykti.

Lietuvos vyriausybe davė valią visokiems priešvalstybi
niams gaivaalms, lenkams, žydams, vokiečiams, komunistams. 
Jų organuose matėsi tik užtaravimas tu gaivalą. Tą darė ir 
Amerikos lietuvių socijalistu ir laisvamanių laikraščiai. Tuo 
tarpu Lietuvos katalikų visuomenę, jos draugijas, partijas, mo
kyklas smaugė, niekino savo spaudoje.

Tokiais keliais Lietuvos vyriausybė eidama greit neteks 
paskutinio pasitikėjimo ir galime tikėtis arba naujų Seimo rin
kimų, arba pavojingų sumišimų, arba kokio diktatoriaus iški
limo, arba ko nors dar baisesnio.

Tai mat prie ko privedė tikrai “demokratiškoji” Lietu
vos socijalistu ir liaudininkų valdžia.

-

nimas brangsta.
Nedarbas gresia visoje 

Franci joje. Darbininkų va
dai reikalauja, kad valdžia 
greitai atsižvelgtų į padėtį.

Dabar daugiausia atleidi- 
nėjania darbininkai iš gele
žies pramonės. Kaikurios 
geležies dirbtuvės pusę dar
bininkų atleido iš darbo, o ki
tos, kurios taip nepadarė, tai 
sutrumpmo darbo valandas.

Toliau, seka ri
v- s.J-

BERLINčS 

neralis repara 
Gilbert pas? 
savo darbuotės f 
sai nurodo, - kąl 
per visą laiką 1 
sumoka iki pąss 
Taip vadinamas! 
nas veikia, gerai! 
tai Europa einjad 
ku žvilgsniu $Įin

ŽYDŲ PASTANI
KUMĄFĄIį

NEW YDife
-.į- j 

vasario mėųeay^ 
žydai laikyS/IŽe^ 
važiavimą ta^Bs' 
kūmo išūik^įžkJ 
jos£*': y
■ . =■■ .s. <

&T*

kų būriai atleidinejami iš tos 
pramonės. Pereitą savaitę1 
viena automobilių dirbtuvė 
paleido 3,000 darbininkų, o 
kita 2,000.

Kaip algos kapojamos pa
rodo šis pavyzdis. Vienoj 
liejykloj, kur darbininkai 
gaudavo po 5 frankus ir 50c., 
dabar temoka po 4 fr. 2.5c.

Tas nepastovumas Franci- 
j°j įvyko dėlto, kad frankas 
stabilizuojamas.

m

v‘

ATEIVYBĖS BILIAI

WASHINGTON. — Senar 
to ateivybės komisija tapo 
sušaukta svarstyti ateivybės 
bilių. Iš viso bilių yra pa
siūlyta 20.

PERTRAUKS POSĖDŽIUS

J

WASHINGTON. — Aug- 
ščiausysis Suv. Valst. Teis
mas pradės vakacijas nuo 
gruodžio 13 ir tęs iki sausio 
3 d.

Dabar Augščiausysis Teis
mas tardo buvusio vidurinių 
reikalų sekretoriaus Ęąllo, 

as.fm£’

• v 
iš-

bylą. Jisai kaltini 
me kyšio;M įibald
Doheny užmrteikirjąį jąfti 
naudoti valdžios vers
mes. > - . rj ,

PILSUDSKIO PRIEŠAI 
ORGANIZUOJASI

Lenkijoj ima organizuotis 
į stiprią partiją nacionalis
tai. Jie įsteigė naują parti
ją, kuri pavadinta “Stro- 
nictwo Wilkopolskie.” Jai 
vadovauja nuo senai žinomas 
Drnoivski. Įsteigimas įvyko 
Poznaniuje. Prasidėjo pa
maldomis bažnyčioje ir įstei
giamasis posėdis hotelyje.To- 
ji pai-tija stoja prieš Pil
sudskį.

SUDEGĖ TEATRAS
PĄSSAIC, N. J. — Rialto 

teatras ir dar keturi namai 
vidurmiestyje sudegė. Nuos
tolių padare už $150,000.

PENKIŲ DIENŲ SAVAITĖ

ŽUVO AŽTUONI JŪREIVIAI

ST. JOHNŠ/N. F. — Neš 
didelis laivas tapo vėtrų ūž-< 
blokštas ant uolų ir sudužo. 
Astuoni jūreiviai prigėrė. 
Išsigelbėjo tik vienas, laivo 
savininko sūnus. Laivas tu
rėjo 60 tonų prekių.

r

' CHICAGO. — Nuo gruo
džio 19 Chieagos kriaučiams 
aįvestA 'penkiii dienų sa- 

ė. gubotomis kri&čisd 
nedirbs. Jei reikės dirbti, 
tai darbininkai gaus už tos 
dienos darbą pusantros mo- 
kesties. <'

----- —-■ .......

PABAUDOS Už RŪKYMĄ

BROOK17YK N. Y.—Ant 
Green Point strvtkario vra 
draudžiama rūkyti. Už to į- 
statymo laužymą nubausta 
100 vyri) po $1.00.

KP® §e_ 
Reagentas 
®ęjų metų

^Pokietija 
B^iaracijas 
b^io cento. 
ĮjiįsFeso ple- 
kjĮį apskri- 
^konomiš-

’’

UI?

SUDEGĖ KARALIŠKAS 
PALOCIUS >

SPROGIMAS DIRBTUVĖJ

PENNSGROVE, N. J. — 
Du Pont parako dirbtuvėj 
sprogo 2,800 svari] parako. 
Žuvo 5 darbininkai, sužeista 
9 darbininkai.

PAKĖLĖ ALGAS

CHICAGO. — Meat Cut- 
ters’ Union išsireikalavo al
gų pakėlimo. Vietoj $42.50 
gaus po^$45 savaitėje.

MOTERŲ TEISĖS PADIDIN
TOS

Turkijos moterų teisės ta
po paplatintos. Ikšiol turkės 
pagal Įstatymus galėjo tekėti 
tik už turkus. Dabar tas į- 
statymąs atšauktas ir turkės 
gali tekėti už krikščioniu ir 

- kitataučiii.

Rumunijos karalienė po 
triukšmingos kelionės po A- 
meriką sugrįžusi turi vieną 
‘ ‘ smūtką ’ ’ po kitam. Jos vy
ras karalius Ferdinandas ko
voja su mirtimi. Jam buvo 
padaryta viena operacija. 
To negana. Reikėjo daryti 
kitą opraeiją. Kai prirengi-^ 
mai operacijai jau buvo pa
daryti, tai gauta žinia, kad

Jack Sharkey imsis su 
pasauliniu čampijeou4

<

t >

4.

yr

palocius liepsnoje. Operaci
ja buvo daroma kitame men- 
kesniame palociuje. Lieps
nojo pats didysis palocius. Ji 
teklausė trumpo pranešimo 
apie gaisrą ir tuoj sugrįžo 
operacinin kambarin. Kiti 
karališkosios šeimynos na
riai tuoj nubėgo prie gaisro. 
Truko keletą valandų iki 
gaisras buvo sukontroliuotas. 
Aprokuota, kad pataisymas 
atseis $104,000.

PARDUOS KARO LAIVUS

MILŽINŲ IMTYNĖS

Belgijos ministerių kabi
netas nutarė parduoti dalį 
savo laivyno. Bus išlicituo- 
ta 17 submarinų ir kitų karo 
laivų. Valdžia tikisi vien už 
submarinus gauti 200,000 
frankų.

Kolumbo Dienoj š. m. pa
garsėjęs lietuvis kumštinin
kas Jack Sharkey jau sutiko 
imtis su Gene Tunney, nau- 
jausiuoju čampionu. Pasta- 
rasai, kaip žinome, pereitą 
vasarą Philadelphijoj Ses- 
qui-celntennial parodoj įvei
kė Jack Denipsėy. Dabar 
Tunney yra campionas-kum- 
štininkas, o iš jo bandys pa
veržti tą čampionatą lietuvis 
Jack Sharkey.

Jack Sharkey jau pasira
šė, kad imsis su Gene Tunney 
rugsėjo 15,1927 New Yorke.< 
Yra spėjama, kad šitų milži
nų kovos pamatyti suplauks 
tokios minios žmonių, kokių 

(nėra buvę pasaulyje.

1
f

Kaipo pasimankstinimą ir 
bandymą Jack Sharkey tu
rės visą eilę mažesnių imty
nių Jis imsis gruodžio 15 d. 
Syracuse, N. Y. šu Homer 
Smith. Gruodžio 20 Bostone 
su Sully Montgomery, Vasa
rio 7 New Yorke su Harry 
Perrson, koto Yorke
su PaoHno, Balandžio 20 vie
ta ir oponentas dar nežinomi. 
Birželio 9 ėNėW Yorike su 
Berlehbacb. Rugsėjo 15 New 
Yorke su Gene Ttihneyč

Yra spėjama* kad. pasta
rosios imtynės «su Tunney 
žiūrėtojams atseisi $2,000/- 
(XX). ^Iš tos suinos Jack 
Sharkey gauM^S □ 4 y

* Už vi 
Ja^ tetiko naktj miegant.

KAVAUERYSTĖS MOKES
ČIAI

•

Italijos premiero Mussolinio politika surūpino Balkanus 
Balkanų tautos sujudo ir sako, kad kįla karo debesiai. •*•'

Italijos valdžia padarė sutartį su Albanija ir iš to Balka 
nų tautos tiki, kad Albanija bus Italijai punktas, nuo kurio j 
varys savo agresivišką politiką prieš Balkanų tautas.

Tame sąryšyje rezignavo Jugo-Slavijos kabinetas ir aps 
kritai Bielgrade kilo rūpestis dėl saugumo ir taikos Baifcž- 
nuose. . Z'

Tuo pat laiku Francija gabena savo kariuomenę ant Itah 
jos fronto. Francija koncentruoja Italijos parubežyje artileri 
ją ir kitokias savo kariuomenės dalis. ,

Italai tvirtina, kad nieko baisaus nerengiama. O visą bur 
bulą pučianti Francija, kuri pavydinti Italijai. Todėl Frau 
cija kurstanti Jugoslaviją. Italijos vyriausybė pareiškė, kat 
nieko slapto sutartyje su Albanija nesą ir kad j^lcin pasikesiBi 

ras imagus
patraukti savo pusėn visas Balkanų tautas, kaip kad patrttu 
kė Lenkiją, Čekoslovakiją ir Rumuniją. Francija norinti tat 
tautas turėti ne tik, kaipo sąjungininkes, prieš Vokietiją, bei 
teipgi prieš Italiją.

L 1 . 1............. 1 !!. ■ ... -------

VOKIEČIAI GINKLUOJASI NUŠOVĖ TRIS

Prancūzų laikraščiai rašo, 
kad vokiečiai Karaliaučiuje 
stipriną tvirtovę. Esą iškas
ti 54 rūsiai, tiek pat padary
ta darbo ir kitoj tvirtovėj 
Klustrine. Keliai į tas tvir
toves daromi tokie, kad jais 
galėtų vežti sunkiąją artile
riją. Darbai atsiėję labai 
brangiai — 1 milijonas auk
so markių. Visi darbai dirb
ta slaptai. Vokiečiai gink
luojasi, ir visiškai nežiūri, 
ką jiems dėl to pasakys ang
lai arba prancūzai.

CHICAGO, ILL. — Gele 
inkelių darbininkų “kem 

pėj” t i (‘s Melrose Park išti 
ko susišaudymas. Vienas po 
licistas ir du darbininkai nu 
šauta, o vienas policistas d 
keletas kitų darbininkų su 
žeista. Kova kilo dėl užpuo
limo moteries. Triukšmu 
kilus atpyškėjo daug policis 
tų. Darbininkai buvo mek 
sikonai.

! /

1 UŽ MEILĖS PAGADINIMĄ

NEW YORK.—Mrs. Ma- 
bcl Manion patraukė atsako
mybėn vieną artistę ir reika
lauja $100,000 atlyginimo. 
Mrs. Manion sako, kad artis
tė pagadinus jos vyro meilę.

KINAI STREIKLAŪŽIAUJ?
VANCOUVER, B. C.— 

Kaikurios kompanijos buv< 
užsimaniusios nukapoti alga.' 
po 5c. valandoj. Vietos vai 
džia buvo įsikišus ir patartu 
mokėti po 40c. valandoj. Be’ 
kompanijos nesutiko. Tad; 
darbininkai išėjo streikas 
Kompanijos į vietą sustra 
karusių darbininkų prieTh< 
kinus.

Italijos kabinetas nutarė 
apdėti nevedėlius tam tikrai* 
mokesčiais. Buvo kalbama 
ir apie neištekėjusias mote
ris. Bet jospaliktaramybej.

Ministerių kabinėto ap
skaičiavimu iš to ineigų per 
metus bus $2,017,000.

ŽUVO VISA ŠEIMYNA

JAMESTOWN, N. Y. — 
Gazu užsinuodijo šeimyna iš 
penkių Žmonių. Užsinuodijo 
trys suaugę ir du vaikai. Ne*

r

r 1 i

• i

‘ T > Jį
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ GOS SEIMO NUTARIME* 
PILDOMAS 'A’-nJ

ANTRAS TRADICINIS L. D. S. KONCERTAS BUS SAUSIC 
2 D., 1927, 7 VALANDĄ VAKARE, DIDELIOJE 

MIESTO SALĖJE, BROADVAY, SOUTH 
BOSTON, MASS.

LDS. vietos ir apylinkių kuopų prašome paatdaitaoti per 
davime tOdetų, kad jripildttus gana diddę svetainę. TSeMb 
bus iisiuntinH už poros dienų kuopų raitininkains ir dartaote 
jame. Rengktes visi į Darbininkų Koncertą.

*

. ^4.,^. r.



ŠAKALIŲ Dvaras (Kel

žinių”

J KRIKŠČIONĮ 

pt^^stį^ų Liiaudiainkn 
ĮpSitaučių kuopos Valdyba 
■ftšč į savo kuopą kilias de- 

-asmenų. Ragindami 
įsižadu neskundė. Vieniems i 
fe$ejo advokatus byloms ves- 
: duoti; kitiems — gerus liū- 

mus išrašyti, su kuriais 
t jų, visur prieisi ir t. p. 
išvdami net mokesniu f fc

eikalavo, vien tik troško, 
kad jų kuopa skaitlinga l$i- 
ta.vBet dabar žmonės narna-! 

kad žadėrų malonių ne-j 
gaus ir pastebėję valdybos 
|rSikišką elgesį, pradėjo iš 
įosh kuopos trauktis. Net 

valdybos narys, kuopos 
sekretorius A. Pronckus at- 
virto vėl į krikščionį — kata
liką, ir vesdamas moterėlę 
kreipėsi į kleboną, o ne į vai
siaus valdybą.
'SŽmonės labai stebisi, 'kad 
socialistai vienaip kalba — 
kjtaip daro.
1 4*-*

-------------------------------------------------

* £̂SKŲSTAME DEGTINĖS 
BANGOSE

-įSTAKLAI (Raudonės 
Raseinių apskr.). Tur būt 
isprasi Lietuvoje kito tokio 
^žnytk iemio, kuriame butų 
vĄL’ora^Aoks-šrrragelis sama- 
gonke, kaip Stakiuose. Sta
kiuose yra keletas katalikiš
ki! organizacijų, bet joms 
rtroŠ^įnuo degtinės tvaiko. 
Blngiausia, kad atsirajida ir 
lietuvių Ijcuvttuvių tokių par- 

kurie prilaiko degti-
I1CS* 
r ♦ 

. « t

5 > 
į LAISVIŲ VAISIAI

’ 2ŽAGRAUŽIS (Girkalnio 
Vąlsčians). l’aslaruoju Lri- 
k,u kai kurie pajuto (laimiau 
laisvės. Žagraužietriai ir kiti 

’daiaii^iasi. kad nieks nieko 
'Užsako dėl slapto degtines 
varpno, dėl triukšmavimo.

» ...

:Zagraužiečiai išsileido deg- 
tuiėlės iš didelio džiaugsmo 
it naktimis maža mieg 
kjasi į būrius ir išmaukę ba
lninės, pradeda, žinoma, ir 
absis daužyti. Reikia juk 
laisvės dovani] taip pat ir 
daktarui ir advokatams. Gy
venantieji arčiau šio kaimo 
gyventojai stebisi ir linguoja 

tikgalva. Tokia laisvė 
vergiją tegali įstumti.

SOCIALDEMOKRATAI SO- 
CIALDJSMOMRATU# GEMA 

IŠ VALDŽIOS ĮSTAIGŲ
Visiems Vilkaviškio — Ša

kių apskr. naujakuriams yra 
gerai žinomas žemės Vilka- 
viskio apskr. Tvarkytojo į- 
staigos valdininkas — likvi
datorius, Ponganis, kurs se
nos valdžios buvo už girtuok
liavimą paliuosuotas. Bet 
laimėjus socialdemokratams 
Seimo rinkimus ir stojus Že
mės Reformos valdybos prie- 

į šaky socialdemokratams, p. 
'Ponganis vėl buvo grąžintas 
! kai po savas žmogus į tą pa
čią Įstaigą likvidatorium ir 
nesenai važinėjo po Šakių 
apskriti su socialdemokratų 
sėbrais valdiškais arkliais ir 
gaudamas dienpinigius iš 
valdžios, pasigėręs, šnipinė
damas kas neva neteisėtai v- 
ra gavęs žemės. Šiomis die
nomis to pačio socialdemo
krato Žemės Ref. V-bos pa
rėdymu, Ponganis kaip ne
tinkamas ir didelis girtuok
lis, yra pal mosuojamas 
tarnvbos.

• v

v.,

o-
S f •
■ąrn ■■■■'■
MĖTO Iš DVARO NUOMI

NINKUS

inės valse.). Šiais metais Ša
kalių dvčtui dalis buvo išnuo- 
niuota Raseinių apskrities 
Žemės Tvarkytojo — to dva
ro darbininkams,—Bielskiui, 
Volodkai, Lembučiui ir kit.

KRAKĖS (KBdamių ap.) 
Spalių mėn; 10 d. Krakių 
bažnyčioje} kunigui pamoks
lą besakant, i vienas vietinis 
socialdemokratu agentėlis- 

jbedievis išdrįso sutrukdyti 
1 pamokslą, šaukdamas: ‘‘pra-

Bet štai dvarininkai užsi- šau balso.” Bet pamatęs, 
manė nuomininkus iškraus- Ead arti jo stovintieji vyrai 
tvti is butų ir }>er teisiną by- katalikai jau ruošiasi jį už 

tai išmesti laukan, pats pa
siskubino išbėgti iš bažny-

lą laimėjo i r jau nekuriuos 
mėto lauk. Kiti suspėjo pa
duoti apeliaciją.

Tai mat kokie naujos val
džios “ponų” pyragai. Prie 
senosios valdžios panašūs į- 
vykiai vargu atsitikdavo.

KEIKIĄ PROFSOJŪZlfS
KAUNAS. Spalių inėh. 

99 d. teko važiuoti garlaiviu 
iš Kauno į Jurbarką ir išsi
šnekėti su garlaivio darbi
ninkais, kurių keletas taip 
pat važiavo į tą krašte). Vi
si keikia, kiek įmanydami, 
profsojūzus už streiką: girdi 
tik suerzino mus, nieko gera 
nedavė. Visi dabar, girdi, 
traukiamės iš tų profsojūzų, 
nes jie esą ne kas kita, kaip 
darbininkų nelaimė.

