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Pereitame “Darbininko” numeryje pastebėjome, kad dėl 
dabartinės valdžios surengto pogromo Lietuvos universiteto stu
dentams ir apskritai moksleivijai galės prieiti Lietuvoj prie val
džios griuvimo arba net Seimo paleidimo.

Dabar vėliau atėjusieji iš Lietuvos laikraščiai patvirtina, 
kad tas ištikro galės atsitikti. Lietuvos socijalistų ir liaudinin
kų valdžia sutepė savo rankas nekaltos tautiškai nusistačiusios 
Lietuvos jaunuomenės krauju, papildė tokias barbarybes, ku? 
rios kaltininkams nebus dovanotos. Visa tautiškai nusistačiu- 
sioji Lietuva sujudo prieš yaldžią ir šaukia, kad nuo Muravjovo 
koriko ir nuo Kražių skerdynių Lietuva nėra mačiusi tokių bar
barybių, kokias patyrė prie darbartinės valdžios.

Lietuvos universiteto studentai, ir apskritai moksleiviai 
ir jaunuomenė buvo susirinkus į Liaudies namus nedėlioj, lap
kričio 21 d. apkalbėti bėgamuosius Lietuvos reikalus ir apsvars
tyti Lietuvos vyriausybės vedamą Lietuvoj lenkinimo ir bolše- 
vikinimo politiką. Jaunuomenė norėjo ir manifestaciją sureng
ti. Norėjo eiti į Lietuvos šventovę Karo Muziejų pagerbti žu
vusius už Lietuvos neprigulmybę. Bet “tikrosios demokrati
jos” valdžia neleido demonstracijos daryti. Todėl po mitingo 
jaunuomenė žadėjo eiti į Karo Muziejų palaidai, ne demonstra
tyviai. Bet išeidami iš salės jau rado gatvėje būrius raitų ir 
pėsčių policistų, apsiginklavusių visokiais būdais. Buvo ap- 

ir <ao-™.nafmn^ Jšeinalačiąjžjmuomenęlš salės 
\ policistai pasitiko .keikimais, kolionemiš, stumdymais. Nelei

do jų eiti šalygatviais. Turėjo eiti viduriu gatvės.
Suprantama, kad žaibo greitumu prie tokių aplinkybių pri

sirinko žmonių pilnos gatvės. Paskui visai nerikėtai pasirodo 
prieš maršuojančius studentus raitoji policija ir be Įspėjimo 
ėmė grūsti Į šalygatvius, kurie jau pašaliečių buvo užgrūsti. 
Vėl kiti raiteliai užjojo ant šaligatvių. Tada pasigirdo min
džiojamų žmonių riksmas ir šauksmas. Policistai daužė žmo
nių galvas atbulais kardais ir kapojo juos kazokiškomis nagai- 
komis. Studentai nusiėmė kepures ir užgiedojo Tautos Himną, j 
Policistai studentų plikas galvas ėmė kapoti bizūnais.

šitokių baisių scenų atsitiko prie prezidento rūmų ir prie 
ministerių pirmininko Sleževičiaus rūmų.

Kai studentai pagalios dasigrūdo iki Karo Muziejaus, tai 
vartai besą atdari. Karo Muziejus yra aptvertas geležine tvora 
ir aplinkui gražiai ištaisytas sodnelis. Be jokių ceremonijų 
raiti policistai sujojo i Karo Muziejaus sodneli ir iš ten vaikė 
studentus, šitokio Lietuvos šventovės išniekinimo lietuviai te
galėjo laukti iš Varšuvos arba Maskvos ponų.

Nesunku Įsivaizduoti, kaip greitai ir smarkiai turėjo pasi- 
biaurėti Lietuvos vyriausybės tokiomis skerdynėmis ir Lietu
vos šventovės išniekinimo. Tas dalykas tuoj tapo Seime iškel
tas. Seime inešta interpeliacija, kurią pasirašė atstovai penkių 
partijų. Pasirašė atstovai Krikščionių Demokratų, ūkininkų 
Sąjungos, Darbo Federacijos, Ūkininkų Partijos ir Tautinin
kų (Pažangos) Partijų. , l

X

Barbariškais darbais pasižymėjusią valdžią pasmerkė Ka
ro Muziejaus organizatorius ir direktorius gen. Nagevičius ir bu- 
vusis Krašto Apsaugos ministeris pulk. Daukantas.

Krauju susitepusiai valdžiai protestą išreikšti iš Seimo pre
zidiumo rezignavo Dr. Jonas Steponavičius, Seimo vice-pirmi- 
ninkas.

X

šitos visos skerdynės ir barbarybės ištiko prieš pat Lietu
vos atgimimo patriarko Basanavičiaus dvigubo jubiliejaus su
kaktuvių paminėjimą. Tas jubiliejus pripuolė lapkričio 23 d., 
o valdžia skerdynes iškėlė lapkričio 21.

Skerdynės tuomi labiausia pasibaisėtinos, kad joms vado
vavo pats vidaus reikalų ministeris socijalistas Požėla ir laiki
nai einas ministerių pirmininko pareigas Čepinskis.

NEAV YORK. — Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas Green kalbėjo ir aiš
kino apie Įvedimą penkių 
dienu darbo savaitės. Jis nu
rodinėjo apskritai apie dar
bininkų kovą už darbo valan
dų sutrumpinimą. Aiškino, 
kaip darbininkams buvo sun
ku kovoti už Įvedimą 8 va
landas dienoj. Tok i s darbo 
valandų įvedimas buvo vo
kuojamas tada revoliuciniu 
ir ekonomiškai pragaištingu.

Darbo valandų trumpini
mas. sake prezidentas Green, 
reikalingas ekonominiu ir 
žmoniškumo žvilgsniu. Prak
tika tą parodė. Ekonominia
me gyvenime jokios revoliu
cijos neįvyko, odaatbiMijckai 
Įgaudami tiuoslaikio turi- 
progos atsiduoti daugiau 
dvasiniams reikalams, poil
siui, pasilinksminimui. Ga
myba dėl to nesumažėjo.

NEW Y ORI 
Rockefeller, ku 
traukęs iš biznio- 
tus, dabar vėl p' 
mauti biznio rei 
laukęs 85 meti} i 
per 25 metus, j 
jaunėjo. Prieš ' 
sirgo vidurių neg 
jam buvo atsitik 
go sėdėjimo- ofisė/ti 
kos pasimankština^ 
džios jis bandė 
dytis gyduolėmis^ 
gelbėjo. Galop k® 
ras jam patarė m® 
imtis golfo. TąjsA 
mankštinosi aut Įtjra 
dien. 
taisė. ___

DIDELTSMEKG GAISRAS'

AVASHINGTON, D. C., 
gruodžio 9. — Lietuvos Pa- 
siuntinybė.pasiremdama ofi- 
cialinėmis žiniomis iš Lietu
vos, šiuo demontuoja Inter- 
national Neves Service žinią 
pasiųstą gruodžio mėli. 4 d. 
1926 m. iš Varšuvos, kad Lie
tuvos Vyriausvln“ paskelbė 
karo padėtį Lietuvoje.

Liet u ros Pasiu utin <jl)č 
Amerikai

VOKIETIJA NORI PASI- 
LIUOSUOTI

WARŠUVOS SEIMO ATSTOVAS LIETUVOS SEIMB1
Lenkų Atstovas Vedė Slaptas Derybas Su Lietuvos 

Socialdemokratais |
■’ ą

Atėjusieji iš Lietuvos laikraščiai skelbia, kad Kaune. 1 
buvo slapta apsilankęs ir dalyvavo Lietuvos Seimo posėdy? 
vienas Varšuvos seimo atstovais socialdemokratas p. Drob-c| 
nėr ir jis kalbejęssis su Lietuvos socialdemokratais. ^'3

Įdomu, kasgi lai per derybos buvo, kaip tik tuo mo^ J 
inentu kada lenku Pilsudskis švaistėsi palei demarklinijąį J

■ i ■■■■■ ■ i ——

Serbai neteko garij 
saus vado Ii

Per fd
ji

i

GENE V A. — Tautų Są
jungos posėdyje Vokietijos 
užsienio reikalu ministeris 
Stressmanu pareikalavo, kad 
militarinė alijautų kontrolė 
būtu atimta nuo Vokietijos. 
Nei viena valstybė ypatingo 
pasipriešinimo nereiškė. Tik 
Anglijos delegatas pareiškė, 
kad M Vokietijos, neturi būt

SUGRĮŠ Į KATALIKYSTĘ

LOS ANGELES, Cal. — 
Čali Čaplino pati, kuri ski
riasi su vyru, buvo katalikė. 
Ji dėl vyro buvo atsižadėjusi 
tikybos ir tekėjo už žydo, 
kurs buvo su pirmąja pačia 
persiskyręs. Dabar kai ji ne
galėjo sugyventi ir skiriasi,

--------------- .
MIRĖ DIDIS DIPLOMATAS/:

BIELGRADAS. — JugoHį 
Slavijoa garsus diplomatas//; 
Pačič mirė, sulaukės 86 m?m 
amžiaus. Jis buvo Vadina^' į 
mas Jugo-Slavijos Bismaro* 
kas. ’ ; ;

Dabar kai Jugo-Slavi|at". 
buvo susirūpinus dėl albanų/*

Australijoj buvo ištikęs di
delis miško gaisras. Miško 
išdegė už $70,000,000.

Dovanos pasižymi 
jusiai motinaif

ATVYKO MEKSIKON

Rusijos ambasadorė Alek
sandra Koloidai jau pasiekė 
Meksikos sostinę. Ji yra pir
ma ir vienintelė moteris di
plomatė pasaulyje. Ji no
rėjo i Meksiką vykti per Suv. 
Valstijas, bet tam leidimo 
negavo. Ji pasako, kad Suv. 
Valstijų valdžia taip pasi
elgdama neatskyrė diploma
tės nuo pro pa gandi stos. Jos 
svarbiausias dalykas Meksi
koj būsią padidinti prekybą 
tarp Rusijos ir Meksikos.

įšJJUsijon. Sake, kadį Ru
siją einantieji ginklai galų 
gale atsiduria Kinijon ir tie 
ginklai ten pavartojami 
prieš anglus. Vokietijos mi
ni storis pareiškė, kad duos 
garantijas, kad amunicija 

( Rusijon nebus gabenama.To
dėl gali būt, kad dabar pa
vyks Vokietijai pasiliuosuoti 
nuo militarės alijautų korv 
t rolės.

DOVANA UŽ DAUGIAUSIA 
VAIKŲ

TORONTO, Ont. Canada. 
— Cha ries Millar, vietos ad
vokatas, nesenai mirdamas 
ladarė ypatingą palikimą. 
Jis paliko $1,500,000, kurie 
po dešimties metu eis tai mo- 
■ i na i, kuri per tą laiką bus 
pagimdžiusi daugiausia vai
kų. Statistikos bus imtos iš 
valdžios vedamos registraci
jos.

ŽUVO 30 ANGLIAKASIŲ
FRANCTSCO, Ind.—Vie

tos anglių kasykloje ištiko 
ekspliozija. Žuvo 30 žmo
nių. Sužeista apie 20 žmo
nių. 12 žmonių buvusių pa
vojingoj vietoj išliko sveiki.

ŽUVO 25 ŽMONĖS
Mandžūrijoj susimušė du 

traukiniu — pasažierinis ir 
prekinis. Vietoj žuvo 25 žmo
nės, sužeista 40 žmonių. 
Nukentėjo daugiausia kinai.

ir du
ti.

FRANKAS KĮLA

VIETOJ VYRO GAVO
$50,000

PITTSBURG. Pa.—Miss 
Anui' Colihvell buvo patrau
kusi teisman Jobu W. Ilub- 
bordą. flirtininką. šiūpeliu 
išdiibėją. Ji prirodė teisme, 
kad tasai milijonierius jai 
pasipiršęs ir žadėjęs vesti. 
Mergina yra artistė. Ji rei
kalavo atlyginimo *$500,000. 
Teisėjas jai pripažino $50.- 
000. Milijonierius jai pasi
piršęs 1921 m. ir netrukus 
buvo susižiedavę. Bet pas
kui milijonierius atšalo nuo 
jos ir atsisakė ją vesti.

priežasties rezigriaVo, v 
tuoj buvo kreiptasi i PaČiČą,- č 
kad jis sudarytų ministeritf 
kabinetą. Jis kalbėjosi SU '* 
karaliumi ir buvo apsiėmęs
imti valstybės vairą Į savo 'o 
rankas. Bet netikėtai jį už- 
mušė stabas. Sunki politine 
padėtis, <> be to jo sūnui pri
kaišiojami neteisingumai 
privedu prie netikėtos mir
ties. J is )>er 45 metus užimi
nėjo angštas vietas. Jis siun
tė Austrijai ultimatumą 1914 
m. po kurio sekė karas. Sa
koma. kad jis daug reiškė 
Versaliu laikos konferenci
joj ir jo patariamas prezi
dentas AVilsonas nustatė po
litiką (’entralinei Europai. 
Kitas smarkus serbų jioliti- 
kierins yra Radič. Jis yra 
radikalas, o Pačič buvo kon- 
servatistas. Radič yra įtaręs- M 
Pačičo sūnų įieteisinguirifc.- 
Dabar kai Pačič nužengė • - 
graban. tai spėjama, kad ra
li i kala s Radič prasimus | 
priešakį.
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PRADĖK ŠIANDIEN

KIEK ATSEINA SIRGIMAS

I
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Vainojo*: ') Iki l; mhalom* 
Ir .*1 iki 7 vlon ilk <h‘jw»sltavlmol

Vieno dolerio vertės knygų duosime DYKAI visiems prisi
rašiusiems prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir užsimokėju
siems už visus metus arba užsirašiusiems laikrašti “Darbinin
ką” laike skelbiamo mūsų organizacijos vajaus.

SUDEGĖ KETURIOS 
ARTISTĖS

1927 KALĖDŲ KLUBAS
Dabar Atdaras

IŠGELBĖJO VAIKUS, BET 
PATI SUDEGĖKIEK NORĖJO VALDŽIOS 

DARBO

MIRIMŲ ŠIEMETDAUGIAU
NEGU PERNAI I u r

Nuošimtis Prasidės 
Gruodžio 15-tą

TAUPYK

BOSTON

The boston

SAVINGS B
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AVASHTNGTON. — Yra 
sakoma, kad Amerikos val
džia prastai teapmoka savo 
darbininkams, liet aprokuo- 
ta, kad pernai valdžia turėjo 
ne mažiau, kaip 1,(NK),000ap
likacijų kokiam nors val
džios darbui.

AVASllINGTON. — Yra 
aprokimfa. kad per metus 
žmonių susirgimai Suv. Val- 
tsijose atseina $1,000,000,000. 
Dėlto daugiausia nukenčia 
fa nuori ai.

Automobiliai padidino 
lirj mirimus

£

NEW YORK.*-rEquitable 
Insuranče kompanijos [prezi
dentas Nollen. pasakė, kad 
pagal aprokavimus šiemet 
bus mirę žmonių-Suv.1 Vals
tijose daugiau, negu pernai. 
Sakė, kad apie 75,000 žmonių 
bus šiemet mirę daugiau, ne
gu 1925 m. Tas nerimų pa
didėjimas išaiškmaisma padi
dėjimu žuvinių pew<utoiūt>.

feilili katastrofas. Sakė, kad 
$er pastaruosius du metu 
per automobilius žmonių žu
vo daugiau, negu per Didįjį 
Karą. Šiemet nuo automo
bilių būsią žuvę daugiau kaip 
22,000 žmonių.

Saužudystvs šiemet pakilo 
ant 10 nuoš. Bet žmogžudys
tės sumažė ant 7%.

Apskritai imant per pas
taruosius šešis metus miri
mai sumažėjo ant 9%.

DETROIT. Mich.—Bertha 
Smitk. 25 metų moteris, iš 
degančiu namų išgelliėjo sa
vo tris vaikus. Paskui liūgo 
kad paimti apdraudos polisą. 
Bet jau buvo pervėlu, buvo 
liepsnų pagauta ir sudegė.

RYAFAS. — Keturios ar
tistės Muzikalėj Salėj sude
gė. kai už estrados kilo gais
ras. Kai liepsnos prasimušė 
pro uždangą, tai baisus išgąs
tis kilo publikoj. Vienok, vi
si suspėjo išbėgti.

FIVE CENT
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ios iš Lietuvos
ANTRIEJI KRAŽIAI

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsų rū
pesčiai eis niekais, jei nemo
kėsite vartoti apsiginamojo ir 
puolamojo ginklo — geros ka
talikiškos spaudos. — Pijus X.

Į ’ - f

"^Brangieji tautiečiai. tėveliai ir močiutės, kuriu vei- 

ir pečius dar ženklina kruvinoji Kražių kova, kurie da- 
yąvot Kražių šventovės apgynime, pažvelgkit, kasdeda- 
■šiandien mūsų karžvgiu ir jūsų sūnų išvaduotoje Lietu
mi

• Tarytum. Muravjovo-Koriko gadynę gyvename. Mūsų tau-
- tos švenčiausioje vietoje prie žuvusiems už Laisvę paminklo, 

Tdių trypiamos invalidų saugojamos rožės, nagaikomis ir Žan
ais, nelyginant, kaip Kražiuose, kapojami ir mušami atei- 
tiėji pagerbti mūsų žuvusiųjų karžygių.
Tauta budėk ii ! Ten, rytuose ir pietuose, šėlsta polonizaci- 

<jūra ir įtūžusios vilnys užlieja vis didesnius Lietuvos plotus. 
Ūkį laikinoje mūsų sostinėje, policija ir profsojūzų armija ne- 
leĮUSa tautos sūnums lankyti mūsų tautos šventovės, neleidžia 
uždėti vainiko ant žuvusiems už Laisvę paminklo, neleidžia 
Tautos Himno giedoti. 0 internacionalai, o Lenino herbai — 
nedraudžiami! Periculum m merą! štai, kur “tikroji, pažan- v
gipji demokratija” žengia pati ir visą kraštą veda. 
N&s priešas prie pat mūsų laisvės ir ateities vartų!

Stud. J. Matijošaitis

ŽMONĖS NUODIJASI

PUNSKO valsčiuje žmo
nės visiškai pasileido gerti; 
prie kiekvienos progos girdi 
— “būk sveikas” velniui; 
jei toliau taip, tie patys pa
sakys Dievui “su diev.” Gir
tybė Lietuvoje dabar padau
gėjo, naminės dirbimas pa
plito, žmones nuodijasi.

O valdžia susirūpino... 
kaip nuo Kataliku Blaivybės 
Dr-jos Kaune Liaudies na
mas atimti...

Šiais melais 
šio miestelio

L

Patriotiškoji Lietuvos st mlmti ja. susirinkusi Liaudies Na
mų salėje lapkričio m. 21 d., reiškia griežtą protestą ir pasipik
tinimą vvriausyhės uždraudimu studentams iškilmingai eiti į 
tautos šventove —■ Karo Mažėją pagerbti garbingai žuvusius 
už Lietuvos laisvę kaižyigius ir uždėti vainiką.

