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Nelaime kasykloj j
^IŠGELBĖJO 90 ANGLIA
IS '* KASIŲ
5 Nederland, Colo.—Angliui
6 kasykloj buvo užgriuvę 20 

angliakasių. Jie užgriūti iš-
£‘ buvo ištisu dieną. Jų išgel- 

hėjimui labai uoliai darbuo- 
jLtasi ir atkasus rasti gyvi ir 
J? sveiki.

VOKIETIJOS PRINCAS 
AMERIKE

Washington. — Princas 
Otto Bismarck, ainis gar- 

geležinio Bismarko, 
Aplankė

saus
lankosi Amerike. 
ir prez. Coolidge’ių.

P NAUJI NAMAI LAIKRA- 
ĖČIAMS

x-- ■ • 1.• ; t New York. — Hearsto lai-
' t.krašeiai statydinasi naujus 
tepamus. Tie namai atseis 
! Į $15,000,000.

RADO GRAIKIJĄ KALTA
Tautų Sąjunga ištyrusi 

paskutinįjį graikų-bulgarų 
'susirėmimą, rado Graikiją 
kalta ir liepė užsimokėti 
Bulgarijai už nuostolius.

^PALIKO CENZŪRĄ
į.. - Ispanijos vyriausybė pa- 
* skelbė, kad laikraščių cenzū- 
į j® pasiliekanti. Tą daro del- 

kad laikraščiai prasima- 
rayi daug neteisybių apie karą 
Vjįoroke.

PAGALIOS PASITRAUKĖ
Pagalios Anglijos kariuo

menė ištraukta iš vokiečių 
miesto Koelno. Jie buvo oku
pavo 1.400 vokiečių namų. 
Dabar sugrąžinami savinin
kams.

KONKURENCIJOS
; Anglijos vyriausybė pa
skelbė varžytines pristatyme

^geležinkeliams. Į varžytines 
^tojo ir Amerikos kompani- 
Š’įjjos, bet nepavyko išlaikyti 

konkurencijos su kitomis 
-kompanijomis.

ĮTARIA BJAURIAME 
DARBE

VTashington. — Bostono 
kongresmonas Gaili vau pra
dėjo tyrinėti gandą apie be
gėdišką pasielgimą dviejų 
prohibicijos agentų. Tie 
ageųtai, prohibicijos "vykin
tojai, Mayflower hotelyje, 
valdžios kaštais kėlė bankie- 
tą, ir tas bankietas buvo la
bai šlapias. Bankiete daly
vavo 13 asmenų.

SUSITARĖ DEL SKOLŲ
Washington. — Rumuni

jos vyriausybės komisija 
priėmė Amerikos skolų mo
kėjimo išlygas. Rumunija 
kalta Amerikai $48.508,000. 
Išlygos lengvesnės, negu 
Anglijai.

PASIVĖLINO VIENĄ 
DIENĄ

'Naujasis Amerikos amba
sadorius Japonijon pasivėli
no atvykti į Tokio dėl audru. 
Ambasadoriumi yra Charles 
MacVeagh,

BAIGIA APJAKTI
Chicago. — Visame pasau

lyje pagarsėjęs astronomas 
profesorius Edwin Brandt 
Frost baigia apjakti. Tas 
atsitiko dėlto, kad jis per 
metų metus daug per tele
skopą žiūrėjo į dangaus erd
ves tyrinėdamas jų paslap
tis.

NESUFULINO” POLI- 
CISTO

ŽUVO TRYS

vai Franklin su savo dviem 
sūnais žuvo, kuomet jų auto
mobilių suvažinėjo trauki
nys. Viena mergaite buvusi 
kartu mirtinai sužeista.

Jie važiavo į basket bąli 
geimą.

Kai traukinys trenkė Į au- 
' tomobilį, tai traukinys dan

ėje mailės č vert į.

15 m. amžiaus, vyru ginu 
norėjo žinoti, kaip jis iŠr 
(lytų persirėdęs į mergių 
Persirėdė i puikią mergii

no ir

SUŽEIDĖ 18 ŽMONIŲ
Wobum, Mass.—Busas su 

pasažieriais atsimušė Į medi. 
Susitrenkimas buvo toks 
smarkus, kad keletas pasa- 
žierių išmesta pro langą. 
Sunkiai sužeista 18 žmonių.

įkė Iš 
buo-

šis buorinis laivas vadinasi FOREST DREAM. Jis nesenai 
Los Angeles, ('ai. ir plauks aplink pasauli. Tai turbut bus likuti

Japonijoj įsisteigė darbo 
partija

DARBININKŲ PARTIJA

Japonijos darbininkai ir 
sodiečiai turėjo unijas su a- 
pie 140.000 narių. Dabar to
ji unija turėjo suvažiavimą 
Ja]K>nijos sostinėje. Iš viso 
tų didžiųjų unijų yra 35. Tos 
unijos turėjo suvažiavimą 
apsvarstyti tvėrimą politiš
kos partijos.’*t"'nijirntstuvai  
nutarė steigti darbininkų po- 

^(litiŠką partiją ir statyti savo

IŠ KETURIŲ TIK VIENAS
Laneaster. O. — Dovcey 

Rosi*  24 m. moteris, pagimdė 
keturis vaikus. Bet trečią 
dieną jau "ik vienas u-buvo 
gvva<.

STATGI MIRTIS ]
New York. — Thoma.y 

Burke. buvusis Washiiigtono 
valstijos augščiausysis teisė
jas, čionai sakydamas pra
kalbą staiga griuvo ir mirė. 
Jis buvo stabo ištiktas.

PEIKIA SUTARTĮ
'A- Airijos nesamos respubli-
fkos prezidentas De Valern Į 
Jšnifkino Londone pasirašv-i 
i tą fantų saugumo sutartį.

į GAISRAS LIEJYKLOJ
f Milford, Mass