• v
1S

BALTAKĖS VAISIAI

TETIRVINAI, Pasvalio 
valse. Šių metų spaliu mėli. 
28 dieną pas vieną ūkininką 
kuliant garine mašina įvyko 
muštynės: kuriose savinin
kas buvo veikiąs asmuo; 
kurstydamas vienus prieš ki
tus buvo net savo manzerį 
padavęs gerokai įkaušusiam 
vaikinui, kinis tuojau ėmė 
Švaistytis po kambarį kvies
damas eiti imtynių.

Paskui kilo dar didesnės 
muštynės: kuriose. Įkaušęs 
vaikinas spėjo net keletą šū
viu iš mauzerio paleisti.

Tai vis naminės “balta
kės” vaisiai!..

GAIDŽIAI SUSIPIOVĖ

KAZLŲ RŪDA. Rugsėjo 
mėn. 19 d. čia buvo apvaik- 
ščiojimas Šv. Marijos Vardo 
atlaidas. Žmonių suvažiavo 
ir suėjo gana daug. Tuojau 

>o pamaldų atvykę socialde
mokratai pradėjo sakyti ‘pa
mokslus.” Bet Įsimaišė Į 
juos profsojūzininkai ir visą 
jiems biznį pagadino. Padū
ko socialdemokratai, padūko 
ir profsojūzininkai. Žmonės, 
pamatę, kad riejasi “pa
mokslininkai,” anot kai ku
rių — it šunes į rują atbėgę, 
spiovė ir nuėjo sau šneku
čiuodami, kad .jau socialde
mokratai ir prosojūzininkai 
prilipę liepto galą.

Nieko stebėtina, nes senai 
to iš socialdemokratu ir jų 
sėbrų profsoj ūži ninku buvo 
laukiama.

Dažnai ir vieno tėvo vaikai 
susipeša. * • ..f.

čios. Tokių dalykų tai tik, į PERNARAVA. Pernara- 
kaip yra katalikiškoji Lietu- vos o irįnkij0je yra < „ 
va, dar nėra buvę. Sekma- Ulinius, kurio tėvas ištarna- 
dienį, spalių 24 d. Krakių! Yo visą amžių ir kuris pats 

!baigia savo amžių dorai be
tarnaudamas. Girininkas tu
rėdamas ant jo vietos sau 
“mielesni” kandidatą, ieško
damas progos kaip jį paliuo- 
suoti, sustatė ant jo visą eilę 
nepamatuotų protokolų dėl 
supuvusių kelmų net nuo 
lenkmečio, nors prieš tai da
ręs patikrinimą Miškų De
partamento revizorius Kiš
kis visa rado tvarkoje. Urė
das lemiantis tais protoko
lais paliuosavo eigulį nuo 
tarnybos ir uždėjo 500 litų 
pabaudos. Žmogui be jokios 
kaltės nukentėjusiam reikės 
paskutinę karvę parduoti kol 
surinks 500 litų.

valsčiaus salėje įvyko val
stiečių liaudininkų ir jiems 
>rijaučiančių susirinkimas. 
Iš Kėdainių buvo • atvykęs 
apskrities valdybos narys p. 
Cibulskis, buvęs becenzis mo
kytojas, šiandie didelis “po
litikas. ’ ’ Jis padarė gan ne
rimtą politinį pranešimą, ku
riame smarkiai puolė Šv. Tė
vą ir mūsų vyskupus ir tvir
tino, kad, girdi, mes valstie
čiai liaudininkai nepripažįs
tame nei Šv. Tėvo, nei jo pa
skirtų Lietuvos katalikams 
vyskupų. Paskui jis dar ė- 
mė su dumblais maišyti dien
raštį “Rytą.” Kada pil. 
Alekna pasiklausė dėl ‘.‘L. 
Žinių” nuolat dedamų šmeiž
tų, tai pil. Cibulskis tuoj pa
šaukė policistą, kad tas su
statytų jam protokolą, kaip 
jis drįstąs apie “L. Žinias” 
taip atsiliepti. Bet šitokia 
“polemika” su savo oponen
tu p. Cibulskiui sudarė kaip 

' tik neigiąnio įspūdžio apie 
save ir“Žųiias.” o “Rytą” 
nesąmoningai pats tik iškėlė.

AL Į 
? KAUNĄ v

KAUNAS; "Teko patirti, 
kad Kauno miesto savivaldy
be, susitarus su Žemės Ūkio 
Ministerija, nesenai yra iš
siuntusi į Kaišedoyių apylin
kę apie 100 darbinipkų miško 
darbams ir pelkėms nusau
sinti. Praėjus kelioms die
noms didele dalis sakytų dar
bininkų grįžo. - 1 ‘

Mūsų socialdemokratai Po
žėla ir kiti visa gerkle šau
kia. kad reikia bedarbius 
šelpti. Ir, žinoma, iš žmo- 

eigulisjnių surinktais pinigais juos 
■ šelpia. Bet ar tikrus bedar

bius jie šelpia — klausimas. 
Juk ir šie, jei būtų buvę tik
ri bedarbiai ir dori žmonės, 
reikia manyti, nebūtų dūmę 
atgal į Kaimą.

PASISEKJgS SUSIRIN
KIMAS

KRETINGA. Spalių 31 
Vienuolyno salėj, čia buvo 

katalikiški! organizacijų su
sirinkimas. Žmonių prisi
rinko pilnutėlė salė. Prane
šimą iš Seimo darbų darė 
atstovas p. L. Šimutis, kurio 
ilgos ir turiningos kalbos su
sirinkusieji klausė su di
džiausiu įdomumu.

Vakare buvo Krikščionių 
Demokratų partijos skyriaus 
susirinkimas, kuriame nu
tarta centralizuoti katalikų 
veikimas, kurti knygynėlius 
etc.

Hartfordo Lietuviams
1 . ' , • 

Atsidarė Nauja Lietuviška
Krautuvė

Parsiduoda visi moteriški ir 
vyriški’ drabužiai nužeminta 
kaina. Visos prekės naujos ir 
šviežius. Ateikite persitikrinti 
ir nusipirkti kas tik reikalinga. 
Ypač Kalėdų Šventėms pasi
rinkti dovanų ir pi^ezentų. Nei
kite pas žydus ir kitus svetim
taučius, o vien tik pas savo tau
tos žmones, nes tuomi parem- 
site juos jų naujoje biznio ša
koje.

Čia galite gauti nusipirkti 
“Darbininką’ ’ir kitus laikra- v v • sems.

JONAS SEKYS CO.
177 Park St., Hartford, Conn.

(Gr. 3, 10, 17, 24)

“Dykinėjimas — sielos rū- 
dymas.” (De Levis)

korporacija pasiūliusi Vil
niaus magistratui paskolą. 
Bankas esą sutinkąs pasko
linti Lenkijos miestams 1-8 
milijonus1 svJ stetlingy.

yy •
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VILNIUI SIŪLOMA 
PASKOLA?

VILNIUS. Spaudos 
niomis, anglų banko kolonijų

GAUJAS IŠRADIMAS
• &EKSNIO GALINGA MOSTTS* 

Gydo, Reumatizmą, Renku, Koja, 
Nvjreuros slumdejtma, Šalti, Ranka, 
Kojų, tirrricm. Ducuti, GaIvos *k&u- 
d ėjimą • ir teig?
( tik ne romas ).
Tūkstančiai žmonių yra iiaiffyde o 
miEjonai dar nežino apie tai.
Dekanio GaEnca Mostis yra tiek 
▼erta -aukso, Įdek ji pati sveria su
lig naudo* grydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu extra už

Klauskite pas aptžekoriua teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

* OiNTMENT.

Seksais Oiatment Co.
518 MAIN 8T. BOX 352
HARTFORO, CONV. U. S. A.

“Dievo sūnumis tapti — 
aukštos vertes ženklas.’ 
Šv. Cirlius.

* * *
“Drąsos geriausią dalis— 

atsargumas.” (Šekspyras)

SEKMADIENIO SKANUMY
NAI KIEKVIENĄ DIENĄ 

Su Bordeno konden
suotu pienu (pasaldy
tu) skanus, sotus, 
tirpstąs burnoje skan- 
skonis yra taip leng
vas, kad gali jį turėti 
kasdien. Kodėl? To
dėl kad kondensuota
me cukrus ir pienas 
taip pilnai sulieti kad 
jokio ilgo maišymo 
nereikia ir jūsų pu
dingas, kiaušinienės, 
sausai turi nepapras
tai švelnų sudėjimą.

Kandyk Šitą Receptą 
ORENDŽIŲ DUONOS 

PUDINGAS 
y, pu<xluko Bordeno kon

densuoto pieno 
puoduku karšto van

dens 
puodukas Išsijotų duo

nos šmotelių 
kiaušinio trynius, tru

puti suplaktų 
1 šaukštų sutirpyto svies

to
Sultys trijų oreudžių 
Sutrinta žievė vieno o- 

rendilo
Lį šaukštuko druskos 
Sumaišyk karštų vanden] 

su kondensuotu pienu Ir 
kaitink iki karštumo. Už
pilk duonos trupinius: ai- 
vMInk. Pridėk kiaušinio 
tryn|. druskų, sviestų, oren- 
džlo sultis ir žievę.' Sudėk 1 
pasvieštuotų pudingo Min- 
delj, jdėk | karšto vandens 
Mėtų. Kepk vidutiniai karš
tame pečiuje per 43 tainn- 
tas. Apdengk kietai suplak
tu kiaušinio baltymu Ir >4 
puoduko cukraus. Pakepink 
truputi neperkarštame pe
čiuje.

FEDERANTAI IMA VIRŠŲ

KAUNAS. Kaip visuose 
Lietuvos kampeliuose pasku- 

ga: tel-pHI'H briku matydami sau ir 
tėvynei pavojui iš socialde- 
mokratiškų pro įsą jungi] pu
ses pradėjo energingai stip
rinti savas Darbo Federaci
jos organizacijas, taip, ir 
Kauno darbininkai, neboda
mi 1 erorizavimo iš profsą
jungų pusės. ėmėsi energin
io organizacijinio darbo, 
štai lapkričio 7 d. Šančiuose 
įvyko L. D. F. “šmidto” 
d-vės skyriaus nariu susirin
kimas. Dalyvavo apie 50 na
rių < jau skyriuje yra 53 na
riai). Apsvarstę dienotvar
kės punktus,’ ramiai ir drau
giškai ^pasidalinę šią dienų 
įspūdžiais, spausdami viens 
kitam pūslėtas rankas, skirs
tėsi prie savo šeimyną.

I

•KAS ŠAUDO KUNIGUS?

MEŠKUIČIAI, Šiaulių ap. 
Darant tardymą dėl Meškui- 
eilj klebono kun. A. Staišio 
žuvimo bylos, trys Įtariamie
ji asmens, visi trys suaugę 
vyrai, dideli socialistai vei- 
kėjai. šiomis dienomis antrą 
kartą suimti ir pasodinti Į 
katėjimą.

‘■’&'L ' ''_____
’ ŪKININKŲ VARGAI

' JAZDAt^KIAI (Telšių 
. Fp.). Šiemet čia kuo ma- 

ū žiauriai teužderėjo žieminiai 
rugiai. Itugiuose buvo daug 

; dirsių, o derliaus maža. Se
nosios valdžios buvo sakyta, 
kad ūkininkams dėlei mažo 
derliaus, bus sumažinti mo
kesčiai. O dabar jau girdi

te Ine, kad mokesčiai, būsią pa
didinti. Parduot maža, kai
nos pigios, mokesčiai dideli. 
Tai tau ir socialistų žadama
sis rojus.

Į pilttS
■I ■' s.

te

VARO SAMAGONK?

SKAUDVILĖ, šios apy
linkės gyventojai, ypač Gir
diškės par. ūkininkai, pradė
jo iš cukraus samogonką ga
minti. Cukrinė sainogonka, 
ypač turgaus dienomis, be
veik viešai pardavinėjama. 
Samogonsčikai giriasi, kad 
socialistu valdžia, tai ne 
krikščioniu, kuri gynė ir 
smarkiai baudė, ši leidžianti 

t -

iš cukraus varyti. Ar gi po
licija apie tai nežinotų f O 
gal ir tiųpn leista. Juk da
bar “viskam” laisvė.

I
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Camel—didžiausis tabako žodis visų laikų
.__ rA

x NIEKAD rūkymo istorijoj nebuvo tokio 
cigareto kaip Camel. Jokis kitas cigaretas 
nebuvo taip maloniai sutinkamas tiekose 
tnilionų namų.

Kada Camels pasirodS pasauly jie sutvėrė 
visai naujų jausmą užganėdinimo ir pasiten
kinimo rūkyme. Milkmai kurie iibandė 
visus, kurie gerai galėtų mokėti brangiau, 
ruko tik Camels.

Camel yra pasaulio numylėtas cigaretas. 
Camel remia didesnis skaičius pirkėjų negu 
bile kitas cigaretas turėjo. Kodėl? Dėlto 
kad Camels susideda ii^ parinkėiausių augi*

B. J. REYNOLDSTOBACCO COMPANY, WIN8TQN.SAHM, n. C,

namų Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų. 
Dėlto kad Camels niekad nenuvargina sko
nio ir niekad nepalieka cigarednlo atsida
vimo. Didžiausia tabako organizacija pa
sauly sudeda viriiausj į litą vieną cigaretą,

< •Uiin; ■ m
Jei norite labiausia prisirpusio minkitumo 

kokis kada nors paėjo i5 cigareto, pabandy
kite Camels. Nežiūrint kiek ju3 sutinkate 
mokėti, jus šiame garsiame pasirukyme 
rasite kiekvienų puikių ypatybę kurios kada 
nors ieškojote cigarete. x

Pasiimkite Camel!
v

I

'"ji: rs
7>

* i

STANDAAD
UDHESKBD Mnx
JŪSŲ GROSSSNINKAS
TŪRI SVIMtO STAKO



(Bus daugiau)

I RAUDONA 
DE2UTE

“Kaip kurių žmonių reli
gija lyg medinė koja. Joje 
nėra nei šilumos nei gyvybės. 
Nors ji gelbsti ėjimui, ta
riaus niekuomet netampa kū
no dalimi, bet kas rytas rei
kia rišti.”

“Būkite gi žodžio vykinto
jai ir ne tik klausytojai, klai
dinantys patys save. Nes jei 
kas yra žodžio klausytojas ir 
ne vykintojas, tas panašus i 
žmogų, kurs žiūri i savo pri
gimtą veidą veidrodyje: jis 
pasižiūrėjo i save ir nuėjo, ir 
tuojau užmiršo, koksai bu
vo.’’ Jok. 1, 22-23.

KURIO TIESA
Aišku kaip diena 

“Vienas Viešpats 
kėjimas, vienas 
Vienas Dievas ir visų Tėvas, 
kurs yra ant visų, ir per vi
są, ir visuose mumyse’' 
(Efez. 4, 5-6). Taipgi ir vie
na tikra Bažnyčia, kurią 
pats Kristus pastatė ant vie
nos uolos, kurios ir pragaro 
vartai nepergalės. Sveikai 
protaujantis negali kitaip 
tvirtinti. Vieną kartą kata
likų kunigas sutiko protes- 
tonų patarnautoją ir jiems 
bešnekant pasimaišė žydui 
rabinas. “Sustokjuokda
masis prabilo į rabiną protes- 
tonų patarnautojas. “Kiek
vienas iš mūsų trijų laikomės 
skirtingos religijos. Kurio 
ti k ra ?' ’ “Aš atsakysiu, ’ ’ ta
rė žydų rabinas. “Jei Messi- 
jas da neatėjo, mūsų žydų ti
kėjimas tikras. Jeigu Mėssi- 
jas jau yra atėjęs, tuomet ka
taliku kunigas neklysta. O 
kas link protestonų, tai ar 
buvęs ar nebuvęs Messijas, 
jie visgi liekasi klaidingame 
tikėjime,”

ŠV. AUGUSTINO SUKAK
TUVĖS

1930 m. rugpiūčio 28 dieną 
sueina lygiai 1500 metų nuo 
šv. Augustino mirties. Viso 
pasaulio katalikai ruošiasi 
tas sukaktuves iškilmingai 
sutikti. Hipponos mieste, 
kame tas didis šventasis buvo 
vyskupu, jau pradėta statyt i 
didelė bazilikos bažnyčia šv. 
Augustino garbei. O,’ kaip 
būtų gražu, jeigu ir mūsų 
šalis 1930 m. galėtų paminėti 
tas iškilmes ir išleisti bent 
pačias garsiausias to švento
jo rašytojo knygas. Tik iš 
kur gauti tiek lėšų taip kil
niam tikslui? (“Žvaigždė”)

’l __________

“Visa kas yra galima ti
kinčiam, taip pat viskas yra 
galima prašančiam.’ — Šv. 
Augustinas.

KRYŽIAI PAGERBIAMI

Rusijos,' Meksikos ir net 
Lietuvos bolševikėliai džiau
giasi Įsisvajotomis pergalė
mis. Jųjų vadai jaučiasi taip 
kaip pirmųjų amžių kri
kščionių peršekibtojas Dijo- 
klecijonaskuris manė išžudęs 
jau visus krikščionis, ir to
dėl liepė tam atminimui pa
daryti medaliką su parašu: 
“Nomine Christianorum de- 
ieto,” t. y. Panaikinus kri
kščionių vardą. Mūsų Moti
na Bažnyčia nors liūdi, nes 
jai gaila žūstančių vaikelių, 
bet niekuomet nenusimena, 
nes jinai yra pastatyta ant 
uolos ir Kristus užtikrino, 
jog ir pragaro vartai neper
galės. Čia suklydėliams ga
lima priminti pariziejaus 
Gamaiiėlio kalbos žodžius, 
jog jeigu Bažnyčios veiki
mas būtų buvęs iš žmonių, 
jau būtų seniai iširęs, o ka- 

iš Dievo, jokios pa
stangos Bažnyčios neiš
griaus.

Kada iš Lietuvos mokyklų 
bemoksliai mokytojai šalina 
nuo sienų Kryžius, o univer
siteto auditorijose Kryžiams 
nesama vietos. Italijoje Kry
žiai grąžinami i mokyklas ir 
i karališkojo universiteto au
ditorijas.

Ryme Koliziejuje, kur 
pirmieji krikščionys buvo 
žudomi ir žvėrims šeriami ir 
apie penkiasdešimts metų at
gal socialistai bedieviai buvo 
išmetę, iš teų pastatytąjį kry
žių, dabar toj> krikščionims 
brangioj vietoj vėl liko pa
statydintas ir iškilmingai pa
gerbtas kryžius.

.iog 
vienas ti- 
krikštas.

a akurume, labai ilgėjosi 
ir liūdėjo. Sakydavo, jog per 
penkiolika minučių prieš Al
torių daugiau galima įgyti 
negu kitais dievotumais vi
sos dienos. Šv. Aloyzas vi
są nuo darbo liuosąjį laiką 
praleisdavo bažnyčioje prie 
Altoriaus. Šv. Marija Mag- 
delena de Pazzi atlankydavo 
Švenčiausiąjį apie trisde
šimts karių į dieną. Šv. Elz
bieta, vengrų karaliaus And
riaus duktė, būdama kūdikiu 
jau lankydavo Jėzų Šven- 
čiausiame Sakramente. Ka
da rasdavo bažnyčią uždary
tą, bučiuodavo uždarus bei 
sienas iš meilės Jėzaus, gyve
nančio Altoriaus Sakramen
te. Šv. Liudvikas, Praneijos 
karalius, važiuodamas jūrė
mis nenorėdavo pasilikti be 
Švenč. Sakramento.

LlfiTUVOK'^Ę išLIETUVĖ.
PER HAMBURGĄ

Musę 3 varyklln garlaiviais 
ALBEET BALLIN, BAMBUKO 

BESOLUTE, KELIANTI 
DETTSHLAND 

ir populiariški vieno kabin 
laivai.