GULBINIŠKIAI 
riampolės apski^J. Šiais me
tais spalio 15 d. ūk. K. Gys
kis, radęs savo lauko rugiuo
se ūk. 'Tamulevičiaus karve, 
parvedė į savo tvartą. Ta
mulevičius pamatęs, kad jo

(Ma-

Budėkime!^ karvę nuvedė kaimynas Į sa-

LIETUVOS STUDENTŲ MITINGO Xl-21 D. REZOLIUCI 
JA DĖL LIETUVOS LENKINIMO

Lietuvių studentu mitingas. įvykęs 1926 m. lapkričio mėn. 
21 d. Liaudi"> Nainį] salėje, apsvarstęs Lietuvos sąmoningai va
romą, mū<ą tautos lenkinimą, ypač per mokyklas, ir konstatuo
damas tame aktingą Vyriausybes paramą tuo laiku, kada \ il- 
niaus krašte ir Seinų krašte eina smarkiausi persekiojimai ne 
tik lietuviu mokvklą. bet ir šiaip viso to, kas turi lietuviškumo 
antspalvį —

nutarė —
1) Pakelti griežtą protestą prieš vyriausybės darbus ir reika

lauti iš jos. kad ji liautųsi varyti lenkinimo darbą Lietuvoje ir

2) pareikšti apie tai plačiajai Lietuvos visuomenei ir kvies
ti ją prisidėti prie šio protesto ii moraliu šią vyriausybės žygių 
pasmerkimo.
*■••?*.**, '.i • JF - -

tfej'4..! * ----

- STUDENTŲ MITINGO Xl-21 REZOLIUCIJA DĖL 
PATRIOTIŠKOS EISENOS NELEIDIMO

LAISVAMANYBĖ
LENKAIČIAI (Žarėnų 

vaisė.). Š. Iii. rugsėjo mėn. 
pabaigoje pilietis Bumblaiis- 

kas persiskyrė su savo žmo

na, palikęs ją su pora vaiki] 
didžiame skurde ir susidėjo 
SU kita moterimi. Miuimas 
Blimblaiiskas visuomet buvo 
i socializmą linkęs. Dar ci
viliu šlinbų nėra, o sočia lis 
tai jau savo žmonas ir vai 
kils palikę dedasi sii kitomis 
moterimis. Kas bus kaip 
juos įves??

. <

SEIRIJAI.
spalio mėn. 21 
bernai sumušė Gervelių kai
mo vyrus. Šiai kaip įvyko: 
Gervė •nuošė bll\<> vestuvės. 
Seiriju keli Židikai atvyko ir 
pradėjo savo tvarką daryli. 
To kaimo vyrai pasipiktino 
ir pradėjo lokius svečius 
lauk varyti. Miesčiony s. ma
tydami nieko neįveiksią kai
miečiams — - pabėgo. Atėjus 
sekmadieni n i. susirinku gnu 
ja ('Indigam] šventoriuje su 
lazdomis, laukė kol tie išeis 
iš bažnyčios 'Tiems išėjus, 
pllolč lazdomis mušti. Kaip 
teko girdėti - labai sumušė 
kaimiečius, net kai kuriems 
reikės skirtis su šiuo pasau
liu.

garsus 
dabar vadinamas 

imamu kunigas. Kaip 
nesenai rašyta laikraš- 

jis siti mkdęs kunigui

U PY N A ('Tauragės ap.). 
Vieną sekmadienį čiaatsiba- 
ladojo iŠ 'Tauragės 
Serbentą, 
l;>1 s v;
buvo
č- i u< >"<■.
palaidoti katalikiškai atsi
veri ilsi socialistą, palssti bol- 
šcvikėlių gauja dainuodami 
int< i nacionalą lydėjo į La
pus. Nuo šio tai. milus ko
kiam beždž.ioiiininkiii. gir- 
liiokliui. - Serbentą kvie
čiamas palaidoti. Taigi jis 
'-u palydovu, matyt, savo za
kristijonu atsivilk<» čia pa
mokslus sakyti. 'Tačiau na
bagėliams misijos nepavyko. 
Jo draugą tuojau polici ja už 
vogimą pakinkli] areštavo. 
Čia tai bent jų 1 i esą: Ką sa 
ko tą daro. Serbentai gi 
pradėjus nesąmones kalliėti. 
žinoma, kaip iš 'Tauragės, ū- 
kininkai nedavė baigti. Su 
pykęs, pažadėjo-kitą kart net 
S11 NŪ lirai nekiiriitos ūkinin
kus aplankyti. Jie gi už pa
sižadėjimą aplankyti prane
šė policijai. Visi žino, ką reiš
kia socialistu, ypač tokios 
gaujos. kaip Serbentus apsi 
lank\ inas.

vo namus, nusiuntė sūnų 
parvesti karvę. 'Tamulevi
čiaus sūnus vaduodamas kar
vę ūk. Gyskiui taip smarkiai 
trenkė į veidą, kad dantys iš
sikraustė iš burnos. Sužeis
tasis Gyskis į trečią dieną mi
rė.

ŠEDUVA. Spalio m. 29 d. 
vakare apie 19 vai. nežino
mas piktadarys iš lauko pu
sės šovė per langą Į B. An
driuškevičiaus namus ir pa
taikė savininkui i petį. .Jam 
griūvant buvo paleistas kitas 
šūvis, kuris pataikė i kitą 
petį. Dar iki šiol piktadarys 
nesusektas. Priežastis neži
noma.

Šioje a- 
pie linkėję yra daug gilių, 
kuriose randa prieglaudų du 
baisūs dzūkelių<priešininkai: 
vilkai ir vagys, i Vilkai daž
nai atsilanko į kaimus ir va
gia avis, paršelius ir galvi
jus. Vagys hėščnai pavogė 
miestely vieno! žydelio dėžę 
gelumbės apie 1,000 dolerių 
vertės. Piktadariai nors įta
riami, bet kas nesusekti 
tikrai. Tiesiu pasakius, lei- 
palingiečiai n? nesitiki, kad 
vagys būti) ^susekti, nes jie 
dar tokiu atsitikimų nėra 
matę.

Be vagysčių pasitaiko dal
ba i sesnių dalykų. Štai pra
džios mokyklos vedėjas A. 
Matulevičius įsteigė vakari
nius kursus suaugusiems, ku
riuos lanko apie 45 asmenys. 
Bet ir čia atsirado piktada
riai, kuriems tas švietimo 
darbas nepatiko. Jie suma
nė sutrukdyti darbą biauriu 
būdu: atėję šovė pamokos 
laike (7 vai. vak. į klasę. Mo
kytoja p. Kaukienė ir moki
niai buvę pamokoje labai nu
sigando, bet niekas nesužeis
tas.

Nežinia, kas ir kodėl taip 
padarė, bet reikėtų 
ti tiems, kurie stovi 
ramybės sargyboje,
kad lig šiol jie snaudė.

SUDAUŽĖ ARKLYS

SIMNAS (Alytaus aps.). 
Bejojant iš miestelio Petraš
kai pasibaidė arklys, numetė 
nuo balno; viena koja Pet
raškos Įstrigo kilpoje ir ark
lys, jį be vilkdamas žeme, 
nudraskė nuo pečių odą ir 
šiaip labai apdaužė. Laimė, 
kad pamate žmonės sulaikė 
arklį, o būtu užmušęs.

T .
Prenumeratos kaina;

Pristatant -į namus metams 
62 lt., mėn. 6 lt.

Siiirtčiant paštu metams 50 
lt., mėn. 5lt.

Užsieniuose metams 100 litą, 
mėnesiui. 10 litų (Vokietijai 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas)

sužino- 
žmonių 
Atrodo.

NEPAPRASTI KURSAI
Spalių 31 d. ir lapkr. 1 d. 

Mariampolės ateitininkus at
lankė Universiteto profeso
riai, kun. Dr. Kuraitis, kun. 
Dr. Maliauskas ir kun. Dr. 
česaitis. Per tiedvi dieni 
gerb. profesoriai davė ateiti
ninkams, susirinkusiems Ma
rijonu gimnazi jos rūmuose, 
labai įdomias ir nepaprastai 
turiningas paskaitas. Į pa
skaitas lankėsi moksleivių 
daug.kaip paprastai pas atei
tininkus. Jaunimas yra ne
apsakomai dėkingas gerb. 
profesoriams, kad nežiūrint 
daugvbčs darbu. turimu 
Kaune, jie malonėjo mus at
lankyti. Visi klausiusieji 
paskaitų užtat dvigubai yra 
pasiryžę gautąsias paskaito
se mini is sunaudot i ateityje 
naudingai.

Nei rukus Lietuvoj ketama 
Įvesti visose pasienio gėlinin
kei iii stotyse svetimi] valsty
bių pinigą keitimą Į litus/ 
Tam reikalui Lietuvos .Ban
kas. susitaręs su finansų ir 
silsi siekinio ministerijomis, 
pa ruošė svetimos valinius 
kodinio į litus taisyklių pro
jektą. 'Taisyklėse numatoma 
keitimo darbą pavesti pasie
nio stočių viršininkams.

BULIUS SUBADĖ
LIUKLINGENAI (Sim

no vai.). Nepersenai čia pi
lieti Zubrų taip bulius suba
dė, kad turbūt nepasveiks.

PIRK OVAIKĄ UŽ DU LITU'
Mariainpolėje per jomar- 

ką nesenai toks dalykas įvy 
ko. Prie kaimo moters at
vožusios šio to parduoti, pri
eina panelė, paprašo pasko
linti du litu ir užstato pali
ko suvyniotą apsiaustą. Pa
nelė išnyko, kaip kamparas. 
<i moteriškė išvyniojusi ap 
siaustą rado jame įvyniotą 
kūdikį. Moteriškė yra gera 
žmona, net apsidžiaugė ir

Gyvenimo mintis tik tiems 
aiški ir suprantama, kurie tiki 
į Apveizdos malonę. — Santi. .parsivežusi namon augina.

S. DAUKANTO PAMINKLO

PA^tB^^tialių 31 d. 

čia atvyko reti svečiai: Sei
mo pirm. Dr. Staugaitis, L. 
Universiteto rektorius, prof. 
M. Biržiška, prof. kun. P. 
Būčys, Šiaulių apskr. Virši
ninkas, ir daug kiti] iš toli 
ir žymių asmenų.- Iš bažny
čios didžiulė minia su vėlia
vomis, chorui su karo orkes
tru pakaitomis giedant šv. 
giesmes, nuėjo į kapus, čia 
ant garsaus mūsą istorininko 
Simono Daukanto kapo įvy
ko naujo paminklo pašventi
nimas. Apeigas atliko kun. 
dek. Jarulaitis. Kalbėjo 
Seimo pirmininkas, univer
siteto rektorius, prof. Būčys 
ir daugelis kitu, keldami di
dvyrio atmintį ir nuopelnus 
mūši] tautai. Pasibaigus pa
šventimo iškilmėms, kleboni
joje įvyko retiems svečiams 
pagerbti pietūs. Čia taip pat 
buvo gražių kalbą, kuriose 
reiškėi bendra tėvynės meilė 
ir graži sutartinė.

Po pietų svečiai iš Kauno 
kartu su kun. dek. Jarulaičiu 
aplankė p. Rutenliergą (žy
dą ). kuris yra parašęs gražią 
knygą apie S. Daukantą.

S. Daukantui paminklą iš
kalė iš akmens ir savo darbą 
paaukojo Šiaulių geležinke
lių dirbtuvių darbininkas 
Raudonis. Gelež. dirbtinės 
atliko metalo dalis. Pamink
las turi niikirsto ąžuolo iš
vaizdą. iš kurio atžalos išau
ga kryžius. Senasis pamink
las. kun. /Vaišvilos pastaty
tas. liko įmūrytas apačioje Į 
cemenfinį'platų pamatą. Vi
sas paminklas turi pusantro 
žmogaus 
ha i graži 
bininko
atsiėjo 3.C

i

-3?

kšrio ir atrodo la- 
; neskaitant dar- 
tldonio aukos, jis 

litų.

PAPILĖ (Šiaulių apskr.) 
š. m. spalio mėn. 16 d. apie 6 
v. v. Eglėsių dvaro užvaizdą 
II. parėjęs iš medžioklės, nu
sišovė ; žmonės kalba, kad va
lydamas šautuvą nusišovė 
netyčia.

Laikęs stoties bufetą p. M. 
persikėlęs Į Telšius iš skolin
tų pinigų ėmė statytis na
mus. Skolininkai neduodami 
rainy liūs privedė statomą na
mą prie varžytinių. Naba
gas p. M., matyt silpno būdo 
žmogus, nepakėlė šitos nelai
mės, išgėrė uksuso esencijos 
ir pribaigė save skustuvu. 
Serganti našlė paliko vargelį 
vargti pati viena. Iš gyve
nimo virsta neturintieji šak
nų ir nuo vargi] bėga bailiai 
silpnuoliai, bet atras sau di
desnį, amžiną vargą.

BANKRUTUOJA FIRMOS
VILNIUS. — Esant vi

suotiniam skurdui Vilniuj, 
dauguma firmą bankrutuo
ja, o bedarbiu skaičius didė
ja. Kalvarijos fabriko savi
ninkas Šapiro šiomis dieno
mis pranešė darbininkams 
turįs uždaryti fabriką, 
me dirbo 200 žmonių.

RŪDOS KALNAI
KALTINĖNAI (Tauragės 

apskr.). Failai Kaltinėnus 
yra visa eilė kalną, kurie ke
leiviams daro malonaus regi
nio. Šie kalnai verti susido
mėjimo ir ištyrimo, nes čia 
visumet lietūs išplauna ne- 
mamaža geležies rūdos. Šie
mečiai lietūs irgi buvo išplo
vė nemaža rūdos.

KAS DIENA - KITA 
NAUJIENA

3-čias Seimas susirinko 
Sukti naują katarinką 
Sulig rusiška gaida: 
“V Maskva matuška aida!” 
Prasidėjo “dzyvų dzyvai” — 
Tai bent temą kur‘Spaktyvai!’ 
Tik rėškučiom imk ir semkis 
(Kol valdžioj dar ne Nacham- 

kos!)
Ministerijos komisarai 
Visa išvirkščiai tik daro: 
“Taupo” ten. kur duoti reikia. 
O ižde... bus tuščia veikiai, 
Nes valdžios mūs privalumas: 
Skirt “bedarbiams“ gražias 

sumas;
Nes už vis meiliau palaiko 
Šiandien ji bet kokį streiką. 
'Tat mūs pramonė silpnytė 
Jau. kaip reikiant, ima griūti... 
Užtatai: “šalin tikyba!” 
Užtatai: “šalin tautybė!” 
Užtat lenkui akys žiba — 
Jų mokykit] jau pridygo!.. 
Kad blogai pas mus nūnai 
Pats, brolau, tu numanai! — 
Tik kas “ponams“ Į akis 
Tiesą drąsiai pasakysi! — 
Pasakys ją ne kas kitas. 
Tiktai vienas mūsų “Rytas. 
'Tat jei nori tai gir<lėti 
Ir visam kas daros sviete 
Vis žinoti ir skaityti *— 
Turi “Rytą” išrašyti 
Arba pirktis jį kasdiena, 
Nes kasdien — kita naujiena.
“Ryto” Redakcija ir Aditni- 

nist racija Kaune Ožeškienės 
g vė 3 Nr.. Li t įmania.
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Skaitytinos knygos

$1.00

$1.50

.45

.15

Pavasaris, tai patogus laikąs lavintis. ^Žmo
gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai. 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygi):

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
nį knygų:
DANGAUS KARALIENĖ______________

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR____________________________

‘Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA---------------------------------

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS_______________________ -

Geografinių žinių mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ------------------$l.Q0

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI__________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI ------------------------ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekį 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite: 
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay South Boston, Mass.

visi Skaitykite

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingij, 
juokingų, rimti), bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalūs
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass

g U
I JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI !•

I PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. ; 
TAI IŠRAŠYDINK JIEMS I

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute”• •

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

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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LURDAS
Liu das tai garsioji stebuk

lingoji vieta. Nesenai buvo 
paskelbta įdomi ir džiugi
nanti statistika, kuri nuro
dė). kad žmonose* tikėjimas 
gyvas ir Švenčiausios Pane
lėms Marijos meilė* Beatšalo. — 
Per pereitus 1925 medus į 
Lurdą prie* Marijos kojų bu
vo atvykę; 284.000 maldinin
kų. Šį skaičių sudarei tik tie*, 
kurie* atvažiavo specialiais 
maldininku traukiniais: gi 
atvykusius ar pavieniui, ar 
automobiliais, ar vežimais, 
ar pėsčius sunku būti] ir su
skaitei į. Maldininkai, kurių 
šiemet 80,000, daugiau negu 
pernai. skirstomi šitaip: 
prancūzų 224.940 ir kili 59.- 
460 svetimtaučiai. šiame* 
skaičiuje yra 5 kardinolai. 2 
patriarchai, 206 arkivysku
pai ar vyskupai ir 11.175 li
goniai. Atlaikyti] šv. Mišių 
buvo 53.500 ir išdalinta šv. 
Komunijos 895.000. Maldi
ninkų buvo padirlnlinta 495 
ex-voto ir pakabinta Šv< n- 
ciausios P. Marijos koplyčio
je* padėkojimui už suteiktas 
malones.

DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
PER 20 METŲ

► * J A -A vv

j.  * ..  s.

I1ain

Italijoj ministerio Įsaky

mu, pradedant naujus aka
deminius metus, kryžiai grą
žinami Į karališkojo univer

siteto auditorijas. Katalikių 

moterų sąjungos, Va

rios Katalikių moterų sąjun
ga laiko sau-garbe padirlidin- 
ti šiam tikslui universitetui 
atatinkamus meno atžvilgiu 
kryžius. Lietuvoje, katalikų 
šalyje*, universiteto auditori
jose* kryžių nėra ir niekas neį
galioja apie* tai.

PADIDĖJO PALAIMINTŲJŲ 
SKAIČIUS

Spalių 1 .dieną Vatikano 
Konsistorijos salėje* buvo 
skaitomas Tut'o-dek retas a- 
pie pripažinimą palaimintais 
garbingojo Dievo tarno Na- 
talio Pinot, Lourronx-Be- 
connais kunigo. ir kitų Pran
cūzų revoliucijos aukų: Jean 
Marie du Lau (Ailes arki
vyskupo), Francois Josepli 
deda. Roehefouęauld (Bgan- 
v.affš vyskupo), Pierre Loti i s 
de la Rochefoucauld (Sain- 
tes vyskupo) ir jų draugi]. 
Šešiomis dienomis vėliau 
spalių 7, Konsistorijos salė
je buvo peržiūrėti abu Tuto- 
dekretu apie pripažinimą pa
laimintais minėti] skerdynių 
aukų ir trijų brolių maroni- 
tų. kurie buvo nukankinti 
18<><) m. Damaske*. Savo kal
boj papa išvadžioja, kad jis

VĖL J

Pagal I Klaudijos univer
sitetų papročius irNimvege- 
no katalike] universitetas kas 
metai rinka naują rektorių 
arba uni versiteto vedėją. 
Šiais metais, kaip ir pernai 
rektoriumi išrinktas jėzu
itas. Kitose* šviesesnėse* ša
lyse*. kaip matote*, jėzuitai ir 
jų mokslas labai brangina
mas.

ŠVEDU KATALIKAI REI
KALAUJA ĮSTATYMŲ 

ATMAINYMO

Švedijoj, kur daugumas 
žmonių protestantai, katali
kai yra labai varžomi. Da
bar Švedijos katalikai Įdavė 
karaliui prašymą atmainyti 
kai kuriuos Įstatymu punk
tus, kurie labai skriaudžia 
katalikus. Reikalaujama, 
kad katalikams būtų leidžia
ma ifiokytoj auti valdžios mo
kyklose. kad katalikai galė
tų pirktis žemės ir statydin
tis namus be karaliaus leidi
mo ir t. t.