CLEVD.AND, IVESTPHALLA 
THUKINGIA

Savaitiniai Ižptaukimai Iš 
New York’o—garlaivats 

Thueikoia tb Wkstphalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

KATALIKŲ MISIJONIE- 
RIAI

Kyliuose laike 1925 metų 
katalikų skaičius padidėjo 82 
tūkstančiais, šisai prieaug
lis dar tuo yra svarbus, kad 
ir tais metais Kvnuose ėjo di
delės savitarpio kovos ir vi
sokiais būdais trukdė jų dar
bą čia atsidanginę bolševiz
mo skelbėjai. O juk žinomas 
dalykas, jog kaip tik bolše
vikai daugiausia bijosi ir ne
apkenčia šv. Kat. Bažnyčios. 
Tačiau, kaip matome, Die
vas gausiai laimino kat. misi- 
jonierių pastangas.

Japonijos laivyne jau yra 
dabar net du katalikai admi
rolai — Yamamoto ir Saito, 
kurių paskutinis tik prieš 3 
metus tapo kataliku. Kaip 
teko mums patirti nuo pažįs
tamų japoniečių, tai admiro
las Yamamoto dėl savo gilių 
Įsitikinimų, dažno ėjimo prie 
šv. Sakramentų ir pavyzdin
go krikščioniško gyvenimo 
priklauso prie pačių kilniau
sių pasauliečių katalikų toje 
“tekančios saulės” šalyje.

A Ižire nesenai Karingos 
arkivyskupas čia įšventė i 
kunigus buv. admirolą Mal- 
kor’ą ir pulkininką • Gen- 
rion’ą. Juodu, eidami gar
siojo Sacharos dykumų apaš
talo, Tėvo Fuko, pėdomis, 
trokšta visiškai pasišvęsti 
dėl musulmonų atvertimo į 
kat. tikėjimą ir net mąsto a- 
pie tai, kaip jie galės savo 
kraują pralieti už Kristaus 
mokslą. (“Žvaigždė”)

“Mirtis seniems yra dury
se, jauniems — pavojuose.’’ 
— ^^ernar^as*

Darbininkas be L. D. S. su
klups, o L. D. S. be darbinin
ko apmirs. Tad, darbininkas 
privalo dėtis prie L. D. S., o 
L. D. S. aprūpįs darbininko rfei- 
kalavimns.

$203
IŠNEWY0RK0| 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
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DAINAI lankykime ŠVč. 
SAKRAMENTĄ
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Kristus yęą tpąsąulio švie- 
’sa, kelias, tiesa ir išganymas. 
Jis yra geriausias mūsų Tė
vas ir Geradarys. Bet mes 
skurstame, vargstame, aima
nuojame ir liekame bejė
giais, kadangi neiname prie 
Kristaus. Katalikų Bažny
čios žvaigždės kitaip elgda
vosi. Jie supratę savo silp
numą ėjo ir sėmė jėgų iš Ga- 
Ivbės Šaltinio.f

Šv. Pranciškus Borgia lan
kydavo Švenč. Sakramentą 
septynius kartus per dieną. 
Šv. Pranciškus Ksaverietis 
išvargęs nuo pamokslų ir 
šiaip sunkių misijos darbų, 
dažnai eidavo bažnyčion ir 
ištisą naktį išbūdavo prie 
Švenč. Sakramento. Šv. 
Pranciškus Asyžietis nesiim
davo jokio darbo nepašimel- 
dęs prie Jėzaus švenč. Sa
kramente. Šv. Pranciškus 
Karacciolo ne sykį ilsėjosi 
ant Altoriaus laiptų. Šv. Ka
zimieras, Lietuvos globėjas, 
kasdien eidavo klausyti Šv. 
Mišių ir dažnai naktimis ėjo 
aplankyti Švenč. Sakramen-. 
to. Šv. Vincentas tiek sykių 
lankė Švenč. Sakramentą, 
kiek sykių jis ėjo miestan įr 
grižo į namus. Šv. Izidorius, 
artojas, kasdien klausydavo 
ŠV. Mišių ir lankydavo Alto
riaus Sakramentą. Šv. AL 
ponsas Liguori kada senat
vėje nebegalėjo išeiti iš kam-

Mėnesinis J^apsširr 
dies laikraštrah^Hebeša apie 
iškilmingą Š% >Kazimiero 
Draugijos Jėzaust Širdžiai. 
Lapkričio mėmileidĮnyj, ran
dame sekančiu rnšrtns malo
nią žinią: i

Lucemo kantono pasiaukoji
mas švč. Je&us širdžiai

Šveicarijos laikraščiai pra
neša apie iškilmingą vieno 
Šveicarijos kantono — Lu- 
cern — pasiaukojimą Švenč. 
Jėzaus Širdžiai- Šių metų 
rugsėjo 7-8 dienomis stebuk
lais išgarsėjusioje vietoje, 
Einsiedien’e susirinko keli 
tūkstančiai šveicaru gyven
tojų iš visų to kantono kam
pelių. Bet visų daugiausia 
buvo jaunuolių, nes kaip tik 
j ii dėka ir buvo suruoštos tos 
iškilmės. Garsusis šveicarų 
pamokslininkas kun. Scherer 
Įspūdingai kalbėjo apie 
švenč. Jėzaus Širdies skaus
mą, visur matant šiais lai
kais tiek daug nedėkingumo, 
neištikimybės, atšalimo, — 
užtat ir ugningais žodžiais Į- 
rodinėjo būtiną reikalą savo 
gailestingumo ir meiles dar
bais pareikšti Išganytojui 
daugiau atsidavimo ir persi- 
ėmimo Jo mokslu," Po liu
cernos vyskupo pamaldų 
prieš išstatytąjį švenč. Sak
ramentą Įvyko iškilmingasai 
pasi aukoj imas švenč. Jūžaus 
Širdžiai visų maldininkų bei 
jų šeimynų, o taip pat ir vi
su valdžios atstovų drauge 
su viso kantono gyventojais. 
Užbaigiant tas iškilmes ‘Stu
dento! kieme”* Valdžios var- *• ’' ■ */' i <• m ' • ■ >du prakalbėjo į visus to pa
siaukojimo dalyvius Dr. Sig- 
rist, dėkodamas visiems da
lyviams ir dvasiškijai. Čia 
jis pabrėžė taip pat ir apie 
laimingą ateitį tų jaunuolių, 
kurie yra katalikiškai auklė
ti ir apie jų globą tolimesnia
me gyvenime. Ypač gilaus 
įspūdžio paliko jo viešas pa
siaukojimas ir pasižadėjimas 
Marijai, kuo ištikimiausiai 
eiti savo pareigas.
Belgijos ir Prancūzijos miestai 
aukojasi švč. Jėzaus širdžiai

Šv. Tėvui Pijui XI Įvedus 
Kristaus Karaliaus šventę, 
visose kat. šalyse galima pa
stebėti, kaip didėja atskirų 
šeimynų, įstaignir net ištisų 
miestų pasiaukoj&iai dieviš
kajai Kristaus ** Karaliaus 
Širdžiai. Taip, pa v., š. m. 
rugpiūčio mėnesyje nedidelis 
Belgijos miestas Werwicq 
(netoli Prancūzįjps sienos) 
kuo iškilmingiausiai pasiau
kojo J. Širdžiai.,; Tą dieną 
visi namai ir Įstaigos buvo iš
puošti. Iš visos apylinkės 
suplaukė tūkstančiai žmonių. 
Tėvui Gbeerebaeri išaiškinus 
didelę tokio pasiaukojimo 
rekšmę, miesto burmistras 
priminė norįs įvvkdinti vie
ną M cs'o Valdybos nutari
mų. padarant viso miesto 
pasiaukojimą Išganytojans 
širdžiai. Ir tada viešoje 
miesto aikštėje prieš pasta
tytą didelę švenč. J. Širdies 
statulą (stovylą)> Brugg’es 
vyskupas iškilmingai per
skaitė pasiaukojimo aktą,tuo 
tarpu kaip visi dalyviai susi
telkę klūpojo ant žemės. Gra
žia tautine eisena užsibaigė 
iškilmės. | ••

j Prirengė LAMBERTASš <' <
(Tęsinys)

’ MESIJO FIGŲROS
“Laukiamąjį Mesiją ir jo išganingus darbus žydams dar 

vaizduoja Įvairūs Senojo Įstatymo asmenys ir daiktai bei apei
gos. Izaokas nešąs kalnan malkas, ant kurią pats turėjo sudeg
ti, primindavo Kristaus kryžiaus kelią; varinis žaltys ant kar
ties, kurs gelbėjo nuo žūties — Kristaus išganingą mirtį; Ve
lykų avinėlis, kurio kraujas apgynė nuo mirties žydų pirmuo- 
lius. Tokie asmenys, daiktai bei apeigos Senojo Įstatymo va
dinasi Mesijo figūromis, tipais.

ATPIRKIMO RENGIMAS
Žadėtą Mesiją Dievas ne tuoj atsiuntė, tik davė tūkstan

čius metij laukti. Dievas norėjo pirmiau priruošti žmones prie 
Mesijo sutikimo. Reikėjo, kad žmonės pajustų atpirkėjo rei
kalingumą. Per ilgus laukimo amžius žmonės stengėsi savo pa- 
jčgomis išbristi iš sunkios tikybinės’ padėties, bet negalėjo. 
Stengėsi pramušti tamsybes, kurios dengė nuo jų proto Dievą, 
ir nežinojimą pamatinių tiesų — klaidžiojo; stengėsi atspėti 
savo tikslą ir nustatyti Į jį kelią ir nuodėmėse vis giliau klim
po; ieškojo nuodėmėms nusivalyti ir vis ramybės neturėjo. To
kioj padėty kilo didelis troškimas pagalbos iš dangaus. Gerųjų 
žydų; ir pagonių (Sokratas, Horacijus) vienas tebuvo karštas 
maldavimas: “Rasok, dangau, iš viršaus ir debesys lykite tei
singąjį, atsiverk žemė, ir išduok Išganytoją” Iz. 48, 8. Susi
dariusioj apystovoj atėjęs Išganytojas galėjo tikėtis gero pri
ėmimo gausiii savo darbuotės vaisių.

Tikėjimo ir doros atžvilgiu pagonių padėtis prieš Kristų 
t

buvo labai liūdna. Kultūringiausios senovės tautos graikai ir 
romėnai kožemiausiai buvo šioj srity nupuolusios. Romoj, Au
gusto laikais, priskaitoma 30,000 dievų ir deivių. Dievai mažai 
kuo skiriasi nuo žmonių: godumas, gašlumas, kerštas, pavy
das, melas, apgaulė, ištvirkimas, paprasti psireiškimai dievų 
ir deivių’santykiuose. Tokių dievų niekas negerbė ir nemylėjo, 
tik stengėsi visokiomis priemonėmis ir apgavimais apsisaugoti 
nuo jų keršto. Čia buvo plačiai išsivysčius magija. Dievo auk
ščiausioji nepriklausomybė nuo kitų irgi dingo; jie nenoromis 
turėjo pasiduoti aklam likimui.

Dievai buvo garbinami nedorybėmis: girtuokliavimu, pa- 
1 ei s tu vi avimu, žmogžudybėmis.

Doroj, be supratimo, viešpatavo baisus ištvirkimas ir žiau
rumas santykiuose su silpnesniais.

KLAIDINGAS SUPRATIMAS
Žydams irgi ne vieno .trūko: Dievas pamažėli darėsi vien 

žydų tautos Dievas, ne viso pasaulio Viešpats^ Mesijas iš.sielų 
Išganytojo virto grynai žemės karaliumi, kurs turėjo suteikti 
žydams pasaulyje viešpatavimą; dora tankiai reiškėsi vien uo
lių išorinių apeigų ir papročių atlikimu.

Senu išskaičiavimu, žmonės laukė Jėzaus Kristaus ateinant 
40Č0 metu.

Dar Įdomesnis yra prancū
zų miesto La Vendce pasiau
kojimas. Čia atlikus visas 
pasiaukojimo iškilmes, buvo 
nešama švenč. J. Širdies sta
tula miesto gatvėmis, paskui 
ėjo visi miesto valdininkai su 
savo meni (burmistru) — 
markizu de Bcaudry d’Asson 
priekyje. Tarp kitko jie čia 
pasiryžo šeimyna po šeimy
nos, parapija po parapijos, 
miestas po miesto ir visą 
Prancūziją užkariauti švenč. 
Jėzaus Širdžiai.

Ar ne laikas Maldos Apaš- 
talvstes Draugijos nariams 
ir katalikiškoms šeimynoms 
į imtai pagalvoti apie visišką 
pasivedimą Jėzaus šir
džiai ?!

/^BRANKIAUSIAS 
y KEUAS

UETUVi

Mir CHH 
yra pasekmės 

ŠALČIŲ
Šalčiai pavojingi.
Šaltis yra rimtas mikrobų užpuoliau^ 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valŠMM 
lės. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.,;

Virš 150.00 mirčių kasmet MUzS 
priežasties ralčio. .^3

Šalčiui reikia keturių dalykų — Jęoa 
reikia daryti tuoj. Sulaužykite šaltį, jpai- 
liuosuokite vidurius, sustabdykite karštį, 
suvikrinkite sistemą. 4i

HilI’s tą padaro į 24 valandas — ir T 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduo’

Nežaiskite su šalčiu. Gaukite tik 
^iill’s ir pradėkite kada altis pradeda, 
sos >aptiekos parduoda HilI’s.

TEMYKIT - to KAINA 
KAD BUTU x

ADVENTAS >:
Keturios savaitės prieš Ka

lėdas vadinasi Adventu. Žo
dis “Adventum” lietuviškai 
reiškia ATĖJIMAS.
L t . i • ■ ■

Katalikų Bažnyčioj litur- 
gijajaugo laipsniškai,.ir mū
sų tikėjime lošia žymią rolę. 
Į vairios Bažnytinės apeigos 
primena mums svarbiuosius 
Išganymo Įvykius, sužadina 
mūsų širdyse prakilnius 
jausmus, uždega karštesnių 
Dievo meile.

Sunku tikrai pasakyti ka
da liko įsteigtas Adventas. 
Pagaliaus mums tas nėra 
svarbu. Daugiau mums apei
na laikotarpio reikšmė ir 
tinkamas pasinaudojimas.

Adventas primena mums 
trilypi Kristaus atėjimą ant 
žemės praeityje, dabar ir 
ateityje. Pirmutinis Kris
taus atėjimas ant žemės įvy
ko virš devyniolikos šimtų dangi 
metų atgal, kada Kristus ta
po žmogumi. Dabar Kristus 
ateina pas mus dažnai dva
sioje.ir galybėje. Kuomet ne
tikintieji bei nusidėjėliai at
siverčia, Kristus aplanko 
juos savo malone ir apsigy
vena jų širdyse. Trečias 
Kristaus atėjimas įvyks pa
saulio pabaigoj, kuomet di
džioje galybėje ir didenybėje 
ateis gyvųjų ir mirusiųjų 
teisti.

Mes gi Advento laikotarpį 
sunaudokime taip kaip Baž
nyčia nori. Darykime atgai
lą ir melskimės. “Malda su 
pasninku ir išmalda geresnis 
dalykas negu krauti aukso 
turtus: nes išmalda išliuo- 
suoja nuo mirties, ir ji taip 
apkuopia nuo nuodėmių ir 
duoda rasti mielaširdystę ir 
amžinąjį gyvenimą.” (Tob. 
1.2, 8-9)/
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J TARIAMO KOMUNISTO SUOKALBIO LIETUVOJ
Per Varšuvą atėjusi žinia skelbia, kad Lietuvoj paskelbtas 

ipaiausties stovis. Pereitame numeryje paskelbėme, kad ten 
paskelbtas karo stovis. Ištikro, mat, paskelbtas apsiausties 

kurs yra keturis sykius aštresnis, negu karo stovis.
Tokion padėtin "Lietuva atsidūrus dėlto, kad ten buvęs su- 

‘ “ ias komunistų suokalbis nuversti Lietuvos vyriausybę.
tinę Lietuvos vyriausybė yra pusėtinai raudona ir ji 

at pradžios davė valią taip vadinamiem g kairiaspamiams. 
Bolševikai tapo paleisti iš kalėjimų ir duota jiems laisvė demon- 
straeijas kelti, propagandą skleisti, organizuotis. Lietuvos pi- 
ĮUtečiai, kurie su tiek aukų įgijo Lietuvai nepriklausomybę su 
fcdgąstavimu žiūrėjo į valdžios elgesį ir reiškė baimės dėl Lie- 
Žųvos valstybės saugumo. Lietuvos valdžia savo taktikos ne-

• •••••••• •<
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Lietuvos komunistai, matyt, visokio gaivalo prigelbstami 
įfcrė savo. Labai galimas daiktas, kad šitas komunistinis smur
te Lietuvoj buvo rengiamas daugiau Varšuvos, o ne Maskvos 

naudai. Galimas daikts, kad Pilsudskio atvykimas Vilnijon ri- 
■ibsi su rengiamu komunistų sukilimu Lietuvoj.

- Lenkijai atvirai pulti Lietuvą yra nepatogu ir pavojinga. 
jKas kita jei Lietuvoj kilsta suirutė. Geriausia, jei Lietuvoj 
^^tu komunistinė revoliucija. Tada Lenkijos įsimaišymas į 
;Jįi0tevos reikalus pateisinamas vakarų Europoj ir Amerikoj, 
č^psigi yra labai galimas daiktas, kad komunistinį maištą Lie-' 
tuvąj rengė ne Maskvos, o Varšuvos ranka.

- Jei šis įvykis nepamokys Lietuvos viešpačius griežčiau elg- 
į tis su priešvalstybiniais gaivalais, tai padarys tą, kad atvers 
jjbkis: tiems, kurie dėjo vilties i dabartinius Lietuvos viešpačius.

W UŽTRAUKIAMA PASKOLA ITALIJOJ

TURĖS ATŠAUKTI SANDA-r RIETI FENANSŲ MJKIĘTE- 
JBĮP.Ą.-1UMK4

Pereįtą. pavasarį visuose 
Lietuvos kampeliuose dabar
tinė pozicija vienu frontu 
juodino įr niekino buvusios 
vyriausybės veikimą, kad tik 
įsipiršus tautai ir rinkikams. 
Davė įvairiausius pažadus. 
Visi tik laukė, kaip naujoji 
vyriausybė, kuri “per gvol- 
tą” įsibruko ir paėmė Lietu
vos vairą į savo rankas tuos 
pažadus vykins gyvenimam

Seimui susirinkus dabarti
nė vyriausybė paskaitė de
klaraciją. Apie finansuš ir ū- 
kio politiką labai neaiškiai 
buvo pasakyta. Vyriausybė 
ramino rinkikus ir nepasi
tenkinantiems liepė laukti, 
nes sako dar naujasai finan
sų ministeris p. Albinas Rim
ka dar nesusipažino su savo 
ministerija ir su savo darbu. 
Tikrino, kad p. F. M. Rimka 
susipažinęs paskelbs ekono
minių bei finansinių stebūk- 
lų vykdymo programą. Tų 
stebuklų lauke visi, o ypač 
ūkininkai.