Garsus danų keliautojas li
ty rinetojas Kinui Rasnnissen 
pasiryžęs ištiri i eskimų tau
tą, pašvenčia savo nesenai 
išėjusioje knygoje (Ras- 
smusšens Thuleralirt. 2 .Jah
ve mit Schlitten dnrcli. un- 
erfoi-sehtes Fskinioland)vie
ną skyrių katalikų misijo- 
nieriams., Protestanto dano 
sprendimas apie mišijoine- 
rins yra katalikų Bažnyčios 
gyrimas, kuri siunčia Į šias 
šalis dorai, tikėjimui ir kar
tu civilizacijai skleisti. 
Straipsnyje “Bailųjį] vyrų 
Įsikūrimas” kalba tiesiog a- 
pie misijouierių Įsikūrinią, 
nes jie esą vieninteliai bal- 
tieji, kurie šiame krašte gy
vena. Straipsnis yra kartu 
ir pagyrimo giesme misijo- 
nieriams, ypač Tėvui Tiir- 
ųuetil. Nesuteptos Mergelės 
oblatui. kuris tenai jau pra
leido visą žmogaus amžių. 
Jis tapo paskirtas pirmuoju 
apaštališkuoju. 1925 m. į- 
steigtos Hudsobay misijos, 
prefektu. Kataliku bažnyčia 
Chesterfield —Tnlete ir var
pų skambesys padare Į' Ras- 
smussen.ą tokios Įtakos, kad 
jis manėsi esąs vidury Euro
pos civilizacijos, o visgi tas 
buvo giliuose tyruose, ku
riuose* tik kartą Į metus tepa
siekia žinios iš kitu pasaulio 
kraštų.

Kūdikių
I

Svarbiausia priežastis menkos vaiką sveikatos y- 
ra netikęs ir neganėtinas maistas. Kada kūdikis 
mažas, jis prižiūrimas, dažnai sveriamas ir aty- 
džiai dabojamas. Bet paaugus, tėvai jį apleidžiu 
O turėtą, daboti ir atydžiai prižiūrėti, kaip kūdikį. 
Daktarai, darydami bandymus, rado kad konden- • 
guotas pienas yra vertės maistas budavojiniui vai-

- ką sveikatos.

ra
Yra daug įvairią būdu, kuriais 

galite vartoti Standard ar 

Challenge Condensed Pieną. Kur 

tik reikia pieno ir cukraus sykiu,
vartokite ten tu rūšių pieną. Duo
kite jį vaikams ir šeimynai dary
damos keiksus, kepsnius, pudin
gus, sosus, košeles, pasigardžia
vimus ir kitaip. Vaikams duoki
te taip kaip jie mėgsta. Vartoki
te kavoje, koko ar šokolade. Lai
kykite ant ledo blešinukę visados.

ATĖJĘS

Ateik Vienas - Ateikit Visi! J
Pas POTEMBERGĄ

877 Cambridgę Street — East Cambridge, Mass.

DIDELIS IŠEINANČIO Iš biznio IŠPARDAVI
TAMSTA ŽINAI KĄ TAS REIŠKIA

Taupyk pinigus pirkdamas pas mus drabužinį tavorą del vyrą, 
moterų ir vaiku.

Prieš pat Kalėdas gali pirkti 6ž pusę kainos ir už mažiau. Ateik 
ir pasakyk savo draugams.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Kaso ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patartim} 
pagerinimui jos žinojimo utlikiuėjaut pareigas kaipo šeiminiu- . 
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliul ku- 

rie bus indotnųs kožnai Lietuvei šeimininkei.
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, siiiiiiniu" i>ri\alėtu naiidoii reu-
■J.i'it ’l i<‘ uit'i-iai Auleikia :-1>-
.>ri:tna • pilonui:; ir tuo (uit laiku lut- .1
■ t.iMfla kuii:i. lio užima vietą liutr-'elio i
mė-iuii.i ka'lmu.ri ju luaistiau'u-
im> vert”, v ra jokia |>.it. > iie >lnir_ bi-

: iall i<‘i I: a. Sekantis receptas kuria
mi' kia u-ih i liia i booilelitii < i>^ iiooillesl 
laiuio.'ulim iru -kaims ir lengvai virš- 

■Jmitmis. ramalA.-il kad šis inulieuns 
.raži.t b- -.katuj -kiuii ir 'mlima cl.ilo-

• įHituais inisiiis.

.x<u>1 >1.1: iti
2 puodukai pieno 

I imsi, voru" tioodles ,
•! kiaušiniai

’ 1 puoduko iarpytt.! laukit
I lel>'<.|l.-|-
m pu...lako cukraus
U j.uodiiKo i.altinili ir kapoti] 
almo'otų

š.ndiši>iko druskos.
Sudėk l•>.>d"!ills i verdanti šildytą 
paleli' ir <irmk ■•eukias miliutas. Xu- 

■I; į.er sk.\lėi:i
i'm- i.iil'.s ,.itn.'i T įmaišyk i )iood«‘litis. 

]■ : iiikiiok pimi'iuo skauradą. sudėk ū- 
><• .modeliu, apibarstyk cukrum, alhion- 
dals. tarkuota letnono žieve rr rantyti'^ 
..'ūkais. Baskui dėk antrą eilę ncsMlelilj 
ir daryk kaip v’rnci. iki viskas airtėt-i. Į 
Padėk pieną in druską, ir kepk viduti- , 
■liškam iM'ėiujc valandą. Ptiok karštą j 
: 'i nienn ir suietoiin.

Virtuvės Reikaluose
Kiji.llic k"p<ni- biski perkepa. slld'k 

■’ ■ir! ut inimiii.
*■ ia'mimui am-iii popierio kuris in'i- 

lipo p: ė- ■' t". Į.:i«Į’i:i•: ' i -U I i'l'j Hll itill 
■■■ 1 'i-o'mtt ir iis lengvai nusilups.

i i.i'.kfe .i ii'.eia -ša ii«-~t: • iei-^ii .>er- 
.■i.omami ir apkepinami ir dtioilami .-u i. 
<!:: rau ėtr. i s,

l':i:-:l:l '-d'.l-.l ll'dar.l -ildiryk -.•>>1-11-'
■ !al' ’.ie .'iriu dedatil šlapins.

Greitam i-r|ži. >\ j ni m u i saioltl lapi.l -u- 
’ėk iii"'- i lėta ;ili!ini;l I c-ee-c lubl 

::■ -ui; ~m-irl.i.-ii raiu .re .
iimi'o indlH neiri'alidyk ilždžili- 

x ilsi nmi'-ią ant šonu nes tas suraižys

DYKAI
Taupydami leibelius blešinįų gaunate brangių 
dovaną. Kiekvienas leibelis turi didelę verte. 
Ant paveikslo čia matote gražų ir naudingą 

šaukštuką. Galit gaut už 
20 leibelią.Pradėkit tau
pyt šiandien ir neškit 
leibelius į arčiausią do
vanų krautuvę, pagal 
adresus žemiau. Apžiū
rėkite ten išstatytą di
delį pasirinkimą įvairiu 
dovaną. Rasit daug nau

dingų namams dalyku.
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KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Maria m polė* j ė* Kristaus Ka
raliaus šventė praėjo pakelinį 
ūpu. Parapijos bažnyčioje,Į 

skaitlingai atsilankiusiems. 
žmonėms poptifikales šv. Mi
šias laikė* Jo Ėkse. ark i v. P. 
Karevičius. Parapijos nu
sitarta iki ateinančio birže
lio. Jėzaus Širdies mėnesio, 
atnaujinti V. .Jėzaus širdies 
altorių i r koplyčią. Kainuos 
nemažai, bet žmonės aukoja, 

šv. Vincento bažnyčioje p. 
Pake t u r io simrga i ii zi lot a s
choras labai gražiai po inlro- 
nizae ijos akto pagiedojo “O 
bone* .Jesu.” Per Mišias gra
žiai sugiedojo “Missa ter- 
tia:” duetas iš kornetų atli
ko “O Sanctissima.“ Nan- 

Jėzaus altorius. p. 
ir vertimų Penčylos darbo pridėjus, al- 

roelo tikrai gražiai.

I

I

žinovas
O. S. B.

KINIJA

Katalikas kalbu 
D r. Bany O. Toole, 
oblatas, kuris su šv. Vincen
to Paul. vienuolijos benedik
tinais įkūrė" Pekinge* katali- 

prisidedąs prie* šit] kankinių kų uni versitetą ir yra jo rėk-
I

Taupykit Leibe’iius L?*
igyjdel Bra,,gw d°v8bm jįįtį

I
(

pripažinimo palaimintai- torius, 
siais, kadangi savo ištikimy
bę Bažnyčiai ir Šventajam 
Sostui savo gyvybės anka i- 
roelū. Kitas pagrindas esąs 
tas. kad tie* kankiniai, kilu
sieji iš įvairiu visuomenės 
luomu, mūsų laikams gali 
duoti labai svarbaus pamo
kymo. Šiandien visur kalba
ma apie* teises, bet kame* pa
liko tie. kurie* kalbėdavę) a- 
pie* pareigas ? Tie* kankiniai 
mus moko, kael už pareigas 
reikia ne*t mirti. Yra teisių, 
šventų teisių, liet vargas, ka
da žinomos tik teises.

Kinu vidaus reikalų ' 
ministerio pakviestas viešų- jasis V. 
jų dokumentų i 
bendradarbiu.

Mūsą Boston’o Premiją Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS
FAI.L R ĮVEJI. MASS.

14—.‘iltį Stieel. :ii!i Bedforil St. 
BiiiiHiEroirr. e-e>.\N.

105 Contrrt-ss Strc.'t. ;irti ALiin Street
1’ROVIPENCE. B. I.

49 Abori) Street. » rti Wr:>liir)i;toti St.

l*:imerk lik į kaišia vandenį, arba ,|f4 
reikia užvirink vandenį.

Naminiai Pasigelbėjimąi
Nuv.dynnii marmuro, kuris pasidaro 

mrvinas ir luiikuoias daryk .aip: Iš- 
į uirpink sodos į "Si paskvortes
vandenio »;■ dėk baltinio iki pasidarys 
Košele. Trink .Iručiai ant marmuro ir 
leisk nmlžim. Auniaz.gok su tyru van
deniu.

Nuvalymui baltu plėtmą nuo balto pa
lis eolo talo. naudok šmotą skarulio SU 
Kerosimi, alkoholiu ar liną aliejum.

Išvalymui balni audimą kurie pagel- 
ionuvo iluai slovėdami. išmazgok juos 
muilo putose ir paskui išdžiovink sau-- 
lėle, tas atarąžins ją baltumą.

imli) šluostymo abrtisas reikia išmnz-' 
■roti nors sykį j dieną karštame vande
nyje su muilu ir padžiauti lauke. Juos 
reikia virinti nors sykį savaitėje geram 
švalymui.

Grožės Patarimai
Jei^u Į'latikai pradeda džiūti ir at

lupti. ir neturi naturalio aliejaus tai 
il-.ą teikia tepti ’til- 

tti alyvą aliejum sykį ar du savaitėje 
irinani ir paskui iškuršinaut -'erai -iau- 
• lojaiit ^erą šepeii. . šej-etys turi uirėt 
pusėtinai storus ėęrios. Mtalinfaf depe*. 
čiai negeri, nes jie galt u^srntHbajf.'J 
IšTriMk «alvą gerą sharn|xM> nliejtrtn ir 
itrink i galvos odą |>er dešimt mlnutą. 
l*o to naudok nestiprų muilą ir išplauk 

,i>laukns naudojant vandenį kas sylcls 
alle'iii. b.-iKalians visai šaltą.

Ypatiška Sveikata
Iteikalinu.'i tižl.-iikyii akis švariai Ir 

ri'iam s(..xyj kaip ir kits kimo dalis. 
! Vami ali- šiaptinms uky se y ra viskas ko 
j reikaI iliga iii <iž!.-: iky imii. Vienok jeigu 

-ai lomiai lanke ir pajuntai kad 'tnta- 
i. i iaia iH'ršė;. nm> \ėjo ir dulkių. 1u- 

1 rit nmz.ę >1 akis -y kį į dieną. Geriausia 
» ra solin.-i j;i B.o ic A. iilo sudaromo se- 

j kančiai, iš B<>rie .\<- <i patiderio ir pus- 
1 k\i'i tės . 1 \ r.. virinto vamlens. Keletą 
įlašą to skys'iaio reikia įlašinti į akbst 
kampinį. Lai ii- p< r)>ėea baskui į kitą 
ikies kamputį. Patirsi! kad las būdas 
Pataisys ir paleie.'i ilis akims.

2 ! Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
itinis o ikaliiiei puodeliai ir imielkait ės, puodai ar palelnčs, 

pradekite šiandien taupyt Jeibclius Standard ar (‘hallentre Pieno del 
jii braifiii premijų apart sravimo gerinusio pieno ir cukraus. Nuei
kite nas jūsų trroserninka ir paprašykite šios rūšies kondensuoto 
pi« įto. Visi groseminkai ji parduoda.

Jėzus Kristus Išganytojas
--------------------------- \

“Ir tavo ainiu BUS PALAIMINTOS visos žemės tautos.“ 
Prad. 22: 15, 16, 17. ’

Prirengė LAMBERTAS 

(toliaus bus) 

MESIJO ATĖJIMAS

Jokūbas, sūnaitis Abraomo savo mirties valandoje tarė: 
“NEEUS ATIMTA iš Judos lazda ir vadas iš jo ainijos, 

kolei neateis smstinasis, ir jo tai lauks tautos. ’ ’ Prad. 49: 10.

POPIEŽIAUS DOVANOS

Popiežiui Pijui XI Įsakius 
tapo a | dovanot i ordinais 
kan. Narjanskas ir du jo pa 
gelbininkai, kurie 1925 m. 
pavasarį ruošė maldininkų 
kelionę per šventuosius Mc 
tns j Rymą. Taip pat apdo
vanoti ordenais du kunigai, 
kurie patys vien buvo nuvy
kę į Rymą ir gavo popiežiaus 
palaiminimą.

Ordenais apdovanoti ir ki
tų valstybių maldininkai, da
lyvavę per 
tus Ryme.

/

v —

Šventuosius Me- 
(“ rkininkas“)

i

Kai žmonės ganėtinai buvo prirengti, kai įvyko laiku pil
numa, atėjo Išganytojas. Prieš 19 šimtą metu su viršum, Au
gustui viešpataujant Romoj, angelas Gabrielis, pranešė Šven
čiausiai Nazareto panelei Marijai iš Dovydo giminės, Juozapo 
sužiedotinei, kad Dievo Sūnui valia tapti žmogumi ir kad ji 
nužiūrėta i Dievo žmogaus Motiną. Marija sutikus šv. Dvasios 
galybę Dievo Žodis (Sūnus) tapo kūnu, gimė Betlejuj ir gavo 
vardą Jėzus (Išganytojas). Pats Dievas davė jam tą vardą, o 
žmonės paskui vadino dar Mesiju, Kristumi, Dovydo Sūnumi.“

Ištraukos iš šventojo Rašto apie Jėzaus Kristaus atėjimą: 
“Padarysiu nesutikimą tarp tavęs ir moteriškės, tarp tavo 

ainią ir jos ainią; jisai sutrins tau galvą, o tu tykosi jos kul 
nes.“

Po visuotino tvano Abraomas tapo Dievo išrinktąją žmonių 
vadas:

“O Viešpaties aniolas šaukė Abraomą antrą sykį iš dan
gaus, tardamas:

“Aš tave palaiminsiu ir padauginsiu tavo ainius kaip dan
gaus žvaigždes ir kaip smiltis, esančias ant jūros kranto...

Laimindamas savo jauniausiąjį sūnų Juozapą. Jokūbas 
tarė:

“Ta /o tėvo palaiminimai perviršija jo tėvu palaiminimus, 
kolei neateis amžinąją kalvu troškimas...

“N?-arėjo nuomonės jo broliu tarpe.“ Prad.: 49: 26.

Moz s laikuose, Balzamas vienas iš pirmutiniu pranašu ta- 
“žvaigždė užtekės iš Jokūbo, ir lazda pakils iš Izraelio.’’rė: 

Skaitl. 2L 17.

t

Mozė pats, mokydamas išrinktąją tautą, turėjo tą patį 
troškimą:

“Viešpats tavo Dievas,'pažadins tau iš tavo giminės ir iš 
tavo broliu PRANAŠĄ kaip mane; jo tu klausysi...

i .
“Ir iiėsiu sXvo žodžius i jo bumą, ir jis jiems kalbės visa, 

ką jam būsiu Įsakęs.“
, »

“Kas gi nenorėki klausyti jo žodžiu, kūrinos jis kalbės ma-j 
tam aš atkeršysiu.“ Atk. 18: 15, 18, 19.no vardu,

Daugelis iš kitu pranašą davė liūdymą kad Mesijas ateis. 
Pranašas Natanas, įpėdinis Sauliaus, kuris, patapęs karalium 
Šauliu ir Dovydą, pranašavo sekančiai Karaliui Dovydui:

“Kuomet gi pasibaigs tavo dienos, ir tu būsi užmigęs su 
savo tėvais, aš sužadinsiu po tavęs tavo ainį...

“ 0 aš patvirtinsiu jo karalystės sostą į amžius.
“Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus.“ 2 Kar. 7: 12,, 

13, 14.

Psalmių knygose, randame daugelį prilyginimą prie Kris
taus:.

‘ ‘žemės karaliai sustoja ir kunigaikščiai renkasi prieš Vieš
pati ir prieš jo Pateptąjį.

“Viešpats man tarė: Tu mano Sūnus, aš šiandien pagim
džiau Tave.

“Reikalauk iŠ manęs, ir duosiu tau pagonis kaipo tavo tė- 
vainyste.” Psalm. 2: 2, 7, 8.

Vienas iš pirmąją Psalmią kalba apie Jo Prisikėlimą:
“Todėl mano Širdis linksminasi ir mano liežuvis džiaugiasi; j, 

be to, ir mano kūnas ilsėsis su viltimi.
...” Nes tu nepalksi mano sielos mirusiąją buveinėje ir nedufr-. 
si savo šventajam matyti supuvimo.“ Psalm. 15: 9,10.

“Jis perdūrė mano rankas ir kojas, suskaitė visus mino “ 
kaulus. •. * 

“Jie matė ir žiūrėjo j manę. •
“Jie pasidalino sau drabužius, ir metė burtą apie mano _ 

jjupą.“ Pfc. 21:17,18,19.
■:A2
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“DARBININKAS“
West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

TIKRI VERGAI

Socijalistai ir laisvamaniai nuolatos prikaišioja katalikams 
/ergystės dvasią. Prikaišioja būk katalikai esą popiežiaus ver
gai, esą lenkų vergai, esą prietarų vergai, esą menki patriotai. 
Mes senai žinome, kad tos jų kalbos yra tuščios ir kad jie patys 
yra tikri vergai ir menki lietuvystės palaikytojai. Dabar tas 
dar geriau paaiškėjo ir laisvamaniai ir socijalistai gal nei patys 
nepasijuto, -kai tokion padėtin save pastatė.

Lietuvos socialdemokratai ir liaudininkai, norėdami kraš
tą valdyti gauna sau Seime paramą ne nuo grynųjų lietuvių, o 
nuo lenkų, žydų ir vokiečių. Ko šie elementai Lietuvai geidžia 
ir ko jie sau velija, gerai žinome nuo senai. Lenkams rūpi Lie
tuvos lenkinimas, o žydams rūpi ekonomiškas Lietuvos paver
gimas. Aišku, kad kas tik sau paramos norės nuo tokių ele
mentų turės jiems už tai gerai užmokėti. Ir liaudininkai su 
socialdemokratais nuo pat savo viešpatavimo pradžios ėmė nuo
laidžiauti ir kinkuoti lenkams ir žydams. Savo laikraščiuose 
ne tik kad neprasitardavo prieš lenkus ar žydus, bet juos tuoj 
stodavo užtarauti, jei katalikų laikraščiai stoja lietuvystės ap- 
gyniman. Liaudininkai ir socialdemokratai tapo lenkų ir žydų 
vergai. Lenkai ir žydai Lietuvoj diktatoriai tapo.

Kai žydai Lietuvoj prie dabartinių viešpačių ėmė diktuoti 
gešefto srityje, tai lenkai kibo i tą, kas jiems labiausia rūpi. 
Jie ėmė reikalauti iš Lietuvos vyriausybės lenkiškų mokyklų. 
Maloninga Lietuvos vyriausybė žydams ir lenkams kinkuoja, ir 
duoda ko reikalauja. Kai Lietuvos patriotai protestus kelia ir 
pasibaisėjimus reiškia dėl Lietuvos lenkinimo, tai valdžios or
ganas ir liaudininkų laikraščiai tuos patriotus niekina, ir užta- 
rauja lenkus.

Tas lenkų užtaravimas puikiai vedamas Amerikos lietuvių 
ilaisvąmąj^u ir socijalistų laikraščiuose. Jie visi patys nuc^sa- 
vęs rašo už lenkų mokyklas ir Lietuvos lenkinimą, o paskui 
vieni kitų straipsnius, lenkus užtarau jaučius persispauzdinėja. 
Sutarimas kuodidžiausias. Varšuvoj lenkai gali dainuoti, kad 
ant “Litvos” lenkystė “jesče ne zginela” ir kad ji “nezginės” 
pakol liaudininkai ir socialdemokratai viešpataus.

Ar-gi jau visiškai apjako tie laisvamaniai ir socijalistai? 
Ąr-gi jau jų bendraminčiai Lietuvoj dabar viešpataujantys to
kie šventi ir neklaidingi, kad prieš juos jokio kritikos žodžio 
neišdrįsta pasakyti. Ką tik anie ten daro, tą šiapus Atlanto 
laisvamaniai ir socijalistai tuoj “zalatija.” Ar gi tai ne ver
gystės ženklai?

Laisvamaniai ir socijalistai tyčiojasi iš katalikų, kad ka
talikai popiežių skaito neklaidingu tikybos ir doros klausimuo
se ir tuose dalykuose jo klauso, bet laisvamanių ir socijalistų 
įsitikinimas į savo viešpačius yra didesnis, negu katalikų į po
piežių.

Kad laisvamaniai ir socijalistai savo tarpe užgiria tą, ką 
pas katalikus smerkia, jau senai žinoma. Kai “Keleivis” len
kų laikraštį priėmė savo pastogėn ir pasidalino su juo savo ofi
są, tai visi lietuvių laisvamanių ir socijalistų laikraščiai užgvrė 
tą “Keleivio” uniją su lenkais. Kad jie dabar giria Lietuvos 
valdžią už steigimą lenkiškų mokyklų ir uja patriotingus lietu
vius protestuojančius prieš Lietuvos lenkinimą, tai matyt, kad 
ne tik pas laisvamanių ir socijalistų vadus neliko lietuvystės 
kibirkštėlės, bet jos neliko nei pas vidutinius jų sekėjus.

Ar kada jie praregės? Gal tik tada, kai atsidurs visuome
nės užpečkyje.

BESIZVALW
per tūkstančius metų buvo ' 
statoma ir yra pastatyta. 
Skirtumas tik tas, kad bolše
vikai eina prie sunaikinimo 
atvirai, o socialistai veidmai
niauja? z

Lietuvos socialdemokratų 
lyderis, p. Kairys paklaustas 
teisme, kuo skiriasi bolševi
kai nuo socialdemokratų, 
atsakė: “Bolševiku ir social
demokratu tikslai yra tie pa
tys. Šis viešas prisipažini
mas Lietuvos darbininkams 
atidarė akis.

Darbininkai patyrę socia
listų veidmainiavimą veja 
juos lauk iš savo tarpo. Tik 
tie, jiems dar tiki, kurie ne
atskiria juodo nuo balto, tei
singo ir atviro darbininko, 
nuo apgaviko — apsimetėlio 
socialisto — bolševiko.

Lietuvos darbininkai turė
tų spiestis ■’ prie Lietuvos 
Darbo Federacijos, o Anieri-1 
kos darbiųinkai — lietuviai 
— prie Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos, 366 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Netikėkite veidmainiams 
socialistams-bolševikams, nes 
jie tik savo naudai gerinusi 
ir laižosi prie darbininkų.

D-kas

‘ ?

KAIP IŠKILO ŠĖRAI
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• • >KRAUSTOSI IŠ PROTO
Plačioji visuomenė žino, 

kad dabartinė valdžia suside
danti iš social-sandariečių, 
žydų, lenkų ir vokiečių pri
vedė kraštą prie didžiausios 
suirutės.

Mažumos, matydamos, kad 
liaudininkai-sandariečiai ir 
esdekai šiandien ar rytoj tu
rės trauktis iš vietų, reika
lauja didžiausių lengvatų. 
Liaudininkai ir esdekai no
rėdami pailginti savo gyve
nimo dienas, mažumų reika
lavimus skubotai pildo ir 
tuština valstybės iždą.

Žydai pareikalavo atidary
ti skerdyklas — liaudininkai 

\ ir esdekai tą reikalavimą 
tuojau išpildė, neatsižiūrėda
mi į lietuvių piliečių protes- 

I tus.

Lenkai pareikalavo panai
kinti lietuvių mokyklas ir jų 
vietose pristeigti lenkiškų 
mokyklų ir priversti lietuvių 
vaikus mokintis “polskos” 
kalbos, p. Švietimo Ministe
ris socialdemokratas Čepins
kis pristeigė 60 naujų lenkiš
kų mokyklų lenkinimui lie
tuvių.

Lenkams, gyvenantiems 
Lietuvoje nerūpi lietu vystė 
ir tautystė. Krikščionims 
valdant Lietuvą lenkų vište
lė iš pradžių pašokinėjo, bet 

į smarkiau paspaudus apsira
mino ir buvo begaištanti. Pa
ėmus į rankas Lietuvos vairą 
social-sandariečiams, kurių 
iralvbė be lenkiškos vištelės I O t

sugriūtų, lenkai reikalauja 
visokių lengvatų. Pasidrąsi
nę “Waršaviakai” švaistosi 

| po Lietuvą ir tyčiojasi iš tų

Žmogus, kol jaunas, kol gražus, 
J ei dirba, jo dvasia nežus.
Nelaimė yr’, jei pamažu, 
Jis daro tai, kas negražu.

SKURDŽIŲ “PRIETEMAI”

Labai dažnai girdžiame ! 
garsiai šaukiant socialistus, 
kad “mes esame tikriausi 
darbininkų pireteliai; mes e- 
same darbininkų užtaryto
jai” ir 1.1.

Darbininkams neturintiems 
patyrimo ir pažinimo tikro
jo veidmainių socialistų vei
do išrodo gera. Traukia kiek
vieną tokį darbininką socia
listai prie savęs. Ir kas gi 
nenorės laimės ir gerovės. 
Tuo labiau trokšta ir ieško 
tos laimės darbininkas pri
spaustas vargų ir nelaimių.

Socialistai labai daug kal
ba apie skurdų gyvenimą 
darbo žmonių tuomet, kada 
jie nori sudrumsti visuome
nę ir joje pasižvejoti mažiau 
protaujančių žuvelių — dar
bininkų.

Praeitą pavasarį prieš rin
kimus Lietuvoje šaukė ant 
kiekvieno kampelio, kad dar
bininkai “susiprastų” ir 
rinktų socialdemokratus .į 
Seimą. Žadėjo darbininkams 
visokių gerybių. Išrodė, kad 
jiems valdant kraštą jame 
užviešpataus “rojus.” Jie 
taip šnekėjo apsiskarmalia- 
vę. lyg būtų didžiausi skur
džiai. Bet jie taip tik nuda
vė. Praėjo rinkimai. Pa
ėmę valdžią Į savo lankas so
cialdemokratai nė nebepažįs
ta skurdžių darbininkų. Kur
gi pažins, juk jie tada ponai.

Lietuvos “Darbininkas” 
paduoda, kad advokatas Ka-1 
zys Venslauskas,. kuris prieš 
rinkimus apiplyšęs agitavo 
už savę ir visą socialdemo
kratų sąrašą, dabar Šiauliuo
se statosi didžiausius trijų 
aukštu namus. Keikia tik ste
bėtis. kad toks stambus bur- 
žujus, dedasi proletaru esąs,Į 
vaikščioja nuskuręs ir giria

* darbininkams socialistinį] 

‘‘rojų.”
'Taipgi dabartinis Vidaus 

Reikalu Ministeris socialde
mokratas Požėla, kada iš 
Šiaulių pas jį atvyko darbi
ninku delegacija, tai jis at
sisakė juos priimti ir visai 
nenorėjo su jais kalbėti. Be 
to, Požėla nepaduoda rankos 
net aukštesniems policijos 
valdininkams. 'Tas parodo, 
kad socialdemokratai nusisu
ko nuo darbininkų ir juos Į-| 
vairiais būdais smaugia, var
dina ir niekina. Bcorgani- 
zuodami streikus ir paskui 
policijos pagelba juos bear- 
dydami darbininkus taip nu
vargino, kad jie amžiais at
simins socialistu veidmainys
tę. 'Todėl Įsidėmėkite tie. ku
rie dar nepatyrėte socialis
tų “pyragu” ant savo spran
do.

Ne vienas tiki, kad pirkdamas garsiose Woolwortho ar 
Kresgės krautuvėse daiktų, perkasi labai pigiai. Tų kompa 
nijų krautuvių didesniuose miestuose randasi po keletą. Jose 
daiktai parduodami nuo 5c. iki 25c., o Kresgės didesnėse krau
tuvėse daiktai siekia iki dolerio.

Kainos menkos, bet kompanijų pelnai nepaprastai dideli.
Kas pirko tų kompanijų šėrų 1913 m. už $1,000, tai dabar už 
tuos Šerus gali gauti žinote kiek? Už Kresgės Šerus
o už Woolwortho $18,400. Šerai kįla tik tų kompanijų, kurios 
daro gerus pelnus. Aišku, kad Kresgės kompanija daro mil
žinišką pelną, kad jos Šerai prieš 13 metų kainavę $1,000, da
bar kainuoja $734260.

' Kame paslaptys tokio didžio išaugimo. Viena svarbiausių 
paslapčių tai ta, kad abi sakytos kompanijos samdo savo krau
tuvėse ir dirbtuvėse išimtinai merginas ir moteris. Tos moterys mo. Vieni ir kiti eina prie to, 
nėra organizuotos ir joms temokama labai žemos algos.

$73,260,

K—x

VAGIŲ IR PLĖŠIKŲ SKAI
TLIUS PADIDĖS

Social-sandarietiškai val
džiai paėmus. Lietuvos vairą 
į savo rankas neramusis gai
valas pakėlė savo galvą. Kri
minalistų skaičius žymiai pa
didėjo, o ypač pę išleidimo 
amnestijoj' įstatymo vagių, 
plėšikų ir žmogžudžių šaikos 
pasileido po visą Lietuvą.

Dabartinei pusiau sanda
ri etiškai ir socialistiškai val
džiai, matyt, patinka, kad tie 
[gaivalai plečiasi ir ji deda 
pastangų jų skaičių padidin
ti . Štai šiomis dienomis Šei
nio pozicija pakeitė įstatymą 
i r tuo pakeitimu sumažinama 
policijos skaičius. Aišku, 
kad sumažinus policijos skai
čių kriminalistams bus ru- 
giapiūtė. Jie l>e baimės ur
nai apiplėŠinės ramius gy
ventojus. Be to, antivalsty
binis judėjimas žymiai padi
dės. Gali būti, kad dabarti
nė valdžia to ir nori, nes ir 
dabar bolševikai ir lenkai ga- j 
Ii sau ramiai mitinguoti ir 
kelti demonstracijas. Tik ra
iniems piliečiams, kurie serg
sti Lietuvos nepriklausomy
bę nuo pavojaus draudžiama 
mitinguoti ir kelti demon
stracijas prieš Lietuvos len
kinimą ir bolševizaciją.

Taigi, visiems dabar aišku, 
kad dabartinė valdžia veda 
kraštą prie suirutės ir sunai
kinimo. To reikalauja sAcia- 
listų mokslas.

KUO SKIRIASI SOCIALDE
MOKRATAI NUO BOL

ŠEVIKŲ

Labai dažnai gūdžiame be- 
sigiiičijant darbininkus apie 
bolševikus ir socialistus. 
Šviesus ir susipratęs darbi
ninkas. kuomet kas paklau- 

“ku<> skiriasi socialistai
nu<> bolševiku {" — atsako, 
kad jis nemato didelioskirtu-

šia.

kad sunaikinti visą tą kas
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SOCIAL-SANDARIEČIŲ 
ORGANAS TRAUKIA

MAS TEISMAN
Krikščionių frakcijos ats

tovas Endziulaitis, social- 
sandariečių organe “Liet. 
Žinių” vedamajam straips
ny kaltinamas esą jis figūra
vęs kaipo-yyriausias sekma
dienio, lapkričio 21 d. demon
stracijos vadas ir t. t. patrau- 

il ė tą “gaiietą”už šmeižimą 
1 teisman, j

aukomis iškovojo nepriklau- 
somvbe.V 4.

Tad, dabartinė social-san- 
dąrietiška valdžia už savo 
partijos interesus išsižada 
tautystės ir lietuvystės. Par
duoda Lietuvos nepriklauso
mybę žiauriausiems mūsų U 
priešams lenkams ir bolševi-j 

[ kams.
Mūsų bedievėliai sandarie

čiai ir socialistai savęs apgy
nimui mėgina suversti kaltę, 
už steigimą lenkiškų mokyk
lų, ant krikščionių demokra
tų. dėlto, kad krikščionims 
demokratams būnant didžiu
moje buvo perleistas įstaty
mas duodantis laisvę mažu
moms.

Dabar, pažiūrėkime, kas 
buvo padaryta prie krikščio
niu demokratu ir kas daroma I < l

social-sandariiJiškos 
džios su mažumomis.
Tikrenybėj, krikščionys de

mokratai valdė Lietuvą )M'r 
porą metų, o per pirmuosius 
šešius metus valdžioje buvo 
įvairių partijų žmonės. Kri
kščionys demokratai nešė at- 

Jsakonųjįę už visus, nes jie 
ne partijai dirlni, bet tautai, 
dėl kurios tiek daug aukų pa
dėta. Šiandiena, išgamos 
drįsta kaltinti tautai užsitar
navusius vyrus.

Mes jau ne kartą rašėme, 
kad prie krikščionių demo
kratų buvo tik 24 lenkiškos 
mokyklos, ir tos viena po ki
tai būtų žlugę, lietuvystei sti
prėjant. Bet. ant nelaimes, 
piliečiai panorėjo “rojaus’ ir 
pastate krašto gaspadoriais 
tautos parsidavėlius kurie 
patys prisipažino, kad jie ei-

Ir štai praliėgo gražios dienos, 
Artėja senos — nuobodžios vienos, 
Kitos pilniausios didžiausio skurdo, 
Bet įnirtis graban dar vis neguldo.

Vargsta nabagas dar ir šioj žemėj 
Ir laukia rako, ką danguj lemia. 
Tikisi vargšas, viltį gaivina 
Ir liūdną sielą jis taip ramina:

— Bus man dar laiko ir palėbauti, 
Paskui jau stengsiuos nuoĮielną gauti; 
Nors praradau jį, bet tai dar niekis, 
Ne paskutinis tai mano siekis.

Ir laukia laiko, belaukdama miršta.
Šiandien dar sveikas, ryt’ kojos linksi a; 
Poryt jau neša jo juodą grabą,
Kupliose randi vėl naują kapą...

J. B. Lietuvaitis
Švėkšna, 4. IV. 1926.

na į valdžią, kad išauginus 
savo partiją.

P. Čepinskis, socialdemo
kratas, nenorėdamas įžeisti 
“prošepanu” prieš juos nu
silenkė ir jiems pristeigė len
kiškų mokyklų ten, kur jau 
lietuvystė ir lietuviškos mo
kyklos buvo prigijusius.

Taigi ne įstatymai kalti, 
bet tie, kurie tuos įstatymus 
vykina gyveniniai!, nes tais 
pačiais įstatymais pasire
miant, lenkai, prie krikščio
nių demokratų buvo paten
kinti su 24 mokyklomis, o 
prie social-sandariečių parei
kalavo ir gavo dar 60 naujų 
mokyklų.
/ Sandariečiai ir socialistai 

neįtikins šviesių ir susipratu
sių lietuviii darbininkų to- 
kais beprotiškais išvedžioji
mais.

Tiki s lietuvis patriotas, 
kuriam brangi Lietuva ir jos 
nepriklausomybė, turi griež
tai protestuoti prieš Lietu
vos lenkinimą ir bolševizaei- 

•iją ir šalintis nuo tų, kurie 
tokiam judošiškam darbui 
pritaria. Meskite skaitę tuos 
aikraščius, kurie remia p. 
Šv. M. Čepinskio lenkinimo 
darbą.

Seiriju .Juozas

Nemirškime Jų!..

Šimtais jų dangino 
Į tyrus Sibyro,
Kitus gi Tėvynėj- / 
Neliovė kankyt.

* <

vai-

D—kas

Kovojo už laisvę 
Brangiausios Tėvynės, 
Jiems garbė lai būna 
Per amžius už tai I..

Kilniausias jų širdis 
Įvertino Dievas, 
.Jų sielos senai jau 
Tarpe angelų...

NEPATEISINAMUS ŽYGIUS 
TEISINA

Sandariečių organo redak
torei is savo vepeliojimais 
pralenkė visus savo kolegus. 
Be jokių Įrodymų pliauškia 
ant sau nepatinkamų žmonių, 
kas tik jam ant seilės užeina. 
Iš kur toji drąsa taip meluo
ti? Turi būtį jų skaitytojai 
yra nemokšos arba melų ir 
šmeižtų mėgėjai. Sakyti, kad 
prie dabartinės valdžios be- 
darbiaujanti darbininkai ga
vo valdiškus darbus yra dau
giau negu juokinga. Pati 
valdžia pripažįsta, kad da
bar yra daugiau liedarbiau- 
jančių negu prie buvusios 
valdžios.

Valdžia atleidi nėjo valdi
ninkus ne dėlto, kad jie bū
tų buvę netinkami, bet dėlto, 
kad jie buvo katalikai.

Tad. jūsų šūkavimas, kad 
“klerikalai” klaidina žmo
nes neturi jokio pagrindo.

Neliovė jie melstis
Už brolius savuosius 
Maldaujant visiems mums 
Geriausių laikų.

.1 ii maldos prakilnios, 
Jų kraujas pralietas 
Atlvgino Dievui

• C’

Už mūsų dėmes.

Sut riuškino Viešpats 
Galybę mūs priešų — 
Gale pasijutom 
Laisvi. Ix*t tik mes.. .

Dalis mūsų brolių 
Dar visgi belaisvėj 
Tai broliai ir dukros 
Garbingų ainių.

Jie laukia nuo mūsų 
Aukų ir pageliuos. 
Nemirškime broliai 
Nemirškime Jų!..

Būfc organizuotu — laimėsi 
kovą; būk pavieniu — vargeli 
vargsi.