Štai ir vasaros atostogos, o 
p. A. Rimka apie stebuklus 

I nė žodžio.
“Rvtas” rašo:v

“Tautininkai, buvusieji 
rinkimų metu dabartinės po
zicijos sąjungininkai, nebe
ištvėrė ir įnešė finansų mi- 
nisteriui interpelaciją, klaus
dami apie finansų ministerio 
konkreeiąją programą. •

“P. A. Rimka, atsakyda
mas i tautininkų ir ūkininkų 
sąjungos jam pateiktąją in
terpelaciją, ir vėl nieko aiš
kaus neatsakė.”
P. Finansų Ministeris pri

spirtas prie sienos vėl teikia 
pažadų maišą. Jis sako: 
laukite rudens, paruošęs nau
jiesiems metams biudžetą pa-

pHSfeaessEs^xs=se=«=9Ma«i
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^kaitytojai jau žino, Jtad 

prie dabartinės social-sanda- 
rietiškos Lietuvos valdžios, 
neramusis gaivalas pakėlė 
savo galvą įr kelia krašte ne
ramumą. 5 Lenkų vištelė at
sigavo, it nė tik1 pakraščiuo
se, bet ir ^įčiame Lietuvos 

centre pradėjb sukti gūštą.

P. Švietimo Ministeris Če
pinskis stojo lenkams į pa- 
gelbą ir leido susukti apie 60 
naujų lenkiškų gūštų.

Tos gūštos, tai steigiamos 
lenkiškos mokyklos tose vie
tose, kur jau lietuvių mokyk
los buvo prigijusios. P. Če
pinskis, tų mokyklų užlaiky
mui panaudoja valstybės iž
dą.

Aišku, kad toks p. Š. M. 
Čepinskio darbas yra smerk
tinas ir Lietuvai žalingas. 
Mūsų krašte ir be lenkiškų 
naujų mokyklų perdaug yra 
“polskos” ir antivalstybinės 
dvasios.

Amerikos “patrijotai” iš 
ir jiems visai pašalintu Apie sandarietiško^ abazo vietoj 
mokesčių naštos sumažinimą j smerkus p. Čepinskio judo- 
— nė žodžio. Apie kredito 
sąlygų palengvinimą, apie 
užsienio paskolą — taip pat 
nė žodžio. Apie rinkų sura
dimą mūsų eksportui vien 
kūdikio švebeldžiojimai kad 
bus jų ieškoma. Bet kaip ir 
kur, ir ąr jau kas toj srity 
padaryta, ar nors pradėta I vo j e steigimas yra pagirti- 
daryti —ne žodžio. Inas žygis.

“Maūdhia, matyt, gyventi New Yorko “Tėvynė” pu- 
vien tuot kas buvusiųjų vy- sĮau sandarietiško ir komu- 
riausybių/paruošta valstybės luigtiško susivienijimo orga- 
ūkio gyvenimui.” nasfašo: -
Taigi, O.tomėr kad dabar-1 .“Taigi valstybingumo 

__ ^aidžia neten žmonių | žvUgs&fri žiūrint, jaū nekal-
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misterio, likimas, 

ąet maža- 
įgįp.uąriai netik 
npri ‘senojo ręęi- 
oinką paliuosuoti 

karžy-ir klirį 7. ,
gį’ pabirti: valdiiūnku, bet 
dar įr jėjbda&arariją taisy
ti ir papiMiyėti imasi! ’ ’ 

Vien iš-tdinatome, kad p. 
Albinas Rimka yra silpnas 
finansierius. Jis gana gabiai 
mokėjo šmeižti kunigus re
daguodamas Amerikos san
dariečių organą, bet apie fi
nansus jis ir čia mažai nusi
manė.

Toliau rašo:
“Taigi ‘tikrosios demokra

tijos’ pastatytojo finansų mi
nisterio A.; Rimkos deklara
cija Seimui visems jau žino
ma. Didesnio apvylimo Lie
tuvai ‘tikroji demokratija’ 
padaryti negalėjo. Jokių aiš
kių perspektyvų ekonomi- 
niems sunkumams sumažinti

Už dolerį, sandarietis ir 
lenkišką vištelę prisisegtų 
prie krūtinės; už savo nu- 
terliotą partiją išsižadėtų ir 
Lietuvos nepriklausomybės.

Pasigrobę Lietuvos nepri
klausomybės vairą social- 
sandariečiai perkasi dvarus, 
statosi palocius; o apsirūpi
nę savę anot sandariečių ly
derio pasakys: “Eikite į pek
lą su Lietuva.”

Nuterioję Lietuvą, nuterio- 
ti draugai sandariėčiai-liau- 
dininkai trauks pas Pilsuds
kį “ do W arszawa, ’ ’ o esdekai 
į Maskvą.

šišką darbą, jie užgiria ir 
smerkia tuos, kurie gina Lie
tuvos nepriklausomybę nuo 
plėšriųjų lenkų dvarininkų 
ir raudonųjų bolševikų.

Sulig sandariečių suprati
mo, lenkiškų mokyklų Lietu-

K-s

padaryti iš Lietuvos

F*, r
g ' Kai prieš tūlą laiką Italija susitarė su Amerikos vyriausy- 
dbe dėl atmokėjimo karo paskolos, tai buvo žinia, apie tai, kad 
fašistai pirmąjį įmokėjimą suaukuoję.

į. ■-

į V Dabar iš Italijos ateina kitoki žinia. Mussolmi panoro už- 
L Įraukti paskolą iš $2,000,000,000. Tai tą paskolą turės išpirkti 

darbininkai. Paskola principe turi būti valios darbas. Bet 
: Mussolini kitaip į dalyką žiūri. Paskyrė kvotas ir darbininkai 
> tarės išpirkti. Darbininkai teisybe nepirks, o darbdaviams į- 

feakyta iš jų algų išrokuoti, o darbininkams išdalinti paskolos T °. ” x<*
. h. v, skaitysiu apie visus savo pa-

_S* . slaptingus būdus. Toks p.
L at5Une_na?e * ^menkoj darbimnkai bnvo span- |Rimkos atsakynlas nepaten-

kino ne tik opozicijos, bet ir 
pozicijos. Laukia visi ru
dens ir pažadėtosios deklara
cijos.

Štai ir ruduo. Spalių 22 d. 
š. m. Seimas ir tauta išgirdo 

j p. A. Rimkos deklaraciją, 
kurioje dabartinioji vyriau
sybe ir ją sudarančiosios bei 
remiančiosios politinės ir 
tautinės grupės turėjo galų 
gale pareikšti kraštui savo 
didžią paslaptį: kaip mano- 
Ima apsaugoti Lietuva nuo e-

; Ūžiami pirkti bonus. Darbininkai buvo bauginami visaip už bo
bų nepirkimą. Buvo bauginami iš darbo atstatymu ir kitaip. 
Bet Italijoj ir taikos laiku yra vartojamos karo priemonės.

- •

: r NEI VIENAI NEI ANTRAI
Jau pereitą pavasari norėta išrišti ginčą tarp'dviejų Pie

tų Amerikos respublikų — Peruvijos ir Čilės. Juodvi ginčijosi 
2 nuo seno laiko dėl dviejų provincijų Taknos ir Arikos. Tos dvi 
f respublikos prieš apie 40 metų kariavo prieš kita kitą ir Čilė 
> laurą laimėjusi atėmė iš Peruvijos sakytas provincijas. Tą-
►A' tos provincijos nebuvo labai svarbios, nes nežinoma buvo

i jose turtai slepiasi O tų turtų būta. Rasta ten sa- 
, kuri šiais laikais yra brangi. Todėl Peruvijai po to la- 

? Isaii parūpo netektas žemes atgauti, o Čilei labiau parupo jas b -i r- - • i •
E JMteilaikyti. čiliečiai ir peruviečiai, nors jie yra tos pačios is- 
^4»aiškos kilmės žmonės, bet myli vieni antrus taip, kaip lie- 
j tuviai lenkus.

Pereitą pavasari Dėdė Šamas pasisiūlė į tarpininkus ir no-, 
f įėjo ginčijamose provincijose pravesti plebiscitą, žmonių bal- šviečia, kiek dabartinė P°zi- 

į žavimą apie tai, kur gyventojai nori prigulėti. Bet plebiscitas < 
į’ Spnraesti nenusisekė. Taip dalykas ir pasiliko neišrištas. 
F; Dabar Suv. Valstijų valstybinis sekretorius Kellog pasiū- 
Ii 18 ginčijamas provincijas parduoti trečiai respublikai — Boli-

vįjai. Ginčijamos žemės guli palei Pacifiko vandenyną, o Bol- 
& Arija guli už tų žemių ir neturi išėjimo jūron. Tokiu būdu Boli- 
$ IiijA gavusi ginčijamas žemes, gautų išėjimą į jūras, 
sį* Bet Bolivija tų žemių negautų uždyką. Turėtų pirkti. Pi- 

būtų tam tikru būdu padalinti tarp Čilės ir Peruvijos. 
|| JĮkMivija pagatava tas provincijas pirkti. Čilė principe sutiko 

priimti. Bet kaip galų gale išeis, tai nežinia. Čilė
r*

zio, kaip bus sumažinama 
Lietuvoj mokesčių našta.

“Rytas” gana Įdomiai nu-

sutikini ir sų plebiscitu, bet vėliau ieškojo visokių prie
kių, statė visokių kliūčių, kad tik plebiscitą suardžius, či- 

ll^plebiicito nenori ir nenoriai klauso kitų pienų dėlto, kad ji 
tfft&jamas Sėmės valdo ir kad ji yra stipri, stipresnė, negu

■3T-

Dabartinei vyriausybei su
sidarius mums teko pažymė
ti, kad ūkininkų reikalai bus 
į šalį nustumti, pasinaudos 
daugįausia atskiros valdan
čio bloko grupės. Mūsų patė- 
mijimai visai tiksliai pildosi.

Lenkai laimėjo daug. Jų 
didžiausi užsimojimai politi
niai
lenkišką kraštą, ’ kuris su 
laiku galėtų virsti Lenkijos 
provincija. Tas jų siekis pla
čiu matu įgyvendinamas. Jie 
prie švietimo ministerijos į- 
sigijo savąjį valdininką ir 
per šį trumpą laiką valdžios 
pinigais įsikūrė jau 31 mo- 

' kyklą, per kurias ir varo 
pragaištingą Lietuvos lenki
nimo darbą. Tai tikras pa
sityčiojimas iš lietuvių, nes 
mums gerai žinoma, kaip 

; smaugia lietuvius okupuotoj 
Lietuvoj.

Be to, lenkams pavyko ir 
savo dvarus apsaugoti nuo 
dalinimo.

'Vokiečiai daugiausia lai
mėjo Klaipėdoj. Pirmiau
sia jie privertė valdžią at
šaukti Klaipėdos gubernato
rių p. Žilių, kurs buvo visų 
vietos lietuvių gerbiamas as
muo. Toliau, Vokiečiai išrei
kalavo iš Lietuvos iždo 6,- 
600,000 litų vietoj 4 milijonų 
lt. priklausančių jiems įplau
kų Klaipėdos reikalams, kas 
nemažai nuskaudė visos Lie
tuvos ūkininkų reikalus. .

Prie dabartinės valdžios 
vokietininkai galutinai ^rąr- 
dėdk' Jša gyventi KTsSįx J 

lietuviai gi visur nustumiami 
į paskutinę vietą.

Žydai daugiausia prekybo
je laimi. Jie privertė vai-1 
džia atidarvti Kauno miesto 4- V
skerdyklas, kurių nežmoniš
kas įrengimas kliudo mūsų 
krašto gyvulių prekybai su 
užsieniais. Greitu laiku su
silauks tautinės autonomijos, 
prie švietimo ministerijos tu
rės referentą savo mokyk
loms, o inikesnių atžvilgiu 
jau dabar turi kai kurių pa
lengvini mų.Be to, žydai deda 
pastangų mokesnį nuo pelno 
pakeisti jų naudon. Sąjun
gos koperatyvams vystytis 
taip atsimainė prie dabarti
nės valdžios, kad žydeliai iš 
to gali tik džiaugtis.

Socialdemokratai pradėjo 
švaistytas įvairioms profsą
jungom 
mas išdėjo bedarbiams, pra
vedė ligonių kasų įstatymo 
pertvarkymą, kurie iš val
džios iždo ištraukė keletą mi
lijonų. Jų ministeriai blaš
ko nesocialistus valdininkus, 
o visur sodina savo partijos 
agitatorius.

Valstiečiai liaudininkai tą 
tik naudą teturi, kad visus 
savo žmones į šiltas valdžios 
vietas susodina, savo gi rin
kikams — ūkininkams atgrę
žė nugarą ir atsilygindami 
paruošė žemės mokesnių į- 
statymo projektą, kuriuo iš 
ūkininkų išplėš visą milijoną 
litų viršaus, negu iki šiol 
buvo imama.

Taip tai skirstomi valdžios 
piragai valdančiųjų partijų 
tarpe.

I Žiūrėsime, ar ilgai išteks

KAS SKELBIA MELA
GYSTES?

Sandariečių redaktorėlis 
jegindamas prolenkus-judo- 
šius ir bebėginėdamas pas 
Raudondvario burdingierių 
— lenkišką “kurą” unijos 
reikalais visai sumišo ir ne- 
besusivaldo.

Savo prolenkiškame “pei- : 
pery” rašo:

“Lietuvos klerikalų laik
raščiai, provokuodami val
džios darnus skelbia visokias 
melagystes, kad Amerikos 
lietuvius sukiršinus prieš 
Lietuvos valdžią. Jų orga
nas “Rytas” paskelbė žinią, 
būk Lietuva panaikinsianti 
savo Atstovybę Amerikoje ir 
priduria, kad tokiu žygiu 
valdžia daranti didžiausią A- 
merikos lietuvių įžeidimą.” 
Neva “ įrodymui klerikalų 

melagystės” sandarietis ci
tuoja social-sandarietišką or
ganą “Lietuvą,” kuris už
ginčija tpkį_ valdžios partijų 
žygį ir iškraipo faktus.

“Rvtas” rašo, kad “Lie- 
tuvos” tvirtinimai neatatin- 
ka tikrenybę:

“l. Komisijoje ir ats. Dai
lidė (valstiečių liaud. fr.) ir 
atst. Bielinis (sociald. fr.) 
siūlė atstovybę Vašingtone 
panaikinti, už tokį pasiūly
mą balsavo socialdemokra
tai, valstiečiai liaudininkai, 
klaipėdiškių ir vokiečių fr. 
atstovas ir lenkų frakcijos 
atstovas.

“2. Visi mes, žemiau pasi
rašiusieji, balsavome prieš 
tokį neapgalvotą ir aiškiai 
Lietuvos reikalams žalingą 
pasiūlymą.

“Iš mūsų pusės buvo dar 
pasiūlyta pirmiau, negu bus 
balsuojamas Vašingtono ats
tovybei lėšų išbraukimas, 
šios atstovybės reikalingumą 
spręsti pavesti Užsienių Rei
kalų Komisijai.

“Mus stebina, kaip ‘Lie
tuvos’ redaktorius p. Daili
dė, dalyvavęs tame komisijos 
posėdy ir pats daręs pasūly- 
mą Vašingtono atstovybę pa
naikinti, drįsta rašyti netie
są.

“Dr. P. Karvelis, J. Stepo
navičius, Krikšč. dem. frak
cijos atstovai.

“P. Radzevičius, Darbo Fe
deracijos frakcijos atsto
vas.”
Taigi dabar aišku, kas siū

lė atstovybę Washingtone 
panaikinti ir kas balsavo už 
tokį pasiūlymą. Sandarie
čiai, matyt, gėdijasi prisipa
žinti esą draugai ir rėmėjai 
valstiečių liaudininkų, o gal 
bijosi amerikiečių lietuvių 
pasmerkimo, kad taip biau- 
riai meluoja ir klaidina savo 
skaitytojus. Dabar visiems 
aišku, kas skelbia melagys- __________ r __
tęs. Sandariečiai dar neiš-Į ūkininkams kantrybės tuos 

leido to numerio, kuriame ne- pasityčiojimus kęsti.

• v

tinė M
paštatyti į atsakomingas vie-1 bant apie teisėtumą, leidimas, 
tas. Pašalinę prityrusius valstybės lėšomis kurti lenkų 
valdininkus, vien dėlto, kadi pradžios mokyklas yra svei- 
jie katalikai, kimšo į minis-Į ^as (?)
terijas tokius, kurie nė pri- Kur čia valstybingumas 
tyrimo ne gabumų neturi, lenkinti lietuvių vaikus ? Dar 
Tiesa,p. Rimka parodė savo blogiau, kad lenkinimui lie- 
gabumus apjuodindamas sa- tuvių vaikų p. Čepinskis aik- 
vo pirmtakūnus ministerius, vo j a Lietuvos valstybes pini- 
bet to'neužtenka. Visi laukė gus.
teigiamo atsakymo į šių die- Tose mokyklose lietuvių 
nų ekonominio bei finansinio vaikai bus verčiami mokintis 
gyvenimo opiuosius klausi- rpolskos” kalbos, nes jos ir 
mus. Apsivylė. P. Rimka steigiamos ne lenkams, bet 
turėjo žinoti, kad Lietuvos lietuvių lenkinimui.
piliečių melais nepatenkinsi. Salldariežio vitaičio su- 

toks p. Čepinskio 
valstybės lėšų aikvojimas 
“yra sveikas žingsnis.” Ar- 

^'Įbavčl tas pats “peiperis” 
rašo:

‘ ‘ Tuo tarpu privatinėse pa
čių lenkų užlaikomose mo
kyklose, jie gali daryti kas 
tik jiems patinka, nes val
džia neturi galimybės tokių 
mokyklų pilnai kontroliuo
ti.”
Taip gali rašyti tik nepil

no proto žmogus. Laisviau
sioje šalyje nėra leistina da
ryti kas patinka. Daryti kas 

| patinka leista tik i>as sanda- 

Pas juos, žmogus,

tikisi gauti nors šiek tiek rin
kikų pasitikėjimų turėtų, il
gai nelaukdami, atšaukti p. 
Finansų Ministerį. Juo grei
čiau tą padarys, juo Lietuvos 
finansams bus geriau.

cija yadrjo padėjo darbo 
pirm negu p. Rimka išėjo 
prieš Seimą su deklaracija. 
Rašo:

“Kiek šitai p. A. Rimkos 
deklaracijai buvo dedama 
reikšhies ir pačiose dabarti- 
niosios pozicijos Sėlino frak
cijose liūdyja tarp kitko ir 
tas. kad, prieš išleisiant p. 
A. Rimką su deklaracija Sei
mo trihfinon, deklaracija bu
vo braukoma ir į 
atskirose pozicijos frakcijo
se. .

su-

KIEK DEGTINES PADA
RYTA

Kauno, Panevėžio, Telšių 
ir Vilkaviškio rajonuose 
šiais metais nuo sausio 1 d. 
lig rugsėjtrl d. padaryta deg
tinė 3 milijonai 4 tūkstančiai 
471 litras 40 laipsnių degti
nės ir 105 tūkstančiai 82 lite
rini spirito 95 laipsnių. Tąilriečius. 
beveik vieno trečdalio hekta- kuris padaro daugiau blogų 
ro prūdas vieno meterio arba darbų užsitarnauja garbę, 
pusantro aršino gilumo. To-Tad, nėra ko stebėtis, kad 
kį tat prūdą degtinės perva- Įsandariečiuose yra tiek daug 
rė per savo vidurius girtuok-1 judošiškos ir išdavikiškos 

liai. 1 dvasios ir tiek daug judų.
Kiek už tą prūdą degtinės Vagys už vagį užtaria, pa- 

pinigų sumokėta Įleistuvis už paleistuvį, j ūdas 

už judą, sandarietis už Če
pinskį.

Sandariečiai nepaiso, kas 
bus su Lietuvos nepriklauso
mybe užplūdus lenkams arba 
rusams-bolševikams su ku
riais jų kolegos net ir sutari į

pinigų sumokėta

Lig rugsėjo menesio 1 d. už
naDildoma ^gtinę girtuokliai sumokėjo 
’.P . . ’ ,27 milijonus 84 tūkstančius 

sc. Apie tai tenka išgirsti ^31 htą. Tais pinigais gali- 
Sėimo kuluaruose iš atskirų uia buvo daug gerų dalykų 
pozicijos frakcijos narių.

“Nepavydėtinas, pastebo*

i27 milijonus 84 tūkstančius

padaryti, o dabar nusipirk
ta kvailuteas ir skurdas užsi-

:is įvairioms 
ils. Dideles pinigų su-
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^skirstyti darinis ir pa-

Laiminu

170 99

9 9

var-

ti. ' 
kus.

» 
tik < 
“Sk

•; spręsti klausimą: 
rent?”

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėju plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos. 
— Popiežius Pijus IX.

Tikrai laiminga ta šalis, kur 
gera gyventi ne politikui kovo
tojui, bet rainiam piliečiui. — 
Merger.

S.
12
S ’

LDS. 72 kp., Detroit, Mich.
JEDINKUS V. turi_________________________

sijne pasiskirstyti uarDHs ir pa
sileisti po koloniją užrašinėjant 
“Darbininką” ir prirašinėjant 
naujus narius. Tad, kviečiame 
visus narius ateiti į šį mitingą 
ir atsivesti naujų narių. Be to, 
turite užsimokėti mėnesines už 
šiuos metus ir jeigu galite ir už 
1927 metus, kad nereiktų vaik
ščioti ir kolektuoti po namus.

Jonas Krugelis,
LDS. 24 kp. raštininkas.

“Nėra IdlnesnėB misijos ū_______ ,, _
šį tavo pašaukimo ženklą. Mano pimtakfl^ai iahmTiflavo krt 
kšaoąliĮ karžygių kardus ir ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašytojo plunksnai.’I PIJUS X.

Mes esame įsitikinę, kad šiame vajuje pelnai atsieksime 
užsibriežtąjį tikslą ir šviesos priešui sutriuškiiisime galvą. Su
sipratę ir šviesūs darbininkai urmu rašosi prie L. D. S. arba 
užsirašo laikraštį “Darbininką.” Dar tik šešios dienos vajaus 
eigos, o jau gavome nemažą skaičių naujų narių ir skaitytojų 
nuo šių darbuotojų:

LDS. 2 kp., Montello, Mass. 
JESKELIAVIČIUS J. turi...............  i____280 balsų

L. D. S. 14 kp., Newark, N. J.
KAZLAS A. turi__________________________________ 140

Siųskite naujų narių arba “Darbininko” skaitytojų 
dus pažymėdami kas prirašė, kad mes galėtume atiduoti bal
sus tam, kuriam priklauso.

Mes norime įtraukti į darbuotojų sąrašą visų kolonijų žy
miausius narius, prietelius ir rėmėjus. Tad kviečiame į darbą 
visus.

Koks džiaugsmas bus mums visiems darbininkams, jei po 
3 mėnesių darbo galėsime pasidžiaugti, kad laimėjome LDS. ir 
“Darbininkui” 10,000 naujų narių ir naujų skaitytojų.

Mes galime tai padaryti, jeigu tik visi bendromis pajėgomis 
eisime vienu keliu prie užsibriežtojo tikslo.

Į vežant LtettlVos 
Prekes Amerikon

» I

\ ‘ ' '• * 
kad'miuėtos dešros pagamin
tos iš syeikų gyvulių mėsos. 
Tokio Amerikos patvirtinto 
veterinaro Lietuvoje nėra. 
Buvo kreiptasi prie Ameri
kos I^onsulio Kaune. Jisai 
pasakė, kad Amerika paskir
tų tokį veterinarą Lietuvoje 
tiktai reikalinga, kad Lietu
vos Valdžia oficialiai prašy
tų xlmerikos, kad ji paskir
tų veterinarą iš sąrašo vete
rinarų Lietuvos Valdžios 
pristatyto. Tada buvo kreip
tasi prie Žemės Ūkio Minis
terijos Kaune ir Lietuvos 
Atstovo Washing*tone, bet iki 
šiai dienai tas darbas nėra 
atliktas. Kol jis nebus atlik
tas, jokiu būdu negalima im
portuoti mėsos ar jos gami
nių iš Lietuvos Amerikon. 
Rinka toms prekėms Ameri
koje nemaža. Trečdalis lie
tuvių gyvena Amerikoje ir 
kuris iš jų nenorėtų lietuviš
kų dešrų karts nuo karto pa
ragauti?

Kitas biznierius Cliicagoje 
irgi bandė importuoti saldai
nių iš Lietuvos. Jis pasirin- 
ko ne lietuvių fabriko išdir
binius, bet “Tilkos” Bend
rovės, kurios savininkai yra 
žydai ir vokiečiai. Prieš tai 
niekas neturėtų nieko bile 
tiktai prekės būtų Lietuvoje 
gaminamos. Šiame atsitiki
me nuostolių importierius 
tūrėjo iš priežasties Lietu
vos' fabrikantų nežinojimo ar 
gudrumo. Kada prekės atė
jo, tai Amerikos Muitinė pa
reikalavo, kad būtų tų sal
dainių padalytas analizas. 
Rezultatai to analizo parodė, 
kad nekurtose rūšyse minėtų 
saldainių vartota minerali
nių dažų vieton augmeninių 
dažų ir kadangi Amerikoje 
uždrausta pardavinėti’ sal
dainius, kuriuose yra mine
ralinių dažų dėl jų kenks
mingumo žmonių sveikatai, 
dalis tų saldainių nebūvą 
leista Įvežti. Importierius 
priverstas arba jas sunaikin
ti ar grąžinti Lietuvon.

Prie tokių sąlygų sunku a- 
merikiečiams padidinti im
portą iš Lietuvos. Nesiras 
biznierių, kurie norės savo 
energiją ir kapitalą tam tiks
lui aukoti. Prašalinus tas 
priežastis, greitai atsiras ge
rų, stambių importierių ur
mininkų, kurie pristatys vi
sokių prekių iš Lietuvos, ku
rių tiktai amerikiečiai reika
laus ir tiktai su tokių impor- 
tierių urmininkų pagelba 
bus galima rasti Lietuvoje 
gamintų prekių pas kiek
vieną. lietuvį k rautu vninką 
Amerikoje.

Zigmas Zaraila

Lietuvos Valdžia deda pa
stangų, kad padidinus eks
portą iš Lietuvos. Lietuvos 
Konsulai Amerikoje ragina 
ypač Amerikos lietuvius 
pirkti Lietuvoje gamintas 
prekes. Žinoma, tokie ragi
nimai yra pagyrimo verti, 
nes tokiu būdu tikriausiai 
galima pakelti Lietuvos ge
rovę.

Valdžia, Konsulai ir Vaiz
bos Butai gali raginti ir agi
tuoti už padidinimą Lietuvos 
eksporto, bet galij gale teks 
biznieriams savo rizika ir sa
vo kapitalu tą importą iš 
Lietuvos padidinti. Biznie
riai yra geri lietuviai, bet 
mes turime atminti, kad jie 
pirmoje vietoje turi būti biz
nieriais, tai yra, žiūrėti, kad 
jie galėtų padaryti pelno.

Nejaugi mes tikėsimės, kad 
kiekvienas vidutiniškas mū
sų biznierius užsiims impor
tavimu prekių tiesiog iš Lie
tuvos. Pirma importuojant 
prekes iš užsienio reikia tu
rėti specialio prityrimo ir 
antra reikia pirkti ir impor
tuoti didesniems partijoms, 
nes importuojant mažomis 
partijomis, atvežimo išląidos 
proporcionaliai pasidaro la
bai didelės. Todėl importo 
bizniu gali užsiimti stambes- 
nėsės firmos, kurios impor
tuotas prekes gali parduoti 
mūsų detalėms krautuvėms.

Bandymų importuoti pre
kes iš Lietuvos jau buvo. Bet 

''‘‘Grašių* firmų neprityrimas,
• Vietuvos eksportierių nepri- 

sitaikiniinas prie Amerikos 
rinkos ir Lietuvos nekuriu 
valdininkų nerangumas, jei 
taip galima pavadinti, apart 
nuostolių šioms importo fir
moms nieko nedavė.

Lietuvių Prekybos Ben
drovė pradžioje šiųX/ • metų 
pradėjo iš Lietuvos impor
tuoti “Birutes” fabriko iš 
Šiaulių saldainius. Prekes 
geros.- Kaina sulyginamai 
nebrangi, bet Įpakavimas ne
pritaikintas Amerikos rin
kai. Apart to iš neapsižiū
rėjimo ar nežinojimo nebuvo 
ant dėžučių pažymėta “Ma.de 
in Litlmania” ir minėta 
^Bendrove turėjo sumokėti 
kelis šimtus dolerių pabau
dos Amerikos Muitinei. Kiek 
teko girdėti saldainių impor
tas matyti eis didyn.

Ta pati Bendrovė suvirs 
metai atgal mėgino pradėti 
dešrų importą iš Lietuvos ir 
ant bandymo pasiuntė rodos 
už šimtą dolerių “Maisto” 
fabriko dešrų Į Ameriką. Bet 
Amerika jų neįsileido reika
laudama, kad būtų jų patvir
tinto veterinoro paliudyta,

UŽ KIEK LAIKO UŽSIMO
KĖJO IR KAS PRIRAŠĖ?

Begalo svarbu, kad naujai 
prisirašiusiij narių vardai ir 
antrašai būtų. prisiunčiami 
Centran taip greit, kaip tik jie 
prisirašo, kad jiems galėtume 
pradėti siuntinėti organą ‘Dar
bininką.”

Taipgi svarbu, kad siunčiant 
naujų narių vardus ir antra
šus darbuotojai pažymėtų kas 
juos prirašė, ir už kiek laiko 
nauji nariai užsimokėjo, kad 
galėtume Įtraukti darbuotojų 
vardus ir atiduoti jiems balsus 
už prirašymą laimėjimui L. D. 
S. Centro skiriamų dovanų.

Tad,
(1) Siųskite naujų narių ir 

skaitytojų vardus tuojau;
(2) Pažymėkite kas prirašė 

naujus narius ir už kiek laiko 
jie užsimokėjo.

Nauji nariai ir skaitytojai už
simokėję už visus metus gaus 
dolerio vertės knygų dykai.. 
Knygos bus pasiųstos kaip tik 
Centras gaus mokesčius.

Užsimokėję už pusę metų 
gaus pusę dolerio vertės kny
gų; užsimokėję už 3 mėnesius, 
— 25 centų vertės knygą.

Darbuotojai gaus balsus už 
tuos narius arba skaitytojus, 
kurie prisirašydami užsimokės 
bent už 3 mėnesius. Sulig už
simokėjimo laiko gaus ir bal
sus.- už tuos, kurie užsimokės 
už visus metus daugiau balsų; 
už pusę metų per pusę mažiau; 
už 3 mėnesius dar mažiau.

Gerb. darbuotojų prašome 
tos tvarkos prisilaikyti, kad 
galėtumo pažymėti organe 
“Darbininke” ir taipgi vajaus 
knygose.

NASHUOS DARBININKAI 
PRALENKĖ VISUS

PRISIRAŠĖ KELIOLIKA 
NARIŲ

Naujų narių skaičiumi stovi 
pirmoje vietoje

Gruodžio 4 d. š. m. nuvažia
vo iš Montello, Mass. p. J. Jes- 
keliavičius, LDS. Naujosios 
Anglijos ApskrųĮip vajaus va
das ir kartu su vietos L. D. S. 
65 kp. nariu p. A. Kauneliu pe
rėjo keletą namelių. Susipa
žino arčiau su tos kolonijos gy
ventojais. Rado.kelioliką švie
sių ir susipratusių darbininkų. 
Kadangi pasitaikė blogas oras, 
tai geresnių pasekmių nė nebu
vo galima tikėtis,

L. I). S. 65 kuopa pakilo na
riais ir dvasia, nes p. J. Jeske- 
liavičius prirašęs kelioliką na
rių dalyvavo ir mūsų kuopos 
susirinkimo. Pasakė daug nau
dingų žinių jr patarimų.

Be to, gerb. klebonas kun. P. 
Daniūnas karštai ir nuoširdžiai 
remia mūs darbininkus.

Po šio susirinkimo šviesesnių 
darbininkų ūpas pakilo ir susti
prėjo.

Mes tvirtai pasiryžonie visus 
supliekti ir išeiti pergalėtojais. 
Kariausime iki tol, kol užka
riausime kiekvieną darbininko 
nameli. Visokius šlamštus, 
nuodų pilnus laikraščius, šluo
sime iš šios kolonijos ant Mar
so.

i
ORGANIZUOJASI LIETUVIŲ DRAUGIJA

Gaunama žinių iš Argentinos,'kad ten steigiama nau
ja nepartinė lietuvių išeivių draugija “Lietuva,” kurios 
statutas numato gana platų veikimą ne tiktai Argentinoj, 
liet ir visoj Pietų Amerikoj. Draugija rūpinsis ir .spaudos 
reikalais. Jai sustiprėjus, manoma išleisti periodinis lai
kraštis.

Kai dėl lietuviu kolonijų steigimo, tai Argentinos val
džia sutinkanti duoti liuosą žemę tokiomis pat sąlygomis, 
kaip ir kitoms tautoms. Tačiau kolonijų steigimas reika
lauja didelio kapitalo ir vietinių sąlygų pažinimo.

Kai dėl prekybos santykių užmezgimo galimumų, tai 
yra vilties sutvarkyti iš Lietuvos fanieros, degtukų, kai ku
riu medžio dirbinių, cemento ir grybų eksportą.

PRANEŠIMAS L. D. S. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS

Nors ir nelabai daugį laiko te
liko, vienok mainau, kad kiek
viena kuopa imsis už darbo ir 
išrinks daug delegatų bei dele
gačių į Connecticut Apskričio 
suvažiavimą.

LDS. Conn. apskričio suva
žiavimas įvyks gruodžio 19-tą 
d., 1926 m. ant Park gatvės, 
Bridgeport, Conn.

Kuopos neužmirškite daly
vauti.

DARBININKAL SUSIRINKI- 
TE SKĄITLlifGAi i 

išstatykine stipriausias pajė
gas kovoje už darbininkų 

būvio pagerinimą

BALTIMORE, Md. — L- D. 
30 kuopos susirinkimas bus 
dieną y raudžio, tuojau po 
..oš, Šv. Alfonso parapijos 
Alinėje.

susiri šėlimo svarbiausias 
tai i

. . . ar ;
Dai : k; . \ isur išnaudoja

mi ir iami. Kitų kolo
nijų liet ;r. lai cr.i bininkai savo 
būvio gei i'jjmn yra gyvai susi
rūpinę ir p:v i rjžę sutraukti vi
sus šviesius ir susipratusius 
darbininkus j L. D. S.

Ką mes, Baltimoriečiai, da
rome tuo reikalu? Laikas pra
dėti šį-tą veikti. Dabar eina 
mūsų organizacijos vajus arba 
prirašinėjimas naujij narių ir 
naujų skaitytojų “Darbinin
kui.’’

Šiame susirinkime mes turė
sime apie L. D. S. vajų plačiau 
pakalbėti ir Įsikinkyti į darbą.

Ateidami į susirinkimą atsi
veskite ir naujų narių.

Be to, atsiminkite, kad perei
tame susirinkime buvo nutarta 
rengti vakarą. Svetainė jau 
paimta ir vakaras turės Įvyk- 

Turėsime išrinkti darbinin- 
Tad, visi susirinkimam

Juozas čeplinskas,
LDS. 30 kp. pirmininkas.

SU MOKESČIAIS NĖRA 
ŠPOSŲ

NORAVOOD, Mass. — L. D. 
S. 3 kuopos susirinkimas Įvyks 
gruodžio 12 d. š. m. tuojau po 
sumos. Susirinkimas svarbus. 
Susirinkite skaitlingai ir atsi
veskite savo draugus ir pažįs
tamus prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos L. D. S. 
Dabar eina naujų narių ir skai
tytojų vajus. Tad, kiekvieno 
šventa priedermė prirašyti bent 
porą naujų narių.

Be to, 
ateiti 
šiuos
jus -metus liuosi 
skolų.

B. Adomaitienė, 
LDS. 3 kuopos raštininkė

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras,
94 Bradford St., Lavvrence, Mass.

PIRMININKAS: J. Trainavičius,
175 Atneš Street, Montello, Mass.

VICE PIRMININKE: M. Blažauskaitė. 
70 Fairvievv St., Nevv Britain, Conn.

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys, 
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

IŽDININKAS: Antanas Vaisiauskas, 
371 Portland St., Cambridge, Mass.

KONTROLES KOMISIJA:
Jonas .Taroša. 225 “I/ 'Street, 

South Boston, Mass.
S. Pilkonis, 3S5 Norfolk St., 

Cambridge. Mass.
A. Miėiunas. 74 Belden St., 

New Britain, Conn.
ORGANO REDAKTORIUS : P. Gudas. 

366 Broaduay, So. Boston, Mass.
ADMINISTRATORIUS: J. červokas, 

366 Broaihvay. South Boston, Mass.
ATSTOVE Į K. FED. TARYBĄ: 

OI. Blažauskaitė, 70 Fairvievv St., 
? New Britain, Conn.

kur leidžiama $15.00 jti 
tada sužinosime kas 
v*nas. Kurie įdomauja | 
susirinkimo ateiti ir syĮti 
lyvauti. Užbaigę senąją 
turime pradėti ų^ują^yJĮ 
išrasti būdą kaip 
giaus padidinti"® 
bą. Taigi visa cei 
šiame susirinkime privalo 
nai dalyvauti. Kitokių; 
kų pakvietimų nebus 
ta.

V. J.
Piln. BĮ. S. Centro

VAIKEL
Valgyk mūsų išdirby stes 

nius. Mes, Lietuvos moterys, 
kame iš šviežio pienelio, miltų, n 
sų pačių brolių maltų, vaisių
sodneliuose augintų ir cukraus pa 
gaminti šąldainįps daug į 
nius už Amerikoje gamintus.

Mes Tave užauginome, ir m 
dabar gyveni už jūrių marių, n 
žinome Tavo skonį. Todėl " 
tęs” fabrike Šiauliuose, 
mergaitės dirbdamos Tau saJda£ 
nius stengėsi pagaminti tokius, k® 
rie, Tau vaikeli, mes žinome, p» 
tiks. **

Bobų

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
CENTRO VALDYBOS

DOMEI

Šiuonū pranešu, kad Piln. BI. 
Centro Valdybos susirinkimas 
bus 12 dieną, gruodžio, 192d, 2 
vai. po pietų po num. 6 Corii- 
monwealth Avė., IVorcester, 
Mass. Taigi visa centro valdy
ba privalo susirinkti, nes turi
me užbaigti pereitų metri dar
bą, Susirinkime bus traukia
ma centro laimėjimo bilietėliai, 366 Broadway, So. Boston,
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M. Blataiskattė
Apskričio Raštininkė

senieji nariai turėtų 
ir užsimokėti duokles už 
metus. Pradėkime nau- 

nuo visokių

’ ūniaiatv

NAUJAUSI

NEKRUVINASIS “KARAS” 
EINA VISU SMARKUMU

Pradžioje šaudoma tik iš leng
vųjų šautuvų.