"I 1 1 —

Bedievių sandariečių šlamš
tai pilni nuodu. Žmogui neap- 
sipažinusiam su vaistais yra 
pavojinga, nes dėlei nežinojimo 
labai dažnai išgeria ir nuodų. 
Tas pats ir su laikraščiais. Ša
linkis nuo bedievių ir nuo jų 
raštų.
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Kazokų Naga 
Lietuvoje

Krikščionims valdant Lie
tuvą mūsų tautos priešai len
kai ir bolševikai neturėjo 
drąsos kelti balsą plieš didu
mos valią ir krašte buvo ra
mu.

Paėmus į rankas Lietuvos 
va i rą soc ia 1 -samia r ieč i a m s, 
kurie Seime be mūsų tautos 
draskančių priešų nesudaro 
daugumos, lenkų vištelė pa
kėlė galvą. Raudonasis gai
valas— bolševikai paplito po 
visą Lietuvą.

Ihibartinė valdžia pasilai
kydama mažumomis, skubiai 
pildo kiekvieną mažumų rei
kalavimą. Lenkiškos mo
kyklos, p. Švietimo Ministe- 

«riui socialdemokratui Če
pinskiui leidžiant, dygsta 
kaip grybai po lietaus. Tik 
į kelius mėnesius laiko įsteig
ta 60 naujų lenkiškų mokyk
lų laisvosios Lietuvos ribosi1. 
Tomis mokyklomis ruošia žu- 
liko\vskiams dirvą.

Pačiame Kaune ir provin
cijose raudonieji bolševikai 
kelią .protestus ir demonstra
cijas; kursto piliečius nu
versti valdžią ir įvesti Sovie
tus, o mūsų valdžia įsikin
kius į “svarbius” darbus ko- 

patai- 
duoda

-votį prieš Bažnyčią, 
kauja išgamoms ir 
jiems pilną liuosybę.

Lietuvos tautiškoji 
menė, kuri kruvinomis auko-l 
mis atgavo nepriklausomybę, 
ėmė nerimauti ir protestuoti 
prieš išgamų darbus. Protes
tai pasiekė Seimą.

Krikščioniškų partijų ir] 
uffTrinkij (pažangiečių) at-| 
o va i Įnešė rimtą interpela- 

ciją ir reikalavo pripažinti 
ją skubota, nes lenkinimas 
ėjo didžiausiu skubotumu ir 
per menesį laiko gali pada
lyti Lietuvai tiek žalos, kad 
paskui būtu gal ir per vėlu 
kalbėti apie lenkinimą. De
ja. dabartinė Seimo daugu
ma — liaudininkai su social
demokratais, lenkų atstovu 
padedami — interpelacijos 
skubotumą atmetė. Jiems, 
mat, neskubu, kad visoje 
Lietuvoje, o ypač apie de- 
marklinija lenku dvarininkui 
agitatoriai kursto piliečius ir 
jiems perša lenkišką vištelę 
ir veisia būsimųjų Lietuvos 
piliečių tarpe naujų Želi- 
govskii.i laukiančiu smurto 
dalyviui.
Kam neskauda, tas ir nejaučia

Valdančioms partijoms nei 
skubu, nes jos ne piršto ne
pridėjo prie atgavimo Lietu
vai nepriklausomylx"s ir lais
vės. Tautiškai nusistači il
sioms partijoms liekovojant 
už Lietuvos nepriklausomy
bę reikėjo sutriuškinli galvą

• . • • Iišoriniam ir naminiam prie
šui.

Mes ameriikečiai dar ne 
pamiršome, kaip samia rie- 
čiii ir soei.ilistų lyderiai pir 
šo Lietuvai Sovietus; trukdė 
aukų rinkimą, Bonų parda
vinėjimą ir 1. 1. Skleidė A- 
merikos lietuviu tarpe tą 
mintį, kad Lietuva silpnutė 
ir be svet i mos rankos neišlai
kys.

Bet plačioji lietuviu visuo
mene nesidavė ir nesiduos 
mūsų i Šga mom s s< >c i a I samia -

VISliO-

piečiams nuvesti i Maskvą ir 
Varšuvą.

Kruvinomis aukomis atga
vę nepriklausomybę ir ją 
gynę jier aštuonerius metus, 
gina ir gins ją iki paskutinio 
kraujo lašo.

Atmetę interpelacijos sku
botumą sujudino plačiąją vi
suomenę.

Lietuvių studentų protesto 
-mitingas

Mūsų tautos žiedai, gynę 
Lietuvos nepriklausomybę 
nuo plėšriųjų lenkų ir bol
ševikų ir dabar pirmieji pa
kėlė balsą prieš Lietuvos po
lonizaciją ir bolševizaciją.

Lapkričio 21 dieną, Kau
ne, Liaudies Namuose, įvyko 
grandioziškas lietuvių stu
dentijos protesto mitingas.

Vyriausybė nenorėjo, kad 
toks jaunimo mitingas ir de- 
knonstracija įvyktų. ’

Atėjusieji iš Lietuvos lai
kraščiai plačiai rašo apie į- 
vykius pasibaigus protesto 
mitingui, kuomet lietuvių 
studentija ramiai skirstėsi 
kas sau iš mitingo.

Lietuvos “Rytas” stam- 
besniomis raidėmis trumpoje 
sutraukoje štai ką paduoda:

“Švietimo Minist. ir Univer
siteto prof. Čepinskis pasiuntė 
prieš savo Univ.-to nekaltą be
ginklių studentiją raitųjų poli
cininkų rezervą. Vidaus Reik. 
Ministeris ponas Požėla nuėjo 
pats policisto pareigų eiti nuo
vadom

“Buvusiam bolševikų komi
sarui ponui Požėlai neleidus 
tautiškosios studentijos demon
stracijos ir jai ramiai skirstan
tis iš mitingo — pati policija 
išprovokavo dešimt syk dides
nę ir reikšmingesnę jau ne tik 
studentijos, bet ir plačiųjų mi
nių demonstraciją.

“Raitoji policija kapojo na- 
gaikomis ir mušė kardais per 
giedančių Tautos himną be ke
purių studentų galvas ir išpro- 
fanavo net visos Lietuvos šven
tovę — Karo Muziejaus ir pa
minklo žuvusiems vietą! At
sargoje buvo dar iššauktas 
prieš beginklį jaunimą karei
vių raitelių eskadronas!

su ‘kramola’ paveldėjusius po- i 
licininkus Pfeiferį ir Prapuole
nį šalin iš tarnybos ir teisman!

“Jums, mūsų patriotiškojo 
kilnaus jaunimo, laisvosios ir 
gražios mūsų valstybės ir tau
tos ateities pamato, rinktiniai 
atstovai, kuriems teko vakar, 
policijos išprovokuotiems, nuo 
jos kazokiškųjų nagaikų ir ar
klių kanopų nekaltai nukentėti 
—reiškiame šiuo mūs gilios pa
garbos Ir didžiausios užuojau
tos! Jums garbė, o jūsų puo
likams bei jų vadams nenuplau
namoji dėmė ir lietuvių tautos 
pasmerkimas!”

Toliau rašo:
“Lapkričio mėn. 21 d., 13 v. 

30 min. Liaudies Namuose Liet? 

Universiteto grynai lietuviškai 
tautiškos orientacijos studen
tai buvo suruošę mitingą. Da
lyvavo jame apie 2000 studentų 
ir tautiškai nusistačiusios jau
nuomenės. Studentai, rimtai 
apsvarstę dabartinės valdžios 
pataikavimo politiką kai dėl 
tautišku mažumų, ypač lenkų, 
išnešė griežtas rezoliucijas 
prieš lietuvių polonizaciją bei 
bolševizaciją.

“Mitingo metu ties Liaudies 
Namais buvo susirinkę dikto- 
kai ‘lenkiško’ elemento, vieto
mis dainavo lenkų himną ir lau
kė išeinant studentų. O komu
nistai tuo tarpu studentų val
gykloje Mapų gatvėj (greta 
Liaudies Namu) buvo, girdėt, 
prisinešę daug plytų ir akme
nų, kad, išėjus lietuviams stu
dentams iš Liaudies Namų, ga
lėtų juo užpulti.

“Ir iš tiesų, kada studentai 
pabaigė mitingą ir ėjo į Karo 
Muziejų uždėti vainikus ant 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos Nepriklausomybę, iš visų 
pusių pasipylė keršto keiksmai, 
akmenys, plytos ir lazdos.

“Chuliganams į pagalbą at
vyko visas pėsčiosios ir raito
sios policijos rezervas, kurie vi
si bendru frontu puolė blašky
ti, mušti tautiškai lietuvišką 
studentiją. Daug studentų bu
vo sužeistų, sumuštų ir areštuo
tų. Griežtai pareikalavus, areš
tuotieji studentai, tiesa, buvo 
netrukus paleisti.

“Tai šitaip elgiasi ‘tikroji 
demokratija” su Lietuvos tau
tiškąją studentiją.”

Tš 1<> mes aiškiai matomi1, 
kad pati policija, vadovai!-'

jama boDfeftlttį komisaro Po
žėlos, išpreftokavo tą demon
straciją, Įfįtoį ji išėjo dau
gel sykių, nemalonesnė vy
riausybei, negu būtų buvusi, 
jei būtų leista ir ramiai būt į- 
vykusi.

Dabar, išėjo jau nebe tau
tiškai ir valstybiškai nusista- 
čiusios lietuvių studentijos 
demonstracija prieš Lietuvos 
priešus, kurie turėtų būti ir 
yra Lietuvos vyriausybės 
priešai, bet tos vyriausybės 
priešingo tautiškiems Lietu
vos reikalams nusistatymo 
demonstravimas.

Šitokia demonstracija, jau 
iš valdžios pusės, yra negeras 
žaidimas, galįs būti kraštui 
nemažiau žalingas, nei patai
kavimas lenkininkams ir bol- 
še vikuoj antiems.

Taip tai dedasi laisvoje ne
priklausomoje Lietuvoje.

K—s
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Iš KATALIKŲ FEDERACIJOS CENTRO

Bažnyčia ir Moteryste

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė 

PASKUTINIAI SPINDULIAI 

Paskutinės gražios dienos — 
mano sielos rytmetys: 
nieks tenai geltonų lapų 
nė vainikų nematys.

Paskutines rudens gėlės — 
tylus skundas žūstančių: 
mes pripratom ir nejaučiam 
mirtinųjų jų kančių...

Paskutinis saulės žvilgsnis 
lapus auksina bailiai... 
Paskutinės giedrios dienos, 
paskutiniai spinduliai...

(“Šaltinis”)
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Tas, kuris daug kalba, retai 
išpildo prižadėjimus. Kilnus 
žmogus visumet trokšta, kad jo 
žodžių nebūtų, daugiau kaip 
darbų. — Kinų išmintis.

et.
et.
et.

Ne kiekvienas didelis darbas 
yra geras, bet kiekvienas geras 
darbas yra didelis. — Demons- 

' tenas.

t...

DARBU NE ŽODŽIU PARO
DYKIME SAVO TAUTINĮ 

SUSIPRATIMĄ

Pasaulinio karo metu vie
nas bonų pardavėjas sutikęs 
tui ungą amerikietį sako: ar 
Tamsia girdėjai ką mūsų ar
mija Kuropt jo trumpu laiku 
yra i..įveikusi! Ji ten net 
gelžkeiį misiuesė savo karo 
reikalams. (J, taip girdėjau, 
girdėjau, tai tikrai milžiniš
ki darbai, tai puikus ameri
kiečių sugebėjimas, bet Tam
sta žinai, kad tas viskas val
džiai atsėjo šimtai milijonų 
dolerių. O, taip, taip tai 
mūsų doleriai tą viską daro. 
Taigi Tamsta tą viską gerai I 
suprasdamas malonėsi užsi-l 
sakyti Laisvės Paskolos Bo
nų. Bonų, li-u-ni, o kiek nuo
šimčių tie bonai neša? Ke
turis ir kvoterį, sako parda
vėjas. — Aš už 4l4% savo 
pinigų neįvestinu, man turi 
nešti, bent 6%, sako “pabi
jotas.”

Nemažai ir pas mus lietu
vius yra panašių “pabijotų” 
kurie užgiriu kiekvieną pra
kilnų tautos darbą, bet patys 
nei piršto nepajudina tų pra
kilniu sumanymų vykinimui. 
Jie jaučias daug gero darą, 
kad lietuviškai kalba, bet tai 
nėra jokis nuopelnas, grei
čiau dėlto lietuviškai kalba, 
kad kitaip gerai nemoka, juk 
ir anas cicilikas viešai pra- 
keikusis savo motina kad ji i r
lietuviu pagimdė lietuviškai 
kalbėjo. Taip pat visi Lie
tuvos išmatos bolševikai lie
tuviškai kalba. Pats kalbos 
vartojimas da nėra nuopel
nas, ką norsrgero tautai pa
daryti, reikia ką nors ir sa
vo pridėti. Reikia darbo ne 
žodžių.

Amerikos lietuvių tarpe se
nai kilęs sumanymas steigti 
Amerikos lietuviui bernaičių 
kolegiją visų sutiktas džiaug
smingai ir tam reikalui, buvo 
surinkta keletas tūkstančių 
dolerių. Dabar jau ne suma
nymas, bet tokia kolegija dė
ka Tėvų Marijonų jau įkur
ta, nors tik prirengiamoji — 
pirmoji klasė, bet pradžia 

. jau padaryta, tik reikalinga 
, tą naudingą darbą stumti 

pirmyn. Taigi dabar kiek
vieno lietuvio šventa pareiga

• 
materijaliai paremti pirnią- 
ją Amerikos lietuvių bernai
čių kolegiją. Ne jos užgyri- 
mu, bet darbu — dienos už
darbiu ar kita kokia auka.

Gruodžio 8-tą dieną, Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. dienoje, Tėvų Marijonų 
globėjos dienoje, prašome 
skirti dienos uždarbį pirmą- 
jai Amerikos lietuvių bernai
čių kolegijai. Parodykime* 
kad mūsų patrijotizmas yra 
goresnis už viršuj minėto a- 
merikiečio. Darbu ne žodžiu 
parodykime saro tautinį sū
ri pratimą.

Am Liet. R. K. Federacijos 
Sekretorijutas 

59 Ten Evck St.,
Brooklyn* N. Y.

*
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VISKUMO, NUVARGUS 
IŠ PERSIDIRBDfO

JAUTIMO
Pagalios štai Yra Nauja Gydh

Kuri Duoda Tūkstančiam* N 
stabą Palengvinimą triJžgt 

nėdinimą į Kelias Dient*
Jei Jūsų miegas irčru IStlBU* tT 

viliantis ir Jus jaučiau&s uurvųot 
pavargusiu rytmetyje, tai eik pas • 
aptiekorių ir nusipirk tą naują 0 
lių, Naga-Tone. Jis daugiau nefU 
stebins Jumis, kaip greitu! jisai Vė‘ 
Jis suteikia gaivinanti miegą, 8ti|p 
patvarius nervus, gerą a[»etttą, pi 
ilebčiojimij. reguliarj vidurių veiki 
gausiai entuziazmo, gyvumo ir velto 
ši nauja gyduolė. Nuga-Tone stebėt 
veikia viduriu užkietėjimo ligose, b 
tintuose. viduriu skaudėjimuose, g«‘ 
skaudėjime, (liktume ir tt. jei Jų 
vinte nuo ių liloguniŲ. Jus butln 
valote išmėginti šių gyduolę, tai 
daro tuksiančiai kilu žmonių 
nuo. Jums nieko nekainuos Jei? 
nepugelbėtų. Jis yra malonus it 
tuojaus pradėsit geriau jausti' 
nors per keletą dieną ir jei 
jatisit geriau ir neutrodysit gei 
nešk likusią pakinko dalį pas J. 
tiekorii.i ir jis sugrąžius Jums Jus 
nigus. .\ug:i-Toii<‘ išdirbėjai, taipge 
žinodami, ką jis padarys dėi Jūsų, 1 
ko visiems api iekoriams garantuoti 
ar sugrąžinti Jūsų pinigus jeigu nei 
ganėdinias. Rekomenduoja mus, gar-, 
tuojatnas ir parduodamas l>er visus t 
lieki irius. 1

VLADAS
877 Cambridge Street,

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

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

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Dfitrnit/ Minhigąo

V. GILEVIČIUS
37 Hartford Avenue

JAKAS
Cambridge 41, Mass.

P. LUKŠIS -
190 Van Buren Street Newark, New Jersey

JOHN RAGALIAUSKAS -
5 Aetna Street W

y •

New Britain, Connu'"

“DARBININKU” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE!

K. A. VENCIUS
90A Lawrence Street Lawrence, Massachusetts

,/

“TIESOS AIDAI”
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.
Prenumerata metams........................................ $1.20

Atskira knygelė...................................................10c.

Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y.

(Tęsinys)

“Krikščionystė gerbia moteris teisingai, t. y. tas, kurios 
užsipelno, kurios žydi dorybėmis ir prakilniais darbais, kad ir 
visiškai mažučiais ir nežinomais. Prie šventųjų krikščionystė 
priskaitė Melaniją, tarnaitę šv. Zitą ir daug įvairių kitų, į ku
rias pasauliniai žmonės, o ypač visokie bedievukai, nebūtų ir 
atvdos atkreipę.

Krikščionystė, išpažindama Dievą ir tikėdama, kad kiek, 
vienas vyras ir kiekviena moteris yra Dievo paveikslas, Jo 
vaikelis, Jėzaus krauju atpirktas, brangina abi lyti lygiai, 
abiem lygiai rūpinasi, abiem Dievo malones teikia, ir veda prie 
laimės ir garbės.

Krikščionystė, nepasitenkina gražiais žodžiais ir kalbėji
mais apie moterį, kaip tai daro netikintieji, bet ištikrųjų ją 
gerbia.

Krikščionystė pastatė lygias doros taisykles tiek vyrui, 
tiek moterei. Kas valia vyrui, tas valia ir moterei, kas ne
valia vyrui, nevalia nei moterei, kas vienam nuodėmė, tas ir 
kitam nuodėmė. Krikščionystėje už ką šmerkiama, kaltina
ma moteris, už tą kaltinamas ir vyras,- tame skirtumų nesuda
roma. Netaip buvo pagonystėje. Vyrai nesistatė sau aštrių 
doros taisyklių, o moterims turėjo koaštriausias. Moterys net 
mirtimi būdavo baudžiamos už prasikaltimus, kuomet vyrams 
pereidavo visa tai liuosai.

Krikščionystė su tokia vyrų dvasia turėjo sunkiai kariauti 
ir dabar tun kariauti ir tai da tos dvasios pasilieka. Ir dabar 
rasime nemažai vyrų, kurie sau ir daug pasivėlina ir save tei
sina, o moteris už tai aštriausiai smerkia. Net netikėliai, pa
leistuviai, kuomet užsimano vesti tai nesiperša prie paleis
tuvių ištvirkėlių, neima jų sau už moteris, bet lenda į šei
mynas geras ir doras ir tenai ieško sau moteries. Tai tau, mo
terie, pasaulio lygybė. Matai, kaip elgiasi su moterim tie, ku
rie labai gražiai kalba apie moterų lygybę, net ir tie kurie nie
kina krikščionystę, kad ji neva negerbia moteries.

2. KRIKŠČIONYSTĖ ĮVEDĖ VIENPATYSTĘ IR 
NESUARDOMĄ MOTERYSTĘ

Ar gali būti didesnis pažeminimas moteriškai lyčiai, kaip 
daugpatystė. Jai esant, kuo moteris yra laikoma? Ji laikoma 
tik tinkamu įrankiu patenkinti vyro geiduliams. Lygiai, kaip 
šių amžių, nelaimingos vyrų geidulių aukos, paleistuvės. Daug
patystėje nežiūri f moterį kaipo į gyvenimo draugę, bet kaipo 
i geidulių Įrankį. /Nežiūri jos teisių; pamina jos širdį ir giliau
sius jos širdies jausmus, taip pat nekam rūpi ir jai širdį parody
ti ir širdies meile ją paguosti.

Krikščionystė pakėlė moterį iš to pažeminimo. Ji nuspren
dė, kad vyras gali turėti tik vieną pačią, su kuria sutaręs, tu
ri gyventi amžinai, tik mirtis gali perskirti. Kurie ima Šliū- 
bą, nuo tų krikščionystė reikalauja, kad jie prie kunigo ir dvie
jų liudininkų viešai vienas antram prižadėtų meilę ir ištikimybę 
iki grabo lentai ’

Kas iš to nemato, kokias teises krikščionystė sugrąžino mo 
terei. Sugrąžino jai teisę 1, kad vyras, kuris ją ima, pavestų (toliausbus)

X
t

/

xi

■ 
jai visą savo širdį, o nedalytų jos tarp daugelio; 2, kad jis jfj 
mylėtų iki grabo lentos, o ne vien tada, kada ji yra jamuk^F- 
sveika; 3, kad jis būtų jai ištikimas visada. Ir dar daugiau*./ 
tuomi suteikė moterei. Krikščionystė gynė ir gina, kad ir dAC: 
bar moteris nebūtų vien geidulių įrankis. Ji ir pačią moteli 
kė, kad ji nesidarytų geidulių įrankių.

Ar tai šitoki krikščionystės darbai yra žeminimu moterų 
ir jos negerbimu? Tik ištvirkėliai gali panašiai tvirtinti! ’

Kiekviena moteris turėtų visa savo širdimi pamylėti 
kščionystę, jos laikytis, pagal ją gyventi ir savo vaikus 
mokyti. Kolei krikščionystė žmonėms vadovaus ir jos 
moteries laimė ir garbė augs.

Krikščionystė, o ypač Katalikų Bažnyčia daug 
gindama moterų teises ir moterystės amžinumą. Už ką 
kas VIII atsiskyrė pats nuo Bažnyčios ir atskyrė visą 
jei ne už tai, kad popiežius neleido jam pamesti tikrąją pači 
ir imti kitą? Kiek popiežiams reikėjo vargti nuo Pilypo Augtų 
to Francijos karaliaus, kuris atmetė savo moterį, kuri pOu 
širdingumo skausmo sušuko, ieškodama sau globos: 
Ryme! Tiek su valdovais, tiek su paprastais žmon 
Bažnyčiai nemaža kentėti, ginant moterų teises.”

Aklos, trumparegės yra tos moterys, kurios, 
sios visokių sočijalistų ir laisvamanių plepalų, ima kovoti prt 
krikščionystę, nejausdamos, jogei pačios prieš save kovoja I 
sau nelaimes rengia.

i
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Vienas kelias ramybėn: ke
lias tiesos. — Shelly.

i
manęs išleisti iš vagono. Aš 
maniau, kad Tamsta savo pa

jus rusai, mane 
visą amžių varginat ir dar ma
not, kad už tai jumis vaišinsiu. 
Mokėk arba skųskis. kad areš
tuoto nemoki daboti.

Vabalas pristavas gavo už
simokėti.

’ To so
daine, nes jis dar gvvašlr dau
geliui pažįstamas.

“ Bedievių laikraščiuose dau
giau yra žinių,” — sako pasi
teisinimui nekurie dfl.rhininksu 

Taip, daugiau žinių pataikau
jančių- vien tik žemesniems

ta-

reigas žinai.
1812 METŲ KARO . 
DALYVIS

ikaze nesenai mirė 150 
amžiaus senukas And- 

K TJndrušenko. Jis buvo 
jo 1812 m. rusų-pran- 

aų karo dalyvis, anuomet 
iavo viršila viename rusų 

os gvardijos pulke, 
ono kariuomenei bė- 

t, ją vijęs nuo Maskvos 
Berezinos upės. Be šio 

o yra dalyvavęs kituose 
sų karuose ir lietuvių-len- 
sukilimo 1831 m. malšini-

Keturiasdešimt |>enkis 
amžiaus metus praleido 
,koj tarnyboj, buvo tris 

tus sužeistas, vmde turė- 
o nemaža randų nuo kardo 
arčių. Visą savo amžių bu- 

įširo gerai nusiteikęs, alkoholio 
•įievartojo ir tik vieną kartą, 

ieš 125 savo amžiaus metus 
uvo girtas. Ligi 1916 m. 

jyveno iš gaunamos stipendi
jos, vėliau buvo praanūko 
^užlaikomas. Prieš mirtį liu
lėjo į Tifliso miestą tabako 
Įynusipirkti. Nusipirkęs pri

sikimšo pypkę, atsisėdo sode

^užlaikomas. 
Lr-------
t ' ~ -

lt7’, ~
įr. .1

» .ant suolo pasilsėti ir parūky-t------ ---- ............... -
|ti, bet-daugiau jau neatsikė- 
ille. Žmonės rado negyvą se- 

L nuką, pypkę berūkantį.

pro mikroskopą. -Supranta- 
iria, 'kad iš gyvsidabrio paga
mintas auksas buvo dešimti
mis tūkstančių kartų bran
gesnis už paprastąjį. Tačiau 
tas išradimo vertės nemažino 
ir nebuvo kliūtimi dalyti to
limesnius mėginimus. Ir kas 
pasirodė, kad tas gyvsidab
ris, kuri vartojo vokiečiai ir 
japonas pats savaime turėjo 
mikroskopišką dožą aukso, 
bet kai gyvsidabrį išvalė 
kaip reikia, tai daugiau auk
so jau negalima buvo gauti.

1

MINTA TIK VANDENIU
Viena portugalė jau nuo 

septynių metų gyvenanti 
vien tik vandeniu. Visa por
tugalui spauda susidomėjusi 
tuo atsitikimu ir keli moksli
ninkai maną važiuoti į Bei
ro, kur gyvenanti ta jauna 
mergina, ir tą atsitikimą iš
tirti vietoj.

Juokeliai
ISTORIŠKI ANEKDOTAI

I

Rusų Dūmoj^Savalkijos lie
tuvių atstovtfs priklausė kai
riesiems socialistams, o.be galų 
sma i I aus liežuvio Puriškevič i us 
buvo kraštutinis nacionalistas. 
Caro valdžiai varant Lietuvoje 
rusinimo politiką, socialistas 
atstovas mėgino lietuvius gin
ti. Puriškevičins jo nekentė vi
sa širdžia, kaip ir visų socialis
tų. Ir įvyko toks pasikalbėji
mas.

Socialistas saiko iš -tribūnos 
prakalbą:

— Tenai gyvena juk 
niąusieji lietuviai...

Puriškevičius iš vietos:
—- Lietuviai tai gryniausi, 

bet tu murzinas.
Lietuvis socialistas toliau į- 

rodinėdamas savo demokratin- 
gumą išsireiškė:

— Aš pats ten iš mažų dienų 
kiaules ganiau...

— Tš tavo murzės matyt, kad 
tu kiaaliaganis.

VIENAS NORAS
— Aš tik vieno dalyko teno

riu.
— Kokio taip?
— Kad mano visi norai Įvyk

tų.

“RYTE” TURI PAG ARSYTI
ta B « • •
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c) tekste-- -- ---------    150

F DINGO VILTIS PASIDIRBTI 
AUKSĄ

|„ Plačiai rašoma apie ne- 
paprastą išradimą, kuris su- 

| įdomino visą pasaulį, kad vo- 
gOdečių mokslininkai Mite ir 
f Štamereiehas surado sąly- 
E- gas, kurių dėka galima iš pi
ji gių metalų pasidirbti auksą, 
ą Šitą išradimą jie padarė be- 
& tyrinėdami senas kvarcines 

lempas. Reikia pastebėti, 
^"^jauis seniau buvo žino* 

' wa, jog smulkiausia medžia
gos dalelytė atomas nėra vie
nalytė, bet susideda iš smul
kių dalelyčių, kurios sudaro 
labai sudėtingą sistemą, pa
našią saulės sistemai, lik ne
apsakomai mažo masto. Ato- 
mb branduolys susideda iš 
teigiamos elektros, o aplink 
jį skriejančios dalelytės, 
kaip aplink saulę planetos, iš 
neigiamos elektros. Bet ku
rio chemijoj žinomo elemen
to, arba vienalyčio kūno, ku
rio jau negalima išskirstyti į 
paprastas sudėtines dalis, y- 
patybes pareina nuo to. kiek 
yra elektros susirinkę jo 
branduolv ir kokia tvarka 
neigiamos elektros dalelytės 
arba elektronai skrieja ap
link šį branduolį. Kiekvie
no elemento branduolys susi
deda iš tam tikro įlydžių 
skaičiaus. Jei įlydžių skai
čius branduoly ir aplink jį 
skriejančių elektronų skaičių 
pasisektų pakeisti, tai būtų 
galima gauti visai kitokį ele
mentą. Pavyzdžiui, gyvsi
dabris elementui sąraše stovi 
80 vietoj, o auksas — 79. 
Jei tuo būdu iš gyvsidabrio 
pasisektų atskelti tokį skai
čių įlvdžių, kurie atitiktų 
skirtumą vienetu mažiau ir 
be to dar iš atomo pašalinti 
atatinkamą elektronų skai
čių, tai neabejojamai gautu
me auksą. Kaip ta visa at
likti? Buvo aišku iš vokie
čių mokslininkų išradimo, 
kad tik elektros pagalba. Ja 
ponų mokslininkas Nagooko. 
veikdamas į gyvsidabrį labai 
stipria elektros srove ir gana 
ilgą laiką, gavo auksą, nors 
jį tegalima buvo matyti tik
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Prieš 50 metu garsus buvo *■ » 
Lietuvoje Šiaulių apylinkėje, 
dvarininkas Žukauskas. Lietu
voje tuomet nesenai buvo įves
ti geležinkeliai.

Važiuoja Žukauskas trauki
niu ir geria kavą. Vagonan į- 
eina storas žydelis su Sore, 
turtingai pasirėdęs, pasipūtęs. 
Žukauskas nekentė žydų, ypač 
praturtėjusių pasipūtėlių.Klau
sia tad jis:

— Ar tamsta nenorėtum iš
gerti šiltos kavos >tiklą. Labai 
gardi.

— Ni, o kur galima gauti?
— Ar tamsta nežinai? Tams

ta juk turi bilietą? Patrauk ši
tą skambutį ir konduktorius 
tuojau atbėgs.

Žukauskas parodė žydui stab
dymo rankeną. Žydelis patem
pė rankeną, traukinys tuojau 
sustojo, atbėgo konduktorius ir 
klausia:

Kas sustabdė traukinį ?
Žydas ramiai sėdėdamas iš

didžiai bakstelėjo sau į krūtinę 
ir tarė:

— Tai mes.
— O kas atsitiko? — klausia 

konduktorius.
— Mes norim šiltos kavos...
Žinoma, kavos negavo, o ga

vo užsimokėti 50 rublių pabau
dos.

U

»

DARBININKAI
VENYKITES!

__ __

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

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

10,000 NAUJ
L. D. S. ORGANIZACIJOS TIKSLAS—a) Stiprinti narių 

tikybą ir dorą prisilaikant visiškos vienybės su Katalikų Baž
nyčia; b) Kelti narių apšvietą ir gerbūvį ir auklėti draugišku
mo jausmus; c) Platinti kooperacijos judėjimą (Ročdelio pa- 

’ matais) lieiuvių darbininkų tar^e; d) Padėti darbininkams pa
tapti pilnateisiais ir naudingais šios šalies piliečiais; e) Rišti 
darbininkų klausimą Kristaus mokslo dvasioje ir pagal kri
kščioniškosios demokratijos nurodymų.

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

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

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

VAJAUS REZULTATAI įrodys mūsų katalikų darbinin
kų stiprėjimą ar silpnėjimą.

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

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

TAD VISI Kristaus obalsiu sekėjai subendrinkime savo 
pajėgas ir įrodytame jog mes esame stiprūs ir galingi-------------

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

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

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

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

4 '4
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KUN. STAKELĖ IR “PRIS
TAVAS.”

Rusų valdžia labai varginda
vo žinomą Lietuvoje kun. Sta- 
kelę. Karta suareštuotą vežė jį 
” pristavas" kur reikia. Ke
lionė buvo ilgoka. Kun. Stake- 
lė siūlo areštavusiam jį prista
vui: — (lai užkąstuniem ką 
nors?

Pristavas. manydamas, kad 
kunigas ruošiasi jį pavaišinti, 
labai nudžiugęs, sutiko. Trau
kiniui sustojus abudu nuėjo į 
bufetą. Kun. Stakelė. vyras 
sieksninis, užsako sau viso, ko 
jam reikėjo, “pristavui” ir gi 
nepagailėjo valgio ir gėrimo. 
Sočiai ir skaniai pavalgius, lai
kas i traukini grįžti. Kun. 
Stakelė keliasi; padėkojo gra
žiai “pristavui” ir ruošiasi 
grįžti i traukini.

— Atsiprašau. — sako pris
tavas. — Vąše Prepodobije pa
miršote. kad reikia užsimokėti. 
Aš manau...

Tamsta manai, kad aš tu
riu užmokėti ? Bereikalo Tams
ta taip manai. Aš esu areštuo
tas. Tamsta neturėjai teisės

4

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
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knygų 
knygų 
knygų 
knygų 

vienam metui

Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertės 
Antra ”
Trečia
Ketvirta ”

$25 
$10 
$S

arba $50
arba $20
arba $10

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

9’ 55

55 55

55

55

55

į šį DARBĄ KVIEČIAME VISUS L. D. S. NARIUS, NET IR TUOS, KURIE PRISIRAŠYS VAJUI PRASIDĖJUS

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS

L. D. S. CENTRAS
366 Broadway, So. Boston, Mass I
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LENKTYNĖS EINA VISU FRONTU

visus

Teresės

sc
34 kuopa

Be to, paskutiniomis dienomis generolų ir leitenantų — 
organizatorių skaičius padidėjo. Skelbiame tik tuos, kurie pri
siuntė naujų narių ir skaitytojų sąrašus.

Kova didėja ir išrodo, kad bus smarkių susirėmimų New 
Jersey, Michigan ir Massachusetts valstijose. Tėmykite lenk
tyniavimus. Connecticut valstija irgi juda. Gavome keletą jau
nų kareivių nuo generolo A. J. Patecldo.

Newarkas, kuris pasirengęs supliekti visus, stovi ketvirtoje 
vietoje. Kaimyniška gvardija ją pralenkė. Valio Patersonie- 
čiai! Ką gi veikia kiti mūsų pulkai?

Štai kaip stovi karo laukas:

Kazimieras Juška, Panevėžys, Lietuva 
Rozalija Grinkevičienė, Panevėžys, Lietuva.

Užmokėjęs už abi prenumerati $11.00, gavo dviejų dolerių 
vertės knygų dykai, čia neskelbiame tų, kurie atnaujino pre
numeratas.

deda j miesto bąnką, o kam rei
kia išmokėti, tai vartoja če
kius. Už padėtus pinigus mo
ka 5 nuošimti, o kam paskoli
na, tai ima 6-tą nuoš. Paskola

“Darbininko” administracija gauna ir liuosnorių prenume
ratorių, kurie tiesioginiai užsirašė ir kitiems užrašė “Darbi
ninką.” Naujųjų kareivių vardus čia paduosime:

Antanas Stopon, Jamesburg, N. J. 
J. Babarauskas, Westfield,' Mass.

South Bostonietis K. Grinkevičius atėjęs į “Darbinin
ko” Administraciją užrašė laikraštį “Darbininką” į Lietuvą 
šiems:

dievaičio Amūro — meilės die
vaičio. Keisti tie jo kostume- 
riai—patys skęsta bangose mei
lės, o kam kitam draudžia tą 
daryti...

D. S. 34 kp. šiaių| ^fcjhje išaugs

Nėra kilnesnės misijos už laikraštininko misiją. Laiminu 
šį tave pašaukimo ženklą. Mano pirmtakūnąi laimindavo kri
kščionių karžygių kardąs ir ginklus, aš beveliju melsti Die
vą paląįmoa katalikiškojo rašytojo plunksnai.” PUUS X.

NAUJy NARiy IR "DARBININKO” SKAITYTOJŲ 
SKAIČIUSAUGA

«

» -1

8UTRIU
ŠUI GALVĄ

APSIŠARVOKIME ŠVIESA 
IR TEISYBE

Išstatykime stipriausias ir 
darbščiausias pajėgas 

šiame vajuje.
DETROIT, Mich. — L. D. S. 

72 kuopos metinis susirinkimas 
bus gruodžio 19 d; š. m. tuoj po 
sumos, mokyklos kambary.

Prašome visų narių skaitlin
gai ateiti ix naujų. aUiyęsti1 nes 
šiame susirinkime bus 1927 m. 
valdybos rinkimas. '' '::

Be to, turėsime galutinai iš
spręsti pradėto karo planus ir 
išstatyti darbščiausius narius. 
Šiame susirinkime turėsime pa
siskirti koloniją distriktais ir 
pasileisti į darbą.

Mes turime laimėti pirmą do
vaną. Nauji nariai gaus dova
nų gražių ir naudingi] knygų. 
Tad širdingai kviečiu 
ateiti Į susirinkimą.

V. Jedinkus,
L. D. S. 72 kp. Fin. Rast.

ELIZABETH, N. J. — L .D. 
S. 16 gvardija pradeda judėti. 
Tos gvardijos raštininkas J. 
Matuza prisiuntė keletą nariu, 
bet nepažymėjo kas juos prira
šė ir už kiek laiko jie užsimo
kėjo. Prašome pranešti. Be to, 
prašome pranešti kas paskelb
toje nekruvinoje kovoje pasi
žadėjo vadovauti.

Generaliame ofise, generalis 
štabas norėtų turėti vardus vi
sų darbuotojų.

Tad;, prašome siųsti mums ži
nias apie prisirengimus, laimė
jimus radio greitumu.

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

LDS. 1 kp., South Boston, Mass.
ŽUKAUSKAITĖ Marcelė turi...... ................. ........

LDS. 11 kp., Providence, R. I.
DZEKEVIČIUS A. turi............... ............................

LDS. 6 kp., Hartford, Conn.
PATECKIS A. J. turi................................. .......

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

__  JbMį. 18kp., Paterson, N.. J..
BALTUŠKA Pranas turi ................ ................

L. D. S. 14 kp., Newark, N. J,
KAZLAS A. turi________ ____ ______________

..... 280 balsų

.......170

« . ■. • .»

____160 >>

...__ 140 >>

.....140 i f

.....130 9 9

.....110 9 9

A. Kasias iš Nev/ark, N. J. ir A. Dzekevičius iš Providence 
stovi lygiomis. Pažiūrėsime kuris pralenks. LDS. 2 kp. Mon
tello, Mass. organizatorius J. Jeskeliavičius dar tebesėdi ant 
sosto.

Kadangi monarkistų-karalių sostai vienas po kitam griūva, 
mums Įdomu ar kas išgalės brolio J. Jeskeliavičiaus sostą su
griauti. Pamėginkite. Siųskite žinias į LDS. sostinę radio
gramų.

Siųskite naujų narių arba “Darbininko” skaitytojų var
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.

D. s. 
nusirinki

me nutaiė iš^Myiisavo snjar-1 
kiaušius s-

‘•‘karo” už
rašė staiųbį^siįp^.raįdėuus. 
Kadąngi beyeįk ^.lietuviai 
mainięriai ’jųĮ unij^dai, tai jie 
supranta verte prigulėti ir dar- 
buotis LDS. organizacijoje. Sa
vo supratimą parėmė šiuo nuta- 
'rifrfu: ’ — - ~ ’ ■ j

“ Kiekvienai&J4 kuo
pos naryt# tuFi-prirašyri'-ir atsi
vesti į metinį susirinkimą bent 
5 naujus narius sustiprinimui 
kuopos, - kur bu

1 ‘ ta.