JIARTFORD, Conn. — šeš
toji gvardija A. J. Patėckio ve
dama laimėjo keletą naujų ka
reivių. Jų vardus įrašėme ge
no ralio ofiso knygose ir jiems 
siuntinėsime ginklus — “Dar
bininką.” Gaila, kad vadas A. 
J. Paleckis neparašė už kiek 
laiko jie užsisakė amunicijos. 
Prašome tą padaryti, kad ga
lėtume Tamistai atiduoti užsi
tarnautus balsus. Vadas A. J. 
Pateckis rašo: “vėliau gausime 
ir daugiau. Tai tik pradžia.”

šeštoji gvardi ’ 
daug pasižymi' 
mes tikime, kad. 
noje kovoje 
lio Hartfo

NEDUODA RAMYBĖS
BROOKLYN, N. Y. — L. D. 

S. 12 kuopos susirinkimas i- 
vvks gruodžio 13 d. š. m. 7:30 
vai. vakare, Karalienės Angelų 
parapijos svetainėje.

Visi nariai kviečiami skait
lingai susirinkti, nes turime 
tlaug. svarbių reikalų aptarti.

Mūsų priedermė susidomėti 
savais reikalsi ir eiti prie page
rinimo darbininkų būvio. Šia
me vajuje mes turime sutrauk
ti visus šviesius ir susipratu
sius darbininkus prie LDS. ir 
“ Darbininko.”

Be to, pasirūpinkime su mo
kesčiais, kad naujus metus pa- 
tiktume be skolų. Neužsiniokė- 
jus mėnesinių “Darbininkas” 
gali nustoti mus lankęs. Tad, 
nepamirškime ateiti ir taipgi 
atsiveskite naujų narių.

U.ž neatsilankymą yra nutar
ta bausti narius 25 centais.

Valdyba

turi gana 
ų vadų ir 
>je nekruvi- 

viri. Va-
* z 9 K . ' 9

METINIS SUSIRINKIMAS
WEST LYNN, Mass. — Pra- 

sidėju.4 LDS. organizacijos va
jui mūsų kolonijoje lietuviai 
darbininkai sujuilo ir norėtų ši
tą veikti, o veikti reikia, jeigu 
norime jmgerinti darbininkų 
būvį.

Gruodžio 15 d. š. m. i vyks 
LDS. 24 kp. metinis susirinki
mas pas narį V. Vengraitj, 32 
Morris St, W. Lynn, 7 vai. va
kare. Siame suvirinkime turt*

“Birutės

žutėse po
(apie 21/5 svarų). Kaina 
žutės su prisiuufimu doleri 
trisdešimts centų. Biz 
riams duodama nuolaida.

LIET. PREKYBOS

(Visi 10 coliu po 75c.)

ĮDAINAVO

J0029-F

J6010-F

16032-F

7025-E

J2O38-F

12042-F

10030-F

1GIMO-F

j’ KALINIO DAINA.............
|i MANO GIMTINE............
|| MUZIKA-MUZIKA........
ĮDAINUOK SESUTE ....

Ii KADA NORIU VERKIU
ii ant Ežerėlio.........
Ii lakštingalėlė ......
y aguonėlė ................
Į MES BE VILNIAUS NENURIMSIM.
Į GIRTUOKLIO DAINA.........................
[O KAI Aš PAS MOC-tUTK BUVAU .
Ii EINA GARSAS NUO RUBEŽIAUS...
S ATNEŠA DIEDAS KUKULIŲ...........
|| OI MOTULE MA....................................
H Aš MERGYTE .........................................
|| NESIGRAUD1NK MERGU2FI.fi.........
P NE DĖL TAVĘS AŠ MERGELE. .Kastan. Menkei f unfUtU
Į VAI MOČIUTE MANO ................... Kastan. MenkcIiuUkM
C NORIU MIEGO...............................................................J. Boti
II PIAUKE žąsele .......................................................J. Būti

♦
.V .4 V J A l S/ ŠOKIA l 1 GRASINO .

H JŪREIVIŲ VALGAS............................ Columbijos Orche
| SANTA GILAUS POLKA....................Uolu m bijo* OrdM
JGREETING FROM HOJIK............... CohimblJooOrcb*
i ECtfO-MAZURKA (tarptautinis) . .Columbijos Orcbe

E KAIMIEČIU VAU’AS .........................Coluinblją-s Ortfcą
| SENELIS POLKA ..................................UolomMjMt OrtSė

| KTTAYANKA POLKA .........................ColumbUoa
| GRAŽUOLE POLKA................................Cviumbtjos

..............................T. Butėnas 
............................ J. Butėnas
O. I’.iežėnė Ir S. čerienė
O. llivžėnė ir S. čerienC

.........T. Butėnas 

.........L Butėnas

....J. Butėnas 
____ J. Butėnas

... .J. Butėnas 1

... .J. Butėnas

... .J. Butėnas 

....J. Butėnas

.J. SuildnuskM 
J. šuiktauskas

.. .J. Butėnas 

... J. Butėnas

PIUSIRENGKITE KalAthts praleisti mi nnnjnnaimnla Ir 
mis dalnomU Ir muzika. Jslzjklt ei« putyinftn* rekordus Ir 
kit mn.’tj krtnlotm, prlalQs«1nml ^e. įtampu. rtslsakiusleois per 
14 aluučlnme nemniUn kaip G rvknnhrs. Rrlknlankitr jjj kol 
neli»lbaljrv. Su ukmkyianh xlų»kitc Ir pinigus aekaučin autrhlBS 2

GEO. MASILIONIS
233 West Bro*dwąy Soa
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Artinasi Šv. Kalėdos, kiek- 

. vienas susirūpinęs “ką pirk
siu dovanoms savo drau
gui.”

Geriausia visų metų dova- 
na, tai laikraštis “Darbinin
kas.”

“Darbininkas” už kelius 
dolerius pe.r visus metus at
neš Įvairiu žinių ir straips
niu. Primins, kad gerasis 
draugas atsiminė tave.

Beto, kiekvienam užsira- 
šiušiam laikrašti “Darbinin- 

J ką” vieniems metams duosi- 
? me vieno dolerio vertės knv-

“Darbininką” siunčiame 
ir Į Lietuvą. Užrašykite sa- 
vo draugams ir pažįstamiems 

® laikrašti “Darbininką.”
“Darbininkas” į Lietuvą 

vieniems metams kainuoja 
į $5.50, pusei metu $2.75.
| Pini gus ir užsakymus siąs-
$ kitę šiuo adresu:

t

M
♦

| PROTOKOLAS

LDŠ. N. Y. ir N. J. apskričio 
^suvažiavimas įvyko lapkričio 
g|Įl d., 1926 po numeriu 180-2 
£ New York Avė,, Newark, N. J., 
^>.3-15 vai. po pietų.

Pirmininkui nepribuvus su- 
fcį’yažiavirną atidarė vice-pirm. A.

Kazlas ir pakvietė kun. J. Kel- 
| mėli, vietos kleboną atkalbėti 
E maldą.
^-...Mandą. . ..iūrėjo ir su-
B|tvarkė raštininkas.
gC Dalyvavo šie atstovai: V. 
j Daubaras, A. Kazlas, kun. T. 

^Kelmelis, J. Gvazdaitis, .T. Sin- 
| kevičius, J. Sereika, P. Elsei- 
| ka, M. Stapin^kas ir V. Kuli- 
b kaitis.
t Perskaičius protokolą priim- 

tas vienbalsiai.
Valdybos Raportai

£ Vice-pirniininkas A. Kazlas 
K, pažymėjo, kad dirbo sulig iš- 
; galės. Platino ir užrašinėjo 
H organą “ Darbininką.” Taip gi 
K susirašinėjimo su Centru ir ga- 
U vęs informacijų apie organi- 
||-žacijos vajų. Raštininkas pa- 
H žymėjo, kad dirbęs kiek gali- 
| ma, bet didelių pasekmių ne- 
p galėjo būti, nes nebuvo galima 
| susižinoti su pirmininku.

Iždininkas pasakė, kad savo 
pareigas stengėsi atlikti kuo- 

iį geriausiai, bet tam buvo truk- 
< ' dymą; nes ir ligšiol negavęs li
nkusią pinigų nuo pikniko, o tik 
U gavęs $4.00.
K , Pikniko renginio komisija iš- 
davė raportą ir pažymėjo, kad 

Lbuvusis piknikas davė jeigu 
t; $211.65, o išlaidų buvo $160.54. 
B Gryno pelno liko $51.08. Pini- 
E gai apart $4.00 randasi pas pir- 
L luininką F. Gutauską, viso $47.-
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Užrašyk Laikraštį “Darbininką” į Lietuvą
/ I

DARBININKAI 
VENYKITES!
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“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

14 kp., Newark, N. J. — Ka
soje turime $90.00. Aukavome 
Įvairiems tautos reikalams} apie 
$15.00. Dovanoms pasidarba- 
vusieins. vajuje paskyrėme $5 
auksu. A. Kazlus pažadėjo do
vanoms $5.00 vertės knygų.

10 kp., Brooklyn, .N. Y. — 
Pas mus susirinkimai laikomi 
nereguleriai. Turime darbščių 
narių ir kuopa gyvuoja neblo
giausia. Iš L. D. S. Centro 
knygą pardavetne už ”$40.00. 
Darome prekybą su Lietuvos 
valstybe.

Kuopų raportai priinti.
Perskaityta gautos informa

cijos iš LDS. Centro vajaus rei
kale.

Nutarta rengti prakalbų mar
šrutą. Tam darbui išrinkta ko
misija — A. Kazlus ir P. Elsei
ka. Pakviestas atstovas V. Ku
li kaitis pasakyti prakalbėles ir 
apvažiuoti apskričio kolonijas 
su kitu kalbėtoju. Apsiėmė.

Pakeltas klausimas, ką dary
tomis kuopomis, kurios 

neužsimokėjo už Ta 
m. vajaus apgarsi-

kad kuopos, kurios

I

I

Gruodžio 1 dieną 1926 metais prasidėjo 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 i darbą, be didelio vargo galime gauti

10,000 NAUJŲ NARIŲ
t i i

H*. *

Nūtarta, kad pirm. F. Gu- 
1 tauskas pinigus tuojau porduo- 
' tą apskričio iždan. Išrinkta 
Įlromisija A» Kazlas ir M. Sta- 
- piąskas apie tai pirmininkui 
Į^pnmešti ir prižiūrėti, kad šis 
Ištarimas būtų išpildytas, 
r Valdybos ir komisijos ra por
ėtai priimti.
■|CI. Kuopą raportai

« 12 kp., ,Brooklyn, N. Y. —
• .Didelio veikimo nėra, bot ką 
įdirbame pasekmės visnmet bū- 
'■'sa geros. Praeitą vasarą nuo
* pikniko uždirbome $80 ir tau- 
f.pome būsiančiam LDS. Seimui.

i
■

t i su 
dar ligšiol 
D. S. 1925 
nimus.

Nutarta,
neišgali užsimokėti turi praneš
ti šokančiame suvažiavime, o 
galinčios turi užsimokėti iki to 
suvažiavimo.

Plačiai apkalbėjus dabarti
nes valdžios darbas ir p. Švie
timo Mini storio Čepinskio nu
sistatymą ir pasiryžimą sulen
kinti mokyklas Lietuvoje, 
griežščiausiai pasmerkė tokius 
valdžios ir p. Šv. M. žygius ir 
tuo reikalu išnešė protesto re
zoliuciją.

Sekantis suvažiavimas bus 
tada, kada valdyba matys rei
kalą.

Dienotvarkiai išsibaigus su
važiavimas uždarytas su malda 
7:15 vai. vakare.

A. Kasias, vice-pirm.
P. Elseika, raštininkas

SUNKIAI SERGA

DETROIT, Mieli. - Šiomis 
dienomis sunkiai susirgo ir tu
rėjo operaciją p-lė Eleonora 
Ąinikiutė, Ta D S. 72 kp. narė. 
Visi nariai turėtų ją aplankyti. 
Tankinio 
sveikti.

k negreičiausia pa-

f & »<į

LDS.

/

s»-

V. Jedinkus,
72 kp. raštininkas.

1 
Į

L. D. S. ORGANIZACIJOS TIKSLAS—a) Stiprinti narią 
tikybą ir dorą prisilaikant visiškos vienybės su Kataliką Baž
nyčia; b) Kelti narią apšvietą ir gerbūvį ir auklėti draugišku
mo jausmus; c) Platinti koopžrdcijos judėjimą (Ročdelio pa- >■ 
matais) lietuvią darbininką taįe; d) Padėti darbininkams pa
tapti pilnateisiais ir naudingais šios šalies piliečiais; e) Rišti 
darbininką klausimą Kristaus mokslo dvasioje ir pagal kri
kščioniškosios demokratijos nurodymą.

VAJAUS TIKSLAS—Sutraukti visus lietuvius darbinin
kus į vieną organizaciją, kad apsaugojus nuo išnaudotoją ka
pitalistą ir nuo veidmainiu bedieviu.

VAJAUS EIGA įrodys mūsą susipratimą ir norą pasidar
buoti dėl brolią ir sesučių darbininką būvio pagerinimo ir iš- 
siliuosavimo.

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

VAJAUS REZULTATAI įrodys mūsą kataliku darbinin
ku stiprėjimą ar silpnėjimą.

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

r

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

‘ TAD VISI Kristaus obalšią sekėjai subendrinkime savo C- 
pajėgas ir įrodytame jog mes esame stiprūs ir galingi

L. D. S. CENTRAS rūpinasi, kad į tą taip prakilnų darbą 
įtraukus kodaugiausia darbuotoju ir kad juos supažindinus su 
plačiąja visuomene. Tad prašome kuopą raštininką arba tam 
darbui išrinktu asmeną siusti kogreičiaušia visu pasižadėjusią 
vajaus darbuotoją 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 nariu 
prie L. D. S. ir “Darbininko” skaitytoju gaus dovanas. Na
riai ir skaitytojai galės būti metiniai, pusmetiniai ir bertaini- 
niai. Dovanos bus skiriamos sulig skaičiaus balsą.

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų 
Antra ”
Trečia
Ketvirta ”

• *44
r* i

i

> >

* » 
:$25 

$10 
$S

knygų 
knygų 
knygų 

10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui 
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertes knygų

5*

9’

M

U

arba $50 
arba $20 
arba $10

M

r

¥

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORJMCIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS

L. D. S. CENTRAS
366 Broadway, So. Boston, Mass
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žaibas

Rengėjos

Drataunės dir-

lai jaunai 
ielateblra

1

feide) 
iijošhjazaras

liet 
kam* jaunimui. Ir ne&g] 

į ištautė jans&a kar<

jola” stato Moterų Sąjungos 
54 kuopa gi$ic 
Jurgio phta]
Westminster • ir CandonL Avė.. 
“Fąjnjoloj” dalyvaus sekan
tieji Detroito įžymiausi vaidy- 
lošt ponia B. Petkienė, S. Pau- 
razas, P. Medonis, A. Valiukas, 
p. O. Kiuberienė ir K. Daunys. 
Pradžia lygiai 8 vai. Kviečiam 
visus.

2

♦

f

į

1

WATERBURY, CONN.
Susirinkimas

Gruodžio 3 d. “Lietuvių Po
litinio Neprigulmingo Kliubo” 
įvyko metinis susirinkimas. Iš 
valdybos raportų paaiškėjo, 
kad kliubo stovis geras ir vedi
mo tvarka pavyzdinga, verta 
didelio pagirimo.

Nutarta padidinti mėnesinė 
mokestis, t. y. 50 ęentų mėne
siui. Kiekvienas naiys priva
lės užsimokėti iš kalno už tris 
mėnesiui. Ligoje gaus pašal
pos 7 dolerius savaitėje ir bus 
mokama per dvyliką..mėnesių: 
Taipgi kliubas rūpinasi politi
niais dalykais. Norintieji pri
klausyti prie kliubo turi tapti 
piliečiais šio krAšto. . Kliubas 
turi nuosavą patogius svetainę, 
maudynes ir kitus patogumus. 
Nariuose viešpatauja kuoge- 
riaųsia nuotaika bei susiklau
symas. Išrinkto nauja valdy
ba y Pirm i ninku — Juozas Mar- 

itis, vice-pirimninku—Jo- 
^jiesiūnaitis, protoOhĮ raš

tininku — Pr. Banys, finansų 
rteįb ninku—Antanas Lazdaus-1 
kas, iždininku — Vincas Bukai
tis/ trostistai — adv. Albertas 
Broniška ir B. Buškus, svetai
nėm išnuomuotoju — Jonas Ja- 
nušaitis. Valdybon įeinantieji 
žmonės visi geri. Todėl yra 
vilties, kad rūpinsis ištikimai 
narių gerove. Kliubas yra pir
kęs Lietuvos bonų už 600 dol. 
Jis rėmė ir teberemia visus nau
dingus lietuvių visuomenės 
darbus.

Sporto rungtynės
Vietinė Vyčių sporto koman

da spalių 29 d. žaidė “bowling 
allcys” su New Haven vyčiais. 
AVaterburiočiai laimėjo visus 
tris žaidimus. Gruodžio gi 4 d. 
mūsų vyčiai vėl žaidė su tais 
pačiais New Haven’e. Mūsiš
kiai ten laimėjo du žaidimu, 
vieną pralaimėjo. Bravo! Iš 
waterburiečių pusės buvo žai- 
dikai: Jonas Vaitukaitis, Anta
nas Dulskis, Leo Jurkštas, Pet
ras Milius ir B. Statkcvičius.

Stebuklai
Kas nori pamatyti Liurdo 

stebuklus, tai nevažiuokite 
Prancijon, bet gruodžio 12 d. 
ateikite Šv. Juozapo svetainėn, 
ten juos savo akimis pamatysi
te.

suvienys savo spėkas ir kad jie 
nupins gėlių vaij 
Metuvąitėi, " \ ___ ___
skaisti kaip saulė, nes lietuvių 
širdyse liepsnoja negęstanti tė
vynės meilė.

\

ir vėliai!'

Išrinkti kqHptetai dei spigia- lintą *ykdo šy. mišių įvyko pokylis, 
kuriame pasidarbavo < p-iės , P. 
Kosma>Čiutė, O. D. Šideravi- 
čutė; penios Venčienė, Andre- 
iiūnienė, Jančienė.

Norinčios prisirašyti prie šv. 
Elzbietos Dr-jos kreipkitės pas 
pirm. J. Zapėnienę, fin. rašt. R. 
Kuklienę, prot. rast. M. Jankie- 
nę, kas. P. Jančienę.

Pokily apart narių dalyva
vo gerb. kun. P. Virmauskis, 
kun. J oras ir varg. J. Būnys.

Ligoniai
Girdėjau, kad dvasios vadai 

lanko sekančius ligonius: — 
p-lę M. Gruzinskaitę, O. Aksti- 
niute, Agotą Staniaukiutę. Pa
staroji tėvelių neturi, tai ją pri
žiūri Agota Pupalaigiutė ir ki
tos.

Senokai serga LDS. narys J. 
Nanartonis, buvęs ištvermingas 
kuopos kasierius. Taipgi serga 
p. Paruškienė, Apaštalystės 
Maldos Dr-jos narė, kurios sū
nus Jonas studijuoja advokatū
ros mokslą.

Pasveiko Stasytė Razniaus- 
kaitė, N. P. Dr-jos narė, kuri 
ima nemažai atsakomybės vi
suomeniniame veikime.

' ! T. Ąsa

um> bapktętd |
Metų.