ANT “GEDEMINO KALNO” 
ORGANIZUOJASI L. D. S.

KUOPA
Šiomis dienomis radiogramų 

gavome iš Woreester, Mass. už
sakymą, v Prašo siųsti knodam- 
giausia amunicijos. Jie rašo, 
kad Gedemino kalnas jau ap
statytas kareiviais ir jiems rei
kalinga tuojau lengvųjų ir sun
kiųjų kanuolių ir šautuvų“. 
Gerb. klebonas kun. J. Čaplikas 
vadovauja šviesiųjų darbinin
kų armijai. Generolu paskirtas 
p. Jonas M. Vieraitis.

Mūsų brangiems vadams lin
kime geriausio pasisekimo ir 
})ergalės. Generalis štabas vi- 
sumet yra pasirengęs stoti į 
pageibą jeigu tik bus reikalin
ga. Prašome visame kame ko
operuoti ir žinias iš “karo” 
lauko kuotankiausia siuntinėti.

PRANEŠIMAS L. D. S. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS

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

Nors ir nelabai daug, laiko tc-

Nesenai Lenkijoj p 
jo tūlas Zboinskis su. 
kurie vertėsi plėšimaisir 
dyniais. Zboinskis buvo 
gautas ir pasmerktas B * 
Po mirties savo vyro 
kieno dar ilgoką laiką 
liau kruviną dari 
ta ko ji papiovė 
dą Stolovickį. 
Zboinskienė buvo suimta 
dabar tapo pasmerkta 
rimui. Užmuštojo žy 
tėvas* Volkovisko 

pirklys. Motelis Stolovi 
dabar kreipėsi į Vari 
teismo atatinkamą įs 
šiuo laišku: “Aš sužinojauJU 
laikraščių, kad šiomis 
mis Varšuvoje bus-pž 
plėšikė Janina Zboinskienė 
Aš kreipiuosi i jus, kai 
vas, kurio sūnų Zboinskienė 
pa j liovė, ir prašau jus ku 
greičiausia man praneštu 
kuomet žmogžudė bus kari 
ma. Aš noriu dalyvauti p 
kartuvių — gal būt ti 
mano širdis nors kiek r 
nė paliks. Per keletą mene*/ 
siu aš išvažinėjau ‘kresna* 3 
ieškodamas žmogžud. Zboin- 
skienės. Aš — neturtingas 
žmogus, bet aš pasirengęs-1 
atiduoti paskutinį skatiką,'* 
kad įvykinti kerštą. Taigi aš 
prašau jūsų patenkinti mano 
maldavimą ir pranešti maių 
kuomet turi būti įvykintas 
mirties dekretas, nes aš no 
riu būtinai atvažiuoti į Var 
šuva ir pasisiūlyti busti mai 
savo rankomis pakart Zboin-

<ienę.

W0RCESTER, MASS.
Ir mūsų miesto lietuviai su

siprato, kad reikalinga yra tu- 
rėtir paskolos -draugija*—Credit 
Uniom Tad ir suorganizavo ir 
jau; turi žynių .skaitlių... ųąrių, 
Credit Umuą Šėtai po $5-00 ir 
kiek, kąs ąjori tiek.gąii pirkti, 
taip pat ^alHšsimokėti po 25c. 
kas savaitė. Lietuvių Credit 
Union turi jau ir ęarterį, reiš
kia yra po valstijos priežiūra. 
Jau visas aparatas sutvarkytas 
kaip priguli. Kasierius stovi 

i $10,000 kaucija. Pinigus pa-

DETROIT, MICH.

Šv. Jurgio parapijos jauni
mas myli skaityti lietuviškus 
laikraščius. Mat toje parapijo
je jaunimas auklėjamas pavyz
dingai. Randasi čion septynios 
seserys, kurios auklėja ir mo
kina jaunuolius lietuviškai. To- 
kis jaunimas nesišalina nei nuo 
mūsų draugijų. Rašosi ir prie 
L. D. S. kuopos. Vienas toks 
jaunikaitis darbuojasi Federa
cijos skyriuje. Prie LDS. kp. 
prisirašė Bol. Valutkevičius ir 
p-lė St. Bukštaitė, žymi dar
buotoja draugijose, pianistė ir 
dainininkė. Ji yra vargoninka- 
vus šv. Jurgio bažiivčioj. Dar 
prisirašė Kaz. Baikauskaitė ir 
Vikt. Čiapaboniutū.

Kažys Jokūbaitis šv. Jurgio 
bažnyčioje įtaisė stacijas, noi*s 
jau buvo kitos įtaisytos už $1,- 
200. .Jis nesenai buvo aukavęs 
$100 mokyklai. Mūsų klebonas 
kun. Čižauskas mokyklai auko
jo $300. Di. .Jonikaitis dėjo 
$50, o antra tiek pasižadėjo vė
liau sumokėti. Dabar mokyk
la padidinta. Galės sutilpti 
daug daugiau vaikų.

J. Paulauskienė šv
stovylai įtaisyti aukavo $120.

Po Kalėdų čion įvyks visa ei
lė vakarų ir koncertų. Rengia
masi pasirodyti su naujausio
mis (luinomis. Prie choro pri
klauso apie 50 jaunikaičių ir 
mergelių. Visi čia augę. .Jie 
dedasi dėlto, kad yra geras 
vargonininkas V. Medonis. Jau 
antri metai, kąi jis sėkmingai 
veikia. .Jis duoda piano lekci
jas ir balsą lavina. .Jis su sa
vo žmona dažnai koncertus 
duoda jier radio. Jo žmona y- 
ra smuiko mokytoja ir mokina 
konservatorijoj.

aškyta ir 
Įačiū Pie
šų nauja 

iryžimu 
k >> 

f 

Įikas p. S.

kuopos, - t
htBnfilSn
vui, pradeda
energija ir tvirtuFj 
pergalėti švies^

Tos kuopos pį nijį a v
Galinis pilnai įsi ikapęs, kadį, neikia grąžinti kas savaitė nuo 
D. S. 34 kp. šiaiį| ^nje išaugs1 ° 
į vieną iš didžiausių kuopų.

lįerių darbi- 
kide neaiie- 
ūs ir esame 

padėt i. 
rašor^Visu- 
įaže medelio 

duoda vai-

Męs, žmodanitm 
ninku energiją, I 
jojame, kad taą 
pasirengę visairiš

Pirm. S.,
met taip, .kad iš 
išauga didėli1 ir 
siu.” ’ ’

Be to, jis lęviečia visus 
Scranton’o ir apylinkių darbi
ninkus stoti į darbą. Ragina 
visus darbininkuš ir darbinin
kes ateiti į metini]susirinkimą, 
kuris bus gruodžių 19 d. š. m. 
Tame susirinkime' bus paaiš
kinta plačiai LDS. organizaci
jos tikslas ir kt>l<W naudą dar
bininkai turi ®riMlėfenif prĮe 

tą|Si$- 
rinkimą kviec&ni^ n£riaxnr ae 
nariai ateiti skaitlingai.

Nepamirškite dienos — gruo
džio 19. tuojau pQ sumos, Šv. 
Juozapo bažnytinėje svetainė-

Nariai, ktiriė jatičiasi skbliii- 
gi, ateikite užsiminėti.’

Mes

Taipgi bus galima užsirašyti 
“Darbininką” Sau; draugams 
ir pažįstamiems čia Amerikoje 
ir į Lietuvą.

Laikraštis “Darbininkas” y- 
ra geriausia dovana giminėms 
ir pažįstamiems į Lietuvą. Už
rašykite visi, nes Lietuvoje 
“Darbininkas” labai mėgia
mas ir skaitomas. Prenumera
tos kaina į Lietuvą už visus me
tus $5.50. Vien tik penktadie
nio iranietis metams $2.50.

S. Galinis,
LDS. 34 kp,pirmininkas

šios organizaet
i~ ’ ~ _____ __

c J
nariai ateiti skaitlingai

šimto po $2.00. Taigi ši lietu
vių paskolos draugija labai 
naudinga, tik reikia lietuviams 
ją remti. O ko mūs bus dau- 
giaus, to bus mums geriaus.Ne- 
reikės eiti pas svetimtaučius 
skolintis pinigų ir mokėti 8-tą 
nuošimtį ir dar 5-tą nuoš. už bo
nus. Reiškia, mes skolindamie
si nuo svetimtaučių ant pirki
mo namų, turim mokėti 13 nuo
šimti. Kad mūsų broliai su
prastų ką tąi reiškia Credit 
Union, tai be abejonės vietoj 3 
nuoš. turėtų mažiausia 8 nuoš. 
Kolei kitų miestu lietuviai ne- -•Siturėjo paskolos draugijų, tol ir 
skurdo kitų stubose, o kaip su
sitvėrė paskolos draugijas, tai 
šiandien dįdžinma turi savo 
nuosavais namelius, kaip tai 
BaltamoTės^r "Cliicagos lietu
viai. AVorcesterio lietuviai tu
ri pinigų, bet jų pinigais nau
dojasi žydai. Tad, broliai, prie 
vienybės!

Credit Union narys Vytautas

liko, vienok manau, kad kiek
viena kuopa imsis už darbo ir 
išrinks daug delegatų bei dele
gačių į Connecticut Apskričio 
suvažiavimą.

Kuopos neužmirškite daly
vauti. M. Blažauskaitė

Apskričio Raštininkė" . . ,uryi
Artinasi Šv. KM3dos, kiek

vienas susirūpinęą ?ką pirk
siu dovanoms shvo drau
gui.”

Geriausia visų metų dova
na. tai laikraštis ^darbinin
kas.’’ z A ; ’/ Oj *. k

“Darbininkas” uz kelius 
dolerius per visus metus at-

I
9 ' 'advokatas^?

IGNAS J. BARIUS

546-548 Slater Building ' 
WORCESTER, MASS.

Tel. J’ark 7717 
REZIDENCIJA 31 CHROME ST. g

PHILADEiraiA, PA. G

Gratuliacija ir protestas.

Gruodžio 5 d. š. m. čia taip 
vadinama “Bhiladelphijos Lie
tuvių Veikėjų Taryba” pasiun
tė į Lietuvos laikraščius Gratu- 
liaciją ir Protestą. Gi ta gratu
liacija skamba taip:

Gratuliacija Trims Lietuvos 
Didvyriams. Išminties patarlė 
sako: “Geriau vėliau, kaip nie
kados...” Todėl ir“Phi)a. Liet. 
"Veik. Taryba” vadovaudamasi 
tąja išmintinga patarle, nors ir 
vėlokai, aplinkybėms leidžiant, 
pareiškia viešai gratuliaci ja — 
gerą linkėjimą trims Lietuvos 
didvyriams, būtent: dr. Basa
navičiui, moderninės Lietuvos 
patrijarkui minint jo 75 m. gi
mini:) sukaktuves ir 50 m. jo 
mūsų Jautai darliuotės sukak
tuves. Lietuvos Prezidentui, 
dr. Griniui minint jo (JO m. gi
mimo sukaktuves. Ir Mairo
niui, lietuvių tautos kodidžiau- 
siam jMM'tui — dainiui—minint* 
jo 65 m. gimimo sukktuves.

O PROTESTO turinys yra 
toks:

Jausdamies. kad turim ne 
tik vien moralę, bet ir reale tei
sę, kadangi dėka Amerikos lie
tuvių finansinės pagelbos Lie^ 
t u va įgijo neprigulmybę, tai 
m<'s — “Pliila. L. V. T.“ griež
tai protestuojame prieš tuos 
Lietuvos vyriausyliės narius, 
kurife ^Kįa.Lietuvęj dabartiniu 
laiku anti-katalikišką ir anti- 
tnntinę akėją — persekoja kU- 
tąJįkus ir jų dvasiškiją ir lenki
na sąmoningai Lietuvos gyvai
tojus: tuo tarpu kaip lenkui 
V’ilnijoj smaugia kaip pasiulg 
lietuvybę.

l

r8 t.
s

Kiekvieno kataliko šventa 
pareiga remti katalikų spau
dą. — Leonas XIII.

V. J.
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W*UJAS IŠRADIMAS
^VEKSNIO GALINGA MOSTIS*

Gydo. Reumatizmo. Rankuj 
Nv.garo* skaudejima. Salti, Rasim* 
Kojų, tirpimą. DucuE, Gnlvo* 
dejrma, ir tetp Tiaoidm ---- *
( tik ne. ronai ),
Tukstasčiat žmonių yra ižatgydo o 
milijoną/ dar nežino apie tai.
Dekanio Galinga Moatia yra tiek 
verta avkao, kiek ji pati averia'a* 
Kg naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3XM» 
ir 10 centu extra už perstuntuna.

Klauskite pas apbekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Seksais Ointmoat Co. 
518 MAIN 8T. «OX 3SS
HARTFORD, CONN. U. S. A.

DAINŲ ŽINYNE |

Komp. A. Vanagaičio išėjo J 
“Mamytė” ir “Aš bijau pasar 'J 
kyt.” Labai gražios dainos. ‘ 3 
Neužilgo pasirodys chorui dai- /j| 
na “Vakaro ilgesys.” Išleido Ja 
X. Strumskis. Brooklyn, N. 3 
P. "Vanagaičio dainos, gera do- E 
vaim nusiųsti chorams ir pažjs- lj 
tumiems i Lietuvą. R< ikalau-' 3 
kito “ Darbininke.”

SENIEJI DARBININKAI STOJA DARBAN

*

Koks džiaugsmas bus mums visiems darbininkams, jei po 
3 mėnesių darbo galėsime pasidžiaugti, kad laimėjome LDS. ir 
“Darbininkui” 40,000 naujų narių ir naujų skaitytojų.

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

♦

#

labai žvinus as-

*■

J .

South Bostone, LDS. 1 kuopa, buvo laikai, kada turėjo 
daugiausia narių. Dabar tą garbę pasiėmė LDS. 2 kp., Mon
tello, Mass. (

Pirmoji kuopa ir šiandien narių skaičiumi stovi gana gerjū 
— antroje vietoje ir Montellui yra rimto pavojaus, o ypač da
bar kuomet i darbuotojų skaičių stoja ir senieji darbininkai ve
teranai.

P lės Žukauskaitės daug dirbusios praeity, sugrįžę iš Lie
tuvos vėl stoja į darbininkų eiles ir žada “subytyti” visus, ir pir
mą kuopą pastatyti pirmoje vietoje.

Antrosios kuopos, Montello, Mass. darbuotojai pasirengę 
pasilaikyti garbę. Bus įdomu, kaip baigsis kaimyniškų kuopų 
ki>Ta- .. C.M ,

neš įvairių, >ž;
niu. 
draugas atsiminė tave.

Bito. k iekviėfiam užsira
ki usi afti

vieniems metams duosi- 
kny-

ką 
ųie vie^j^olerio

;“D«rb«in 
ir į Taeifmį. 
vo draugams 
kykFa.štį 
11“ Dari
vieniems mę 
$5.50, pu^fei rir

Pinigus iri 
kito šiuo ad

unčiame
- * z sa‘

paiįštaniieTfls

i

VAIKELI!
Valgyk mūsų išdirbystės saldai

nius. Mes, Lietuvos moterys, mo
kame iš šviežio pienelio, miltų, mū
sų pačių brolių maltų, vaisių mūsų 
sodneliuose augintų ir cukraus pa
gaminti saldainius daug gardes- 
nius už Amerikoje gamintus.

Mes Tave užauginome, ir nors 
dabar gyveni už jūrių marių, mes 
žinome Tavo skonį. Todėl ‘'Biru
tės” fabrike Šiauliuose, Lietuvos 
mergaitės dirbdamos Tau saldai
nius stengėsi pagaminti tokius, ku
rie, Tau vaikeli, mes žinome, pa

kš.
Bobutė

cijk'vienai lamu žymus as- 
, «iuo |r«ras lietuvių veikėjas 

uoja lupki. 25 d. apsivedė su laimi 
šaunia mergi‘l<‘. Tik ta neini-, 
rnr. kad negaliu jų vardų niiiri*5 
t i — mat. kaip sakė nmn jo 
draugas, tas jam galėtų už
kenkti biznyje, jei visuomenė 
sužinotų, kad jis yra gerbėju

siųs-

saldainiai atvež
ti iš Lietu s parsiduoda dė
žutės^ po lą kilogramą 
(apie 2% Kaina dė
žutės su prisiufltimu doleris 
trisdešimts centų. Biznie
riams duodama nuolaida.

LIET. PREKYBOS fe-Vt 3«e Bmdway» 8* M*m.

PAGALVOK!
Įdomiausias, pigiausias’ ir.l 

gražiausias dienraštis “Ryta#’-' j 
Straipsniai rimčiausiųjų m&- , 

sų rašytojų, daug įdomių Lietai- 
vos ir viso jmsaulio žinių į/j;
“Ryto” .Adresas; Kau$|k|^f 

Ožeškienės g vė 3, Lithuania.t 
Prenumeratos kaina: » , 

Pristatant į namus metama? 
62 lt., mėnesiui 6 litai. . 4 

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėnonii 5 litai 

Užsieniuose met 
mėnesiui 10 litų 
I.atrijai ir Estijai 
Lietuvos tarifas).



IRAKOi i

galo.

Advokatas

« «

NUTEISTAS MIRTIN•’l

SUDEGĖ DAUG ŠILKO

7?cp.

ITeL Brockton 5112

4

1) įmokė- 

niort^iriu

KIEK IŠLEIDŽIA RŪKYMUI 
IR KIEK SPORTUI

. t

Res. Tel. Parkvay 1864-W.

PAKVIETĖ V AKACIJŲ 
PRALEISTI

(GUMAUSKAS)
Sekmadieniais po piety

705 Main St., Montello, Mass.
(Kampas Bruad Street)

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekrctnij ir chroniš
kų vyrų ir motėm ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass.
Room 7—Tel. Jlichmond 0GG8 

Valandos: Nuo f)ryto iki 8 vak. 
Nedėklieniais iki 4 vai. po pietį}

Jiiniokėli $0.000. 
ant namo arba žemės. 
Tremoiit St.. Boston. 
Kast Broadvvay. Sonth

JUOZAS CUNYS 
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

gūsi.
•namo lie laiko, 
ir nusinuodijo.

Paieškau savo žmonos Onos Me. 
lienės. Ji dar prieš Didi ji Karą iš 
So. Boston’o pabėgo nuo manęs 
su kitu vyru i (’hieago. Ji pati ar 
ją žinantieji tesiteikia pranešti ad
resu: JONAS MEDYS, Žagarės 
miestelis. Raktuvės gt., Šiaulių ap
skričio. litiikantA. (?)

DU MŪRINIAI NAMAI
40 šeimynų su visais įiajsais. Kernius 

neša $17.200* Prekė $90.ČM)O.
ii xio.(mm». Gryno įh’Iiio neša ss.iiott. hi. 
Savininkas prisiims antrą 
uit 15’ metu ir Liliui lengvu išmokėji

mu arba išmainys ant 3 arba it šeimynų 
namo su garadžium.

Savininkas yra turtingas ir sena® 
žmogus, nebenori užsiimti -įii dideliais 
namais todėl nori greitai uardiioii. A. 
1VAS. liti Tremom Si.. Boston. Mass. 
arba 515 East Broadvvay. Šmuli Bos
am. Mass.

PASMERKĖ MIRIOP ŠEŠIO
LIKA BANDITŲ

i _______ - .

TRIJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS
17 kambariu su visais įtaisais ir 3 šil

to vandens šilimos skiepe. Prekė <11.- 
•MMl. Inmokėti $2.(100. A. 1VAS. 11O 
Tremom St., Boston. Mass. arba 5(5 
East Broadivay. South Boston. Mass.

g LIETUVIS DENTISTAS

IDR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAŪSKAg) !

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

| Ofisas -atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
g mio 1:45 iki 5:20|o piet ir nuo 7 
| iki 9 vakare, šventų dienų pagal su- 
~ sitarimą. /

nuodijo gazu.
yj(inas namie, atsisuko gazo 
ragelį ir taip sulaukė
Motįiia buvo išėjus krautu- 
vėsna. Vaikas sirgo ncmi

RELIGIJA TARP , 
STUDENTŲ "

PATN-EXPELLERIS 
yr3

Geriausia vaistu nuo papra- 
peršalimų, r e ūma tiška 
pų ir palengvinimas 

. skaudamiems ir gebantiems 
muskulams. _ _.

Tikrasis pažymėtas Inkaro 
vaisbaženkliu. . 

35c.—vaistihėse—70c.
F. AD. RICHTER & CO. 

Berry & So. Sth Sts. 
Brooklyn. N., Y.

IŠSINUOMUOJA
naujai rakamluoii kambariai: šviesus, 
su atskiru įėjimu; vaikinam, merginom, 
nr vedusiu porai, su vuliriu. ir oo. 
Klauskit ant nirnin luini. 113 — 'hli Sr., 
So. Boston. Mass. t G.-17)

Tel. So. Bost«n OS’2:;
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V.CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 ik! 5 
ir nuo <> iki S vai. vakare. Ofisas 
uždarytas suimtos vakarais ir ne- 
dėltlieniais, taip-į'i sereduinis nuo 

12-tos ii ieną uždarytas

GARADŽIUS IR KRAU
TUVĖS

70 kury garadžius, 2 krautuvės, Jlrb- 
tuvė (rt»ps»ir sh<»p), <laugyi>ė įvairių au
tomobilių taisymui įrankių ir prietaisų, 
ant geriausios gatvės Bostono priemies- 
i.v. ‘ Prekė $45.000. 
nriui pamainys 
A. IVAS, 11O 
\l:iss. arlia 54-> 
Boston, Mass.

« i
ATSTATĖ _UŽ RŪKYMĄ

*. -VA. *3

SAUSIO 2 DIENĄ

rbininko” rengiama- 
sezono koncertas įvyks 

sausio 2 d. pui
kioje Municipal salėje, 

girnas bus taip turtin- 
iįvaims ir geras kaipir 
i surengtame koncerte, 
tgrame' dalyvaus para- 
choras, p. Karbausko 

nas, muzikos mokyto
ji talentingas smuikinin- 

H&JŽidanavičius, žinomoji 
: p-lė M. Grybaitė, p-lė 
uskaitė. garsi Ne\v 
n’o lietuvių (laininin- 

Be to pakviestas p. A. 
^Bailys iš Pbiladelphijos, p.

anys iš Ija\vr(di<‘e ii- daug 
tų talentingų muzikų.
Išanksto ryžkitės šiame ne

paprastame koncerte būt i.
“ __________

ATNAUJINO DVASIĄ

So. Bostono lietuvės mote- 
-^ys labai gražiai pasirodė 
misijose, kurias duoda Tė- 
raį Marijonai Šv. Petro lie- 

rtuvių bažnyčioje.
~Kas vakara ir rvtais vien 

?• moterys pripildė bažnyčią. 
Buvo ir stovinčiu. Gerb. kle- 

*'bouas ir misijonieriai džiau- 
į'_ giasi So. Bostoniečių maldin

gumu ir susipratimu. Gruo- 
rdžio 12 d. misijos moterims 
pasibaigė. Pabaigoje visos 

< moterys atnaujino krikšto 
apžadus. Tvarką bažnyčioje 

■’pnžįūrč.jo gerb. kun. Stra- 
as.

Taipgi,
v

£

r

LF/

t

Tėvai Mari jonai 
iršo ir vaikučių. Pa- 
jiesnsr pamokslėlius ir 

palaiminimą. z- 
^Sekmadieny, grmxlžio 12 

d. 3 vai. po pietų buvo pasa
kytą, kad tėvai atsineštų ir 
atsivestų vaikučius nuo ma
žiausių iki 5 metų. Tėvai pa
klausė ir skaitlingai susirin
ko nešim vaikučius.

Šis įvykis darė labai gražų 
įspūdį į visus matant kelius 
Šimtus .nekaltų vaikelių atė
jusių pagarbinti Aukščiau
siąjį. Misijonieriai juos pa
laimino ir pasuke pritaikintą 
pamokslėlį.

Gruodžio 13 d. prasideda 
misijos vyrams ir vaikinams. 
Rytais bus šv. mišios 7. 8 ir 9 
valandą. Nuo trečiadienio 
vakaro prasidės klausymas 
išpažinčių ir šv. Komunija 
bus dalinama kas rydą 5 vai. 
darbininkams. Vyrai turėtų 
skaitlingai rinktis, ir išklau
syti pamokslus ir atlikti bū-

r*

Į** tinas katalikų priedermes. 
Tokios misijos atnaujina 

•; dvasią ir sustiprina tikėjimą.

■ i
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VALDYBĄ
?■ * > ; ’.s ■ f..

*Šv. Petro lietuvių parapi
jos koro susirinkimas įvyko 
gruodižo 1 d. š. m. Perskai
čius protokolą eita prie ra- 
|K>rtų. Komisija renginio šo-j NEW YORK. — Vienas 
kių ir šnrum-burum išdavė laįkraStis padarė ankietą 
raportą, kuris buvopriimtas. Yorlęp. univesįteto st-u- 
Nutarta tuojau, ]>o Naujų:(ientų ir profesorių tarpe rė- 
Metų rengti šokius. Į komi-Įjjgij^ klausimuose. Iš 500 
siją pateko A. Mikalauskas, .štndentn >186 atsakė5 tikį į

NUSIŽUDĖ VAIKAS
■ <

DEDŲAM, Mass. Wm. 
E. O’Donnell, 15 m. vaikas, 
high schoolės mokinys, nųsi- 

Jis pasiliko

o- sūnumis tapti -7- 
aukštois vertes, ženklas.” — 
Šv. Cirlius.

1 .  - -

moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mų, ^elia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.”

P r o f. Dr. A. Muliauskis

A. Kiškis, A. Kartavičius, V. 
Medonis.

1927 metams išrinkti į val
dybą šie:

Pirtn. F. Karbauskiutū 
Vice-pirm. V. Kohanskas
Rašt. A. Masioniutė 
Kasierius V. Medonis 
Maršalka J. Aukštikalnis 
Knygų t vark. V. Valatka. 
Tėjusieji į valdybą yra 

darbštūs nariai. Ateinančiais 
metais galime tikėtis dau-

Tūlas Gaidžiūnas, kuris 
nuteisats mirtimi elektros 
suole, panorėjo pasprukti. Jo 
sesuo, norėdama pagelbėti 
savo broliui, nunešė jam kep
tą vištą, kurioje buvo Įdėtas 
revolveris. Sargai patėmijo 
tą triksą ir Gaidžiūniutė bu
vo areštuota ir.paleista užsi- 
staeius $8,000 kaucijos.

Taigi už tą triksą Gaidžiū- 
niutė gali gauti kelius metus 
kalėjimo.

SPORTAS

Bostone prasidėjus risty- 
nių sezonui, arenoj pasirodė 
naujas gabus lietuvis risti- 
ka§, tai Dr.’ Karolis Sarpa- 
liu's iit Cliičagos. Anot ame- 
rikonų spaudos Sarpalius v- 
ra baigęs Chicagos Universi
tetą su Medicinos Daktaro 
laipsniu. Dr. SarpaliusBos
tone Grand Opera House 
jau ritosi triskartus ir visu- 
met išėjo pergalėtoju. Sve
timtaučiai gėrisi jo tvirtumu 
ir miklumu. Šį ketvergą jis 
vėl risis su Charlie Donnell 
Karolio Sarpaliaus tikslas e- 
sąs tai gauti progos susikibti 
iki pergalės su gailiuoju len
kų Stasiaku ir jį lietuviškai 
patiesti. New Yorko promo
toriai sužinoję apie Saipalių 
pradėjo jį ten kviesti. Jis ten 
turėjo dvejas ristynes ir išė
jo pergalėtoju. Tuomi gra
žiai išgarsina lietuviu vardą.

FPAVYZDINGAS SUSIRIN
KIMAS

f*-.

-m. Šv. Kazimiero R. K. Drau- 
ygijos prieš metinis susirinki- 

įvyko gruodžio 12 d. š.
ua. 2 vai. pietų. Susirin- 
kimas pasižymėjo tuo, kad be 

'jokio triukšmo padaryta 
& t daug gražių nutarimų ir iš

rinkta darbšti ir gera valdy- 
ibfl. Į valdybą jmteko šie: 

Jonas Jaroša, pirm. 
K Švagždys, viee-pirm. 
V. Mickevičius, prot. rast. 
M. Šeikis, finansų rast. 
Balutis, kasierius.
Direktorių vardų neatsi- 

menn. Gal kas kitas para- 
plačiau.

nemirtingumą, o 340 atsake 
netikį. 43 profesoriai atsakė 
tiki į Dievą, o penki atsakė 
netikį. 26 profesoriai sakė 
tiki į nemirtingumą, o 22 sa
kė netikį.

Maldos klausime 24 profe-’ 
šoriai pripažino, ir teipgi 
tiek pat nepripažino maldos. 
204 studentai balsavo tikį i 
maldą, o 283 netikį. <

T ypatingą Biblijos įkvėpi
mą tikėjimą pareiškė 208 
studentai ii1 3 profesoriai." i 
tokį Įkvėpimą netikėjimą 
pareiškė 272 studentai ir 45 
profesoriai.

Tarpe balsuotojų buvo ka
talikų, protestantų ir žydų.

Kas vasarą Suv. Valstijų 
prezidentas vyksta kur nors 
į kitą valstiją vakacijų pra
leisti. Dabar i Washingtona 
atvyko delegacija iš So. Da- 
kotos pakviesti ateinančią 
vasarą vykti vakacijų pra
leisti į So. Dakotą. Siūlo ap
sigyventi Black Hills’uose, 
kurie apima 80,000 akerių ir 
turi puošnią rezidenciją iš 80 
kambarių. Pasiūlvmas pre
zidentui patiko, bertgalutino 
žodžio dar nedavė.

' - —1 - 1

KALĖDŲ DOVANOS DARBI
NINKAMS

ATTTOL, Mass.— L. S. 
Starrett Co. paskelbė savo 
darbininkams, kad duos Ka
lėdų dovanas. Išmokės nuo 
4 iki 8% pamatinės algos. 
Nuošimčio didumas prigulės 
nuo kompanijai dirbimo lai
ko.

KIEK YRA PROHIBICIJOS 
VYKINTOJŲ

“Visu didžiu darbu užuo
mazga — pasitikėjimas savi
mi ; būk drąsus, o laimė tau 
nusišypsos.” (Kotzebue).

Rcp.

•< k
€.* *»-£■

/

. — Bal- 
Sr&uš turi bū-

:‘preziden-i iv , ~ .. <

tas su sSfe ^Sėimvnaft Į^’- ’Visuudymodieiioa 
otiski^(ftS''įŠš&ifi jjitur. buv" ""’kykl'>.i "• k<‘'^«i 
Dabar jisrrięĘktĮ'riairių, fcuf 
gali' ai>sFgyveXti'. iiol Balt i e j i 
R ūma i-bus ištaisyti. ] hote- 
lį preziiienRį .nenori keltis. 
Keletas ■ bobelių savin i ūkų 
siūlė prezidentui savo patar
navimus, - —5et prezidentas 
dar nepri

/Pūdei .buvo pasiųstas
Tą pat dieną

DETRC ’̂FMficli. — Iš 
Fordo ligoninės tapo atstaty
tos dvi nursės ir nursių per- 
dėtinė.v Jų prasikaltimas tai 
rūkymas. Fordo ligoni:." j 
nui-sės yra taip gerai apmo
kamos, kaip niekur kili:; 
saulvje. Todėl jos i::: i būt 
iš visų atžvilgių pjrvos klt- 
sos nursės ir su rūkv-e.u ten 
negali pasirodyti.

t _

Aprobuota, kad Ameriko
je sportui išleidžiama ]M*r 
metus $40,000,000, o rūky
mui išleidžia net $1.740,000,- 
000. Rūkymui išleidžia veik 
50 sykiu daugiau,-negu spor
tui.

MASKVA. — Rusijos so
vietinis teismas pasmerkė su
šaudymui 16 banditų. Išvi
so suimta banditų 80. Jie 
razbaininkavo totorų respu
blikoj. Kiti pasmerkti kator
gom

fel- Kaięnka

IKSO."
PATERSON, N. J. — šil

ko sandėliuose kilęs gaisras 
sunaikino šilko už $1,000,000. 
V i epąs gaisrininkas sunkiai 
sužeistas

«
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VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadvray

Tet S. B. 0948 •

BROCKTON BULS&:
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7180

“Ąt i dėl įojimas—-laiko vo
gimas.(Youn?y' ’ ' ’

WASIIINGTON. — Iždo 
Departmentas skelbia, kad 
iš viso Suv. Valstijose prohi- 
bicijos vykintoju esą 15,000.

ŠILKINĖMS PANČEKOMS
4 m. Amerikos moterys 

išleido $40,000,000 šilkinėms 
pančekoms. O šiemet spėja
ma bus tam reikalui išleista 
$350,000.000.

Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimą.

Kaina prieinamiausiu. U žvisy pilna pngrnbą. palaidojimų, su nilnu 
patarnavimu ir visais reikalingais daiktais pas mane galima apsieit 
bu $80 in angšciau už didelius, o už vaikus — nuo $20 ir augščiaii 
Niekur kitur už tokių kainų taip puikiai ncpnlaidos. ka;p aš palaidųjų. 
Kas tik turėjo su manim reikalų, visi yra dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAS\S:

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

V v

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

" "'■t ■ . " .................... ' '

Priverstinas Automobilių Apdraudimas
Mnsstfchusetts priverstinos AUTOMOBILIŲ atsakomybės užtikrinimo ak

tas įeinu | galę nuo kausiu 1 <1., 1927. ir certifikntai to užtikrinimo turės būti 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobili prieš tą dieni,, tojo 
dienoje arba po ta dienn. Nei viena«r automobilio savininkas negalės gauti 
“platės" l>e certifikato įrodant. kad Jis turi Atsakomybės Apdraudė* (Insurance) 
pollcy. kuri užtikrintų atlyginimą iki $5.000 sužeidus arba užmušus bile vienų 
asmenį, $10,000 daugiau negu vieno žmogaus bile nelaimėje; arba b) Atsako-

myl>ė8 Bond^są, lygios sumos; arba c) Padės pinigais arba paranka sumoje 
penkių tūkstančių dolerių. Geriausias laidas yra prisitaikinti įstatymui kreip
tis pnfi pnsftikStiDUS npdrandos (insurance) agentus arba brokerius, kurie su
teiks pilniausias informacijas oriui kainus už ajairnudos policy, bonds'ų ir jie 
pnrdpins reikalingą certifikatų. kuris ims reikalingas gavimui "piates.” Re- 
komenduojaml tie apdraudok (insurance) agentai ir brokeriai:

s

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

HOPKINS Edvard L.,
362 W. Broadway, South Boston, Mass. TeL S. B. 0501 

JAMES F. WALSH & S0N,
382 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0255 

JENKINS Vincent A,
One Statė Street, Boston, Mass. Tetaptame Main 7282 

KONTRIMAS B.
361W. feroaduray, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0605 

TURAUSKAS J. N,
104 Hampshire St, Cambridf®, Mass. Tel Univ. 9692.

KNEIŽYS Airthony F.,
308 £ Minth St, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 1696 

LTrafrANlAN AGENCY,
&61 Broadvay, So. Boston, Mass. TeL S. B. 0605 

MIKALOlftB Julius,
4ŠS W?Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 1607

HAMMflBFAt*,
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 2340

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieck.ns,

514 E. Brondvvay, So. Boston, Mas. 
Vice-PIręjininkas — Povilas Ruka,

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

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

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

G11 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
.Maršalka — Kazimieras Mtkalionis,

906 E. Broadvvay. So. Boston, Mass 
P. I., K. Keist (irto Draugija Įniko save 

mėnesinius susirinkimus kas pirm*, 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 VVashington St., Boston 
Mass. 1 :30 vai. po piety. Ateidam. 
ant susirinkimo atstve^iite su savim 
dauginu naują narių pfle musą drau 
gijos prirašyti. -

Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos SvenčiausiOf 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Tekis AšmensktenS, 

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

Vice-PIna. — Zofija KėšienS, 
59 Gatės St. So. Boston. Maso.

Prot RaštininkS — Ona SlaurienS, 
443 K. 7th St. So. Boston. Maso. 
Telephone South Boston 3422-R.

1n. Raštininkė — Bronislavn CtunienA 
29 Gould St.. W. Rovhury. Maso.

Iždininkė — Ona Staniuiiutė, 
105 W. 6tb St.. So. Boston. Mass.

Cvnrlrdarė — Ona Mtzgiroienė, 
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarnfnką kiekvieną mėner 

vakare, pobalnytinėj svetainėj 
Visais dr-jc? reikalais kreipkitės j pro- 

mkoių raštininku liUSm ar telefonu 
Fifth St„ So. Boston. Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

f
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v%3S36S«36S»3i3S3^VMi363^
5 FEI^ So. Boaton 0508—W.
į LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS

1
5251 Broadway, So. Boston 
? (“Keleivio-' name)

Onso Vaiaitoos: nuo 9 Iki 12, nw 
i M tU 6 Ir nno 6:30 fkf 9 vakare. 
Seredomin nno 9 Iki 12 vaL dlen^ 
Sobatomlg nuo 9 Iki 6 vak. Nedė 
domis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti'

I
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Telefonas: South Boston 4768

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

Ofiso Telefonas Unlrersity 8S31-WB 
Rezidencijos Tel. University 8831-Rl

1
D. A. ZALETSKAS 

Graborins ir Balsamuotojas 
448 ir ■983 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE. MASS.

1. Norvrood 1508
A*Pirmininkas — M. fttoba.

539 E. Seventh SL, So. Boston. Maaa 
Tclepbone Sonth Bontoo 8552-R. 

Vlce-PIrtnlnlnkM — J. Petrauskas,
17 Vale St« Sonth Boston. Maso. 

Prot Raštininkas — J. Gllneckla.
5 Tbomn.s I’k., Sonth Boston, Mare 

Fln. RaSttntnkaa — M. Seiki s,
MR RroadvrHV, So. Boston, Mase. 

Kasfetjue — A. Naudtlunaa,
885 E. Broadvvay. So, Boston, Mare 

Tvarkdarys — J. Saikia,
7 Wlnflei<t St.. So. Boatnn. Mare 

Draugija laiko sutrinkimos kas trečią 
npdėldlmj kiekvieno mėnesio, 2-rą va 
landi po piety. parapijos reMJ, 492 B.
Sarenth St, 9ov Boakpa.'Mare,

E. V. WARABOW & CO.
(KRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS J

South Boston, Mass. Tel S. B. 2402 
PAu<nrtBj. B,

iMt Šroadway, So. Boston, Mass. TeL S. B. 2027

IŽB 8t, Montello, Mass.
•> «■ ’ '
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Tetaptame Brockton 7180

iitoAvasuington strect
Norvood, Mass.
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