Taipgi išrinktamsuja valdy- 
ba dėl ateinančių metų: Gerb. 
klebonas kun. Anįbptas, dva
sios vadas, Pranas Braškis pir
mininkas, Antanas Labeskis vi- 

faženįs 
ja Sow-‘

ce-pirmininkas, Jį 
nutarimų rašt.,^ 
gailiutė Jin. r; 
mostas iždininke 
kauskas, kliuba-ri 
tojas; veikiantisųk- 
na Jakaitis, Juze 
Vincas Kripas ir 
mintas; reporteri 
nas. •

rašyta, ta tiek to, bet jau ke-
“Tkoi. ’ susi-

irjjų algo- 
črčKisi kiek 

mūrininkas gauna į dieną per 
metus, tai išeitų taip, bet žie
mą nieko nedirba. Perskaitęs 
tą žinutę, aš paklausiau mūri
ninko, kuris dirba dirbtuvėje 
ųž šlaviką arba “trokerį,” 
gaudamas 50c. ar 55c. per va-

tamiems j Iaetuvą. Reikalau
kite “Darbininke.”

_ *i ■
fL. . , ..

Jieš- landą, delko jis neina mūryt ir 
Rut- gaut $1.10 į valandą ? Tai man 

rižiūrė- mūrininkas atsakė: “Girdi, aš 
$ Marijo- 

skiujė^
Jiėš- 

Grigalįū-

JP-kis 
i. •’ --

i •

kurios negali 
penėti krūtimis 
sauokudUnutemi

STRAIPSNIS 202^ 
LAVINIMAS IR PAPROČIAI
Kūdikis nėra žaislas. Jis 

gus, su pilnai organizuotu kū 
su gerbtinomis teisėmis, 
neprivalo niekad prie jokių apli 
kybhj tas teises paniekint įeū 
palinksminti gimines ar dra 
Per didelis “žaidimas” sukA 
jį erzina, ir net gali kliudyti fcQt 
maliam augimui,

Supimas, kratymas, arba. mėeio< 
jimas tik ką papenėto kūdikio yrį| 
blogas papratimas. Yra tokių įį 
mano,, kad tuomi maisto virškHOį 
mas pagreitinamas, bet jeigu 
peFkentėtum tokį pasielgimą, s 
pilnu pilvu, tai sutiksi, kad 
čiau ateina noras išvemti 
negu laikyti jį viduriuose.

Kūdikio lavinimo programe k 
dikio tėvas turi savo vietą. Jlk tibj 
ri padėti motinai, nes kitaip 
pastangos tinkamai lavinti 
bergždžios. Dažnai kūdikis pui^ 
kiausia elgsis prie motinos, bet 
tuoj persimainys pasirodžius tėvuL 
Iš tėvii ir senelių pusės y 
yra palinkimas lepinti kūdikį Ir 
pagadinti jį. Tokis perdidelis 
siėmimas yra lavinimo priešas. Kū~ 
dikis tuoj pripranta ir jo reikalaut 
ti ima. Jis verkia ramintojo, 
verkia, kad ant rankų imti,’ 
verkia, kad supti. Paprotis įauga;-i 
nes nėra lengvesnio būdo jį augia- 2 
Ii kaip pavelyti kūdikiui gauti vw-y 

i ką ką jis nori. Niekas nonpH.:i 
“verksnio.“

Viso lavinimo paifiatas 
liariškumas. Kūdikio 
greitai susiformuoja. An 
lavinimas daug padarys, kad p®- ■ 

.lengvinus motinos naštą, nes duos 
į jai daugiau liuoso laiko prie namų. ™ 
j Prisilaikant valandų dėl miego^-1 
mo, penėjimo ir maudymo, kūdi- : 
kis tuoj pramoksta gyventi 
“laikrodžiu.” Dar kas svarbu 
tinkamas lavinimas kūdikystėje 
palengvina mokinimą vėliau.' į

Linksmas sveikas kūdikis yra-y 
namą pasidžiaugimas. Jo linksmu- 
inas visus padaro linksmais. Nu- J 
statyti papročiai, ir tinkama prie- ų 
žiūra yra reikalingi kūdikio svei- į 
katai ir linksmumui. Niekas taip 
neatjaučia kūdikio ligos, kaip mo
tina. i.

Motina dažinos, kad sistematiį. 
kas lavinių)as yra būtinai reikalin-J 
gas kai kūdikio gerovei taip jos 
pačios. Daugelis Įtempimų motino* 
nervų paeina nuo nereguliariškų 
papročiu pas kūdikį. Atminkit^ 
kad papročiai, geri ir blogi, sunku 
sulaužyti? Todėl išmintingiau auk
lėti gerus papročius.

čia dirbdamas už 50c., gale me
ilų palyginu, tai man išeina 
(knigiau, negu mūrininkams, 
kurie gauna $1.10 į valandą. 
Jie laimingi, jeigu gauna pusę 
viso laiko dirbt, o aš ir čia už
ganėdintas.

Na o su profesoriais, tai kas 
kita. Mūsų šapoj yra taip va
dinami “meclianical engineer,’ 
kurie gauna 65-70 doleriii į sa
vaitę. Pirmos klasos inžinie
riai gauna daug didesnes algas. 
Turbūt tokie ten ir profesoriai, 
o gal jie iš kitų šaltiniu gauna 
užmokestį. Juk ne naujiena iš
girst, kadi koks nors advokatas 
ar biznierius savo profesijoje 
į^idarydąniąs $50,000.00 per 
njetus, meta vięką, o inia $12,- 
000.00 ir važdii|įnkauja, o val- 
dininkaudamasįgal 10 syk tiek 
padaro kaip savam bizny. Ar
ba ant galo gal kas paaiškys 
ką reiktu daryti, ar mūrinin
kams nuinušt, ar profesoriams 
pakelt? į
i • Mončiūnaš

, - T _ T , į

BLAIVININKŲ KUOPŲ 
DOMEI

Kurios kuopos turite knygu
čių arba už parduotas knygu
tes pinigus malonėsite prisiųs
ti prieš 12 dieną gruodžio. Ne
parduotas knygutes taiposgi 
malonėsit sugrąžinti centrui.

V. J. Blaveckas,
104 Dorcliester St., 
AVorcester, Mass.

BAZARAS
DETROIT, MidjikhS 

— Šv? Jurgi o.pariL^j— . 
pasibaigė 5 d. gruo.džio.

Nors dalbai silpnakeinaį bet 
parapijonys skaitlingai lankėsi 
foruose. Taipgi viltos ir apy
linkių ūkininkai iii biznieriai 
gausiai aukavo . visokių gerų 
daiktų. ’ :

Visos draugijas turėjo stalus.- 
ir jų parinkti d^rtMniųkai^nar- 
kiai dirbo. X į $ ? 7

Gerb. klebonas^Luię Jš C|- 
žauskas čia gražiai darimojasi 
ir su parapijonimis. vienybėje 
sugyvena.

LDS. 72 kp. nariai J. Usaris, 
J. Zabąleyičiųs, K. .Petrukas, 
P. Gustaitis, IK- ___ '
Šeirįs, P.. Lįepdnis^J.(Blad vi 
čius, B.. Valutkevičnis, S. Buk- 
štaitutė, V. Čepulioniutė, K. 
Baikauskaitė, M. Juodsnukis, 
J. Jankūnas, O. Balčiūnienė, K. 
Daunoras, daugiausia darbavo
si šiuose foruose. Jlirbo ir kiti.

Pasibaigns parapijos bazarui 
jie stoja L. D. S. ir “Darbinin
ko” vajaus darban. Taigi, 
mūsų kolonija pasirengus visus 
“suhytvti” nariais ir skaityto
jais.

Šiandien Montellas didžiuo
jasi turėdami didžiausią kuopą, 
liet pasibaigus vajui mes pasi
savinsime tą garbę.

Rekolekcijos
•1

Gruodžio 15 d. Šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčioje prasidės reko
lekcijos ir tęsis per 4 dienas. 
Tad, lietuviai turėtų pasinau
doti proga ir skaitlingai lanky
tis ir naudotis Dievo malonė- ' t'
mis.

WORCESTER, MASS
Oras šiuom tarpu čia dar vis 

nešaltas nors tankiai mainosi, 
vieną dieną lija, kitą šilta, tre
čią šiaurus vėjas pučia.

Darbai eina vienur geriaus, 
kitur blogiaus.
ba labai gerai. Karpetų ir ma
šinų dirbtuvės šlubuoja.

Worcesterio miestas labai 
sparčiai auga. Šiais metais la-' 
bai daug stubų pristatė ir da
bar dar stato, per tai jau randa
si daug tuščių ir su gavimu 
kambarių nėra sunkenybės. 
Mūrai milžiniški taip pat sta
tomi po kelis milijonus dolerių 
vertės ir dar jų daug pienuoja 
statyti.

Iškraipytos pavardės
Žiūrint šiuose laikuose į mūs 

lietuvių ir lietuvaičių iškraipy
tas pavardes reikia apgailes
tauti. Praeitą savaitę viena lie
tuvaitė J. Naruševičiūtė "(turė
tų būti Norušiutė) pasidavusi 
Savage, 19 metų amž., nuvažia
vo pasivažinėti su armijonu ar
chitektu S. Demoorjian 42 m. 
amžiaus. S. D. likosi ant vie
tos užmuštas, o J. N. baisiai su
žeista. Randi tuos nelaimin
gus atsitikimus vietiniuose lai
kraščiuose ir negali žinoti ar 
ta mergina yra žydė, ar kokios 
kitos tautos. Bet vėliaus paaiš- 
ki, kad tai yra mūsų lietuvaitė 
arba lietuvis.

Tad lietuviai bent syki susi- 
praskim, kas svetima meskim 
šalin, o būkim tikrais Lietuvos 
sūnais ir dukterimis.

Vytautas

EAJJUE bjsa. d

Už ši 
kuponu 

dykai lietu
viškai pamokti 

kaip prltlurttl 
ir penet! save ir 

jūsų kūdiki- Iškirp
te ir prisilakite 

šiandie su jūsų vardu 
ir adresu.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. Nerw York

CLEVELAND, OHIO
Lapk. 21 d. buvo Vinco Grei

čiaus piano mokinių koncertas 
Goodricli Auditorijoj. Progra
mų išpildė apie 40 mokinių ant 
pianor smuikosrir -baisrr. - -Vai
kučių choras, dainavo dviem at
vejais. Programas buvo gana 
užimantis.

Programa išpildyta angliš
kai. Kodėl? Turbūt štai delko. 
Teko sužinoti, kad iš 60 Vinco 
Greičiaus mokinių vos tik šeši 
tebuvo lietuviai.

Reiktų daug studijuoti, kad 
supratus lietuvių psichologijų. 
Svetimtaučiai suradę lietuvi 
profesionalų gerbia ji, o lietu
viai tuom pačiu sykiu panieki-, 
na. Daugumas iš lietuvių lei-J 
džia savo vaikelius mokytis pas 
toki mokytoją, kurs visai nesu
sipažinęs su mokinimo princi
pais. Ir jei mėgintum vieną 

| i* j U perspėti, tai štai koki gau
si atsakymą: “Na ar aš pats 
savo ausimis negirdėjau?..” 
Nors mes visi turime penkius 
kūno pajautimus, bet ne visi 
gabiai juos galim vartoti. Del
ko nies ieškom tik specialisto 
žmogaus atsitikus svarbesniam 
reikalui? Užtai daug ir gana 
gabių lietuvių vaikelių nema
žai nukenčia per tėvų nesupra
timą. Gaila, kad dar lietuviai 
nepameta senovės Lenkijos pa
pročių, nes lietuviai nuo seno
vės pripratę turėti valdovus, su 
kuriais jie negalėdavo susikal
bėti.

Laike koncerto, kuomet sve- 
tipitaričin tėvai pamatė savo 
vaikelius ant scenos, tai džiau
gės vaikų progresu. Ar nebū
tų lietuviams linksma, jei vie
ni lietuvių vaikeliai būtų ispil- 
dę šitą koncertą lietuvių kal
boj ? Po koncerto buvo duotos 
vaikams dovanos.

Gal niekas tiek daug nepasi
darbavo Clevelando lietuvių 
tarpe kiek gerb. V. Greičius. 
Jis mokino Clevelando lietuvių 
Teatrališką Chorą, susiorgani
zavus Vyčių 25-tai kuopai, li
ko iki šiai dienai choro moky
toju. Kelis metus jis mokino 
lietuvius anglų kalbos miesto 
mokykloj.
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| ADVOKATAS
IGNAS J. SAUKUS I 

| 546-548 Slater Building g
| WORCESTER, MASS. | 
2 Tel. I’ark 7717 C
| REZIDENCIJA 31 CHROME ST.NEWARK, N. J.

I.apkr. 25 d. tai yra Padėko- 
jnės Dienoje newarkiečiai turė
jo progą pamatyti dar vieną 
jauną drūtuolj Vikt. Bryngą, 
iš Hartford, Conn. Mat jam 
buvo surengtos ristynės su Ko
maru. Kadangi Komaras ne
galėjo pribūti, tai Bryngai bu
vo pastatytas rusas — kazokas 
Derevenko, pagarsėjęs ristikas 
visoj apielinkėj. Nors rusas 
buvo sunkesnis ir ėmėsi kaip 
koks tigras, vienok, prieš Bryn- 
gos milžinišką spėką ir miklu
mą jis visai mažai tegalėjo pa
silaikyti. Ir už 22 minučių jau 
gulėjo ištiestas ant matraso.

Sporto Mylėtojas 1 dą. — Leonas XIH.'
------------------ -

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

*0t

. i B. 0601 i •

%

mėšlungio 
gali boti 
bingesnio.

Massachusetts priverstinas AUTOMOBILIU atsakomybės netikrinimo* ak
tas |elna 1 galę nuo sausio 1 <1., 1927. Ir certiflkatul to užtiki’'' ‘ 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant nutomobtl( 
dienoje arba po ta diena.I
pollcy, kuri užtikrintų atlyginimų iki $5,000 sužeidus arba uttnuSus Mle vienų

VELTUI! VELTUI!
PireibalauMte nitui dtrrv- 

dsnr.vt njvyzdinH bonkutjs 
BAMBINO. Mes perime, 
kad jus iibandytumet jį!
F. AD. RTCHTEU & CO. 

Bcrry & So. Jth Sti.
Eroolclyn.'N. Y.

f •

mybCs BoihI’su lygios sumos; arba c) Padės pinigais arba paranka sumoje 
penkių tūkstančių dolerių, derinusias budus yra prisitaikinti įstatymui Itrdp- 
tte pas piisittkėtinus apdraudos (insumnce) agentus arba brokerius, kurie su
telks pilniausias Informacijas arba tutinas už apdraudos pollcy, bonds'ų ir jie 
parūpins reikalingų certiflkatų, kuris bus reikalingas gavimui “piates.” Re- 
kommduejami ile apdraudos (Idmiranča) agentai ir brokeriai: "

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio Ir pagel-

V. Jedinkus 
-Ui-------------

| Kiekvieno kataliko šventa 
pareiga remti katalikų spau

> užtikrinimo turite būti 
I1J pd« 'tol*

. ___. Nei vienu* nufotnobiiln MVtoMan K*uti
“plntes” l>e certlfikato jrodnnt. kad Jis turi Atsakomybės Aptlraudog (Inąurance) 

tuunenl, *10,000 daugiau negu vieno žmogaus blle nelaimėje; tfrtia b) Attmko-

35c. vaistinėse.

•, ; g j i •
AukSt '

l^na ^kamaraitė aukavo 1,100 
doi. šv. J uozapo parapijos naš
laičiams. Taipgi, kaip girdė
jau; aukavo parapijai 200 dol. 
Tai viena iš visų daugiausiai 
atsižymėjusių aukomis. Darbai 
skelbia jos sielos kilnumą.

Vargo pelė
v

' LAWRENCB, MASS.

Padėkonės Denos Įvykiai
Baigiant lapeliams kristi, 

lapkričio mėnesy moterėlės už
sakė šv. mišias “Padėkonės 
Dienoje.” Visos ėjo in eorpore 
tiria M.

Priverstinas Automobilių Apdraudimas
* .... { --------- -

AMBROSE Vincent B. \
255 W< Broadvay, South Boston, JMUst. TeL

BOPBtNS Edward L., v
362 W. Broadway, South Boston, Mtok 

JAMBS F. WALSH & SON,
C 382 Broadway, So. Boston, Mass.

JENKINS Vincent A.,
One Stato Street, Boston, Mass. Tetephone Main 7282

KONTUMASB.
361W. Broadffuy, So. Boston, Misss

B.0506-M

u..

0005

KNE12Y8 Anthony F, -
308 B. mnth8t., 8aBo*ton, Mass. Tek So. Boatoa 1696 

UTKUAMIAM AGBNČHT, *
361 W«rt Bro*dw»y, So. Boston, Mass. Tel S.-B, (MOS MIKALOMU JuMu*,

. ^TMdway, So. Boston, Mass. TeL S. Boston 1007 
h fcroadway, So. Boston, Mass. Td. & B. 2340 

O’OOMMOBBBOS., i! i667 B. Brondvay, Sooth Boston, Mass. Td. S. B. 2402

Dažnai kūdikio maistas daro 
erzulingu. Ypatingai dirbtinu 
maistas. Gal tokie maistai netin
ka kūdikiui viduriams ir ardo jų 
veikimą. Pasirenkant 
maistą, svarbu pasirinkti tokį, 
ris lengvai suvirškomas, ir kum* 
tiiom pačiu sykiu suteiks kū 
visus elementus reikalingus 
mui. Eaglc Brand Kond 
pienas yra parinktinai 
dirbtinas maistas. Jis buvo 
jamas per metų eiles ir tapo įroi 
tas geriausiu kūdikių maistu.

Skaityk šitos straipsnius kas 
vaite atydžiai ir pasidėk atrij

PAGALVOKI 
įdomiausias, pigiausias 

gražiausias dienrašti* ° 
Straipsniai rimciausii 

sų rašytojų, daug įdomių] 
vos ir viso pasaulio 

“Ryto” Adresas 
Ožeškienės g-vė 3,

Pristatant į namus 
62 Itį mėnesiui 6 litai.

Siunčiant paštu mel 
lt, mėnesini 5 litai. ♦

Užsieniuose metasi* 100



įf •X. rST N I N

B-i MISIJŲ EIGA
| Gruodžio 6 d. šv. Petro lie- 

įViųį bažnyčioje prasidėjo 
*šdjds, ĮHpias laiko7 Tėvai 
urįjpnai. Šią savaitę misi- 
SŠūodanios vien tik mote- 
Isrir merginoms. Reikia 
'^stebėtis; kad nedėldie^- 
iš* ne vistrmet pripildo 

telyčią, o dabar vien mote- 
rys neturi kur sėstis. Tas 
išrodo, kad čia vi-a gana 
vug lietuvių, o tik šiek tiek 
sileidę ir nedėldieniais 

jsilanko į bažnyčią. Na, 
.gal misijos šv. pakels jų dva- 
|šią ir atves ant tikrojo kelio. 
Katalikais gimę, katalikais 
turėtu ir mirti.

Misijų tvarka šią savaitę 
?įyra šiokia: Ryte mišios šv. 

laikomos 5, 7, 8 ir 9 valandą, 
paskutiniii mišių misijo- 

Bmeriai sako pamokslą.
Penktadieny, 4 vai, po 

£ pietų bus pamokslėlis vai- 
^kams. Tėvai turėtu siųsti sa- 

vo vaikus i bažnvčia išklau- 
y syti pamokslėlio.
k

Moterys ir merginos pra- 
p dėjusios gražiai misijas turė- 

tu ir baigti taip pat skaitlin- 
L*gai atsilankydamos ir išklau- 

svdamos kiekvieną pamoks
iu lėlį. Beto, turėtų atlikti ka- 
^-jtalikišką priedermę ir susi- 
B 'taikinti su Dievu.
% Nuo pirmadienio, gruodžio 

13 d. prasidės misijos vy- 
1 rams ir vaikinams. Misijų 
| tvarka bus paskelbta sekma- 
? dieny bažnyčioje. Vyrai tu- 

retu pralenkti skaitlingumu 
V moteris.

v, ,,Pažiūrėsime ir vėliau pa- 
. kalbėsime.

Rep.

T

L. PREKYBOS B-VĖS AKCI
NINKŲ SUSIRINKIMAS

Išrinkti Nauji Direktoriai

Šeštadieny, gruodžio 4-tą į- 
vyko nepaprastas Lietuvių 
Prekybos Bendroves akci
ninką susirinkimas Parapi
jos Svetainėje, South Bosto
ne. Susirinkime dalyvavo ak>' 
eininkų su .3,614 akcijomis. 
Susirinkimo pirmininku bu
vo išrinktas Jonas P. Vait
kus iš Worcesterio.

Bendrovės prezidentas Jo
nas J. Romanas apari savo 
atspausdinto raporto iš Ben- į 
drovčs veikimo dar plačiau: 
paaiškino apie Bendrovės, 
reikalus. Po išdavimo ra
porto jisai atsakinėjo į atski
ru akcininkų paklausimus. 
Apari jo dar išdavė rapor
tus direktoriai 1/ranas Gu
das ir Antanas Vąisiauskas.

Jonui J. Romanui pasiū
lius, susirinkimas vienbalsiai 
priėmė sekančią rezoliuciją: 

“KADANGI mes iš mūsų Ben
drovės Prezidento sužinojome, 
kad Liėtuvos Valdžia. Lietu
vos Bankas ir Žemės Bankas 
mūsų įsteigtoms įstaigoms, bū
tent, Amerikos Lietuvių Preky
bos Akcinei Bendrovei ir Tarp
tautiniam Bankui maloniai su
tiko paremti suteikiant kredi
tus.
“KADANGI Lietuvos Valdžia, 

Lietuvos Bankas ir Žemės Ban
kas neužmiršo ir mūsų savo lai
ku suteikta paramą Lietuvai,

‘ ‘ KADANGI Lietuvos Valdžia, 
Lietuvos Bankas ir Žemės Ban
kas neatsisako ir dabar suteikti 
reikalingus kreditus ir paramos 
mūsų įsteigtoms įstaigoms,
“NUTARTA nuoširdžiai dė- 

kuoti Lietuvos Valdžia, Lietu
vos Bankui ir Žemės Bankui už 
jų paramą ir prašyti jų ir ant 
toliaus mūsų įstaigoms padėti, 
kad jos galėtų Lietuvai naudin
gą darbą dirbti.
“NUTARTA šią mūsų rezoliu

ciją įteikti Lietuvos Respubli
kos Ministeriui Pirmininkui, 

Į Lietuvos Banko Valdybai ir Že
mės Banko Valdybai.”

Po to ėjo rinkimas direk
torių. Kandidatų buvo 10 ir 
iš jų liko išrinkti sekantieji: 
Jonas J. Romanas... .3296halsais 
Adv. Juozas Cunys. .2471 
Antanas Račkauskas. .2302 
Marijona Sabienė ... .2292 
Feliksas Zaleckis .... 1817 

ĮMargareta Grybaite . .1598

Baigiant susirinkimą p. J. 
Į Romanas dėkojo akcinin
kams už jų pareikštą jam pa
sitikėjimą išrenkant jį vėl i 

į direktorius ir pasižadėjo dė
ti pastangas kad Bendrovės 
reikalus taip tvarkys kad ko- 

— [veikiausiai būtų galima pra-

■■ -

jįk- 
r
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MOTERŲ SUSIRINKIMAS

.Moterų Sjungos 13 kp. me
tinis susirinkimas Įvyko lap
kričio 30 d., vietoj gruodžio 
7, nes tuo laiku Įvyks mote
rų misijos. Sąjungiečių at
silankė nemažas skaič-ius.Pa- 
daryta daug Įvairiu nutari
mų. Apart to tapo išrinkta 
nauja valdyba ateinantiems 
metams, kurion Įėjo sekan
čios: pirm. — J ieva Mark- 
siene, pirm. pag. — Marijo
na Kiburienė, prot. rašt. ■ 
J. Petrauskiene, ižd. — J. Įdėti akcininkams mokėti di- 
Stravinskienė, iždo globėjos Į videndus.
— B. Kuprienė ir B. Kali- 
šiene, tvarkos prižiūrėtoja — 
V. Skudi •ienė. Finansų raš
tininkę išrinkti tapo palikta 
sekančiame susirinkime.

Nare

9 >

9 9

9 9

9 9

9 9

A kcininkas

.

1 1

Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny į 

GtŠodžio 13-14^-15 
IMPORTUOTAS Iš VOKIETI

JOS PUIKIAUSIAS 
Paveikslas

VARIETY
------su------

EMIL JANNINGS

THE HIGH FLYER
------su------

REED H0WES

' ■ 'r'

' ■■ ■

?■ Street

r savaite

■ ■ w ww b B b f1

South Boston, Mass. Broadwaya&^

IR DŽIŪGAVUS
r ♦ ■ |

Ketvirtadieny, Penktadieny 
šeštadieny

Gruodžio 16—17—18

THE. L ADY
Su žymiausia

NORMA TALMAGE

THE SPEED CHAMPION
------su-------

BILLY SULLIVAN

Pirmadieny, Progų Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalų 
Bandymo Vakaras

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. Po Piet, 6:30 ir 8:45 Vakare.

Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O 
Vakare 15c., 20c., ir 25c. t

ATSISKYRĖ SU ŠIUQ
’ PASAULIU '

Gruodžio 8 d. š. m. 9:30 vai. 
ryfe mirė a. a. EI. Miklušie- 
ne, Paliko nuliūdime vyrą 
ir dukterį 13 metų.

Ilep.

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- i 
tams $2.00. Už tą pačią kainą j 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS. 421 6th St, S. Boston, Mass. {

choro repertuaras!; Res. Tel. Parkvzay 1864-W<

Advokatas

ŽIDANAVIČIAUS 
KONCERTAS

Žinomas So. Bostono lietu-1 
vių muzikos mokytojas ir ga
bus smuikininkas rengia 
koncertą po Kalėdų sausio 9 
d. 3 vai. po pietų Cyprus sa- 

įį lej Cambridge, Mass. Be pa- 
l_ -ties gerb. smuikininko kon

certe dalyvaus p-lė M. Grv- 
, baite, mėgiamoji solistė ir 

fleitistas Butkevičius. Kon
certas bus pirmos klesos.

z>.

.*>* *
•į
S*
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A
t

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universitetu 
CORNKLL UNIVERSITY su A. B 
O. WASHINGTON UNIV. fu LLB.

"Darbininko” Name 
(antros labos) 

866 Broadway, So. Bostoii
Rezidencija

806 Harvfird SU Cambridge, Mass. 
Tel. Unlversity 148^-—J.

Z

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
it, (SEYMOĮJR);

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Gydo aštrias ir k Toniškas užsi- 
senėjąsias ligas vyĮgųį mdterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: uit ra- vi oi eti
niais spinduliais, kwartz žibu
riu ,tliermo therepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu N-Rav pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakaro

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

NUOSTABI NAUJA ŠIRDIES 
IR VIDURIŲ GYDUOLĖ ;

Gydytojai Yra Nustebinti Kaip 
Ūmai ir Puikiai ^ios Naujos 

GyduolėsVeikla šitokiuose' 
Atvejuose

Daug tūkstančių ima šitas gyduoles 
kas •uet:esį ir randa nuostabų |>alengvi- 
:dtnų. lei Jūsų širdis Betvarkiai veikia, 
mažai teturit dvasios. nežh4>čiojimą.su
kietėjimą vidurių, i.šputinimas, silpnus 
iiervus. blog.j miegų ir tinsiu jausmą. 
;ai nats dėl :ctvo labo privalai Išbandyt 
šitų naują gyduolę Nuga-Tone. Jums 
bus nuostabu kas link būdų, kaip jis 
atsteigs Jumis. Nuga-Tone gamina sti
prius nervus ir stebėtinai didina ^tver
mės pajėgą, teikia tinkamą žiebčioji- 
mą, gerą apetitą ir reguliari vidurių 
veikimą, suteikia gerą, gaivinanti mie
gą. gausiai ontuizazino. ambicijos i,- gy
vumo. Jei Jus nesi jaučiat kaip rei
kiant pamėginkit ji. Jums nieko ne- i 
kainuos jeigu nepagelbėtų. Jis yra ma
lonus imti ir Jus tuojau pradėsit jaus- 
. is 
jei 
šit 
dali ims Jūsų aptiekorių 
žilis Jums Jūsų pinigus. _\uga-Tone iš
dirbėjai taip gerai žinodami ką jis p:o 
darys dėl Jūsų, jie Įsako visiems aptie- 
keriams garantuoti jį ar sugrąžinti 
Jums pinigus jei neužganėdintas. Rt'- 
Jtonienduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus apt iekorius.

»

I

414 Broadway, So. Boston

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
ku vyrų ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass.
Room 7—Tel. Riclimoiul OGGS

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 \ ak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

LAIKiNASęDOVANĮĮ PASIŪLYMAS
Baldai (Furniture) vi-a visur pagarsėję kaipo geri:’.::-: ir 

rinktiniausi Kalėdinė dovana, kuri esti ant ilgo. Štai y:;; :■ ii 
dovanų pasiūlymai:

Stalo Lempos—Rėmuose Paveikslai—Pietums Setai—Vai
kų Vežimėliai—Prieangio Staliukai—Kortoms Lošt Staliukai— 
Siuvami Stalai—Arbatiniai Vežimėliai—^Knygoms Spintos— 
Karpetų Valytojai—Antklodės—Lopšeliai—Lėlėms Vežimukai.

IŠĖJUSIE Iš MADOS SONORA PHONOGRAFAI UŽ 
NUPIGINTĄ KALNĄ

Dabar nupirkti daiktai bus užlaikomi iki pareikalavimo

THE JAMES ELLIS FURNIW 00.
405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

f'

Tik žodelį į Kui^ingas 
Moteris ir Merginas

Jei tamsta ieškai gerai pritaikomų madingų batų su 
pilnu užtikrinimu smagumo visuomet, tai viskas ką 
mes prašom, ateikite ir pabandykite

SS

IŠRINKO VALDYBĄ
Dr-stės D. L. K. Keistučio, I 

Boston, Mass. laikytame su- I 
si rinkime 5-tą d. gruodžio Ii- I 
kos išrinkta valdyba ateinan- I 
tiems 1927 metams: Pirmi
ninkas Jonas Adomavičius, 
viee-pirmininkas Pov. Ruka, 
prot. rašt. Antanas Macejū- 
nas, finansų rašt. Franciškus 1 
Tnleikis, iždininkas Andrius 
Zalieckas, tvarkdaris Kaz. J 
Mikailionis; board di rėkto- < 
riai: Mot. Versiackas, Anta- J 
nas Gruodis, Antanas Pašte- ! 
lis, Kaz. Valadkevičius, Po- ; 
vilas Zieruolis, Jonas Kra- ! 

Įsinckas, Karolis Urbonas. ; 
Nauja valdyba pažadėjo pa- > 
skelbti vajų naujuose metuo
se. Tad patariame visiems 
nariams atsivesti nauju 
draugi; ant metinio susirin
kimo, kuris bus laikomas 
sausio 2, 1927, nors po vieną 
nauji narį prirašyti. įstoji
mas sumažintas per pusę.

A. Maccjūnas, 
Prot, Raitininkas.

geriau. Imk ji per keletą dienų ir 
Jus nesiiausit geriau ir neatrody- 
geriau, nuneškit atlikusią pakinko 

i ,>as Jūsų aptiekorių ir jis sugrą- 
Nuga-Tone

l’aieškau savo žmonos Onos Me- 
lienės. Ji dar pri<š Didįjį Karą iš 
So. Boston’o pabėgo nuo manęs 
su kitu vyru į Chieago. Ji pati ar 
ja žinantieji tesiteikia pranešti ad
resu: JONAS MELYS, Žagarės 
miestelis. Raktuvės gt.> Šiaulių ap
skričio. LITIIUANIA. (?)

SOSTON’e DRAUGIJŲ
VAIDYBĮ! ADRESAI

X Liberty 7296. $

I GEORGE H. SHiELDS | 
| advokatas | 
I 811-812 Old South Building | 
3 294 Washington Street S 
X Boston, Mass. |
$ Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. | 

| GYVENIMO VIETA |

| 37 Gorham Avė., Brookline | 
v Telephone Regent 6568 v
| ANTANAS F. KNEIŽYS | 
» kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- x 
81ą ir užsiima Real Estate pardavi- A
C nėjimu. būna mano ofise kasdien £ 
X nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky- X 

rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 
mažai sukalbantieji angliškai gali v 

% kreiptis {vairiais reikalais pas ma- 1 
&nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: v 
\308 E. Ninth St., Tel. S. B. 16‘JG. 
v '

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 :30 iki 5 
ir nuo G iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

^»B®inai!ffiii8OTwn!n!cw>!S!i!fiii3iii;i!iit5un3iJBEg LIETUVIS DENTISTAS 

|DR. ST. A. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS) 

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
_ nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
§ iki 9 vakare, šventą dieną pagal su- 
Ū sitarimą.

§

I

MEBAME 
BO’COEUR 

BATAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Mas*. 
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

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

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

450 E. Seventh St. So. Boston, Mass 
K-asierius — Andriaus Zalieckas,

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

906 E. Broadtvay, So. Boston, Mass 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko save 

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

®®©®@©®©©@©©©©ffi©©S©©<5«9@®ffi&
| Tel. S. B. 2805—R. f
Ilietuvis
I OPTOMETRISTAS <-■' I !
s ISegzaminuoJn akis, priskiriu aki- S 
S alus, kreivas akis atitiesinu ir S 
a amblLjoniškose (aklose) akyse su- S 
® grąžina šviesą tinkamu laika. iį 
| J. L. Pašakarnis, O. D. h 
| 447 Broadway, So. Boston. (į

VERAGKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

Visos vienos kainos $ 8 už porą
Minėti batai yra pritaikyti ir padirbti išimtinai dėl 
stambių moterų, ypatinga geriausi rūšis tinkanti jų 
sudėčiai.

ŽINOT MADAME BO’COEUR 
TAI YR MYLĖT JĄ!

SULLIVAN & SULLIVAN
469 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

(Prie Dorchester Street)'
Į KITUS MIESTUS UŽSAKYMAI PRISIUNČIAMI 

PAŠTU

Lietuvos Duktern Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausior 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė.

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

Vice-Pirra. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės St., So. Boston. Masą. 

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

‘in. Raštininkė — Bronislava Ciunienė
29 Gould St., W. Roshury, Mass. 

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

i rarkdarė — Ona Mizgircdenė.
1512 Columbin Rd.. So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieną mėuer 
':30 vakare, pobažnytlnėj svetainėj 

Visais dr-jcr. reikalais kreipkitės į pro 
tokolų raštininkę laišku ar telefonu 
Fifth St., So. Boston, Mass.

[
♦

!

Pirkdama balus. primink “Darbininką”

KRAUTUVES

4 kaip tai t'pirfame ir .pardavime visokio f 
«> kreipkitės pas: ; •
? A. J. KUPSTI
įt 332 WEST BR0ADWAY j

| Office Tel So. Boston 1662

D

v

perkam, parduodam ir išmainom na
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
Inieernes, bekernes ir restorantus. In- 
šiūrinam (apdraudžiaine) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam 
kambarius. Užlaikome kamaminką, 
arkitektą; padarome planus dėl bu- 
davotojų; užlaikome namų taisyto
jas, stogdengius, plumbcrius ir clek- 
trikininkus. Skofitiame pinigus ant 
pirmų ir antrų Tnorgičių. Teipgi su. 
teikiam legališkuBj patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

tu|tb ir t. t. Reikale 
1^"*

8OU7» BOSTON, MASS. 
.662 arba 1373

• A
t

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. žioba,
539 E. Seventh St., So. Boston, Mase 
Telephone South Boston 8552-R. 

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

Prot. Raštininkas — J. Gllneckls,
5 Thomas Pk„ South Boston, Mase 

Ffn. Raštininkas — M. šeikis,
366 Broaduay, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mas* 

Tvarkdarys — J. Zaikls,
7 Winfleld St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nedčldienl kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 E 
Seventh SU So. Boston. Mase.

♦ 
L

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway 

Tek S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

Tel. S. B. 4775-M

DR. J. L. GLOUGHERTY
PODIATRIST

Kojų Specialistas
Visokios kojų negalės moksliškai 

gydomos
Apžiūrėjimas nemokamas. Ofisas 

atdaras vakarais
414 BROAD1VAY. SO. BOSTON* 

Room 4

•f

sam :į
130 C St., So. Boston, Mass. | 
Sluvam moterų ir vyri) drabužius. J ----------------- _ ------------- t

♦

♦
mus. Neišduokit drabužių niekam | 
be musų čekio. Pabandę t>ersltlkrin- ♦ 
site. 130C St., S. Boston. (S.15.L.1G • 

■> ’

Atnntijlnam ir Išvalom furkotus. 
Vyrams išvalyt Ir pataisyt Fintas 
$1.25. Moterims išvalyt ir pataisyt 
ruknas $1.50. Atvažiuojam paimt 
drabužius ir išvalę atvežam j na
mus. Neišduokit drabužių niekam

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiu Geriausį Paskutini Patarnavimą.

Knlnn prieinamiausią. U žvlsą pilną pngrahą, palaidojimą, fu nilnn 
patarnavimu ir visais reikalingais daiktais pas mane galima apsieit 
fu $80 ir augščinu už didelius, o už valkus — nuo $20 Ir aukščiau 
Niekur kitur už tokią kainą taip puikini nepalaidos, kaip aš palaidoja. 
Kas tik turėjo fu manim relknlą, visi yra dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRA AKS:

820 E. 8ixth Street, So. Boston, Mass. Tel S. B. 4486

P. J. Akunevičius

*

Tek Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GGRMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Maiu St., Moutello, Mass.

(Kampas Broad Street) 1
^<CX$C3»^C3CSC3S3£56S3CS(aS3C»

TEL. So. Boston 0506—W.
lietuvys dantistas g 
r l. KAPOčim 

251 Broadway, So. Boston | 
(“Keleivio” name) 8

Ofiso Vaianbos: nuo 9 iki 12. nw S 
x iSG Sti 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. / 
Seredomi3 nuo 9 iki 12 vai. dieną g 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Nedė 5 

j įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti' g

Telefonas: South Boston 4768 i

DR. BALABAN !
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS i

CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO
351 Dorchester Street

So. Boston, arti Andrew Sq.

1S METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H, S. STONE
AKIŲ 8PECLALISTAS

399® W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 ▼. vak.

Y

Ofiso Telefonas Universlty 8831-W
Rezidencijos Tel. Unlversity 8831-R

D. A. ŽALUSIAS
I Graborius ir Balsamuotojas
I 448 Ir r-S3 CAMBRIDGE STREETI CAMBRIDGE. MASS.

Resldencijos Telephonas: 0 < < 9-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS
LI*tav1Skaa Graborius, bataamnobo- 
ju, Real Estate ir Publie Notaras.

258 W. BroBdway 
South BoitaiL Mmb. 

Resklenctja 888 DoroMter Avąoae
Dorcbeater, Maaa

! Si'el. Norw<xx! 15C3

E. V. WARAB0W & CO
; ; (WRUBLTAUSKAS)
; ; LIETUVIS GRABORIUS
:: ir balsamuotojas

1179 TVASHTNCJTON STREET
Norwood, Mass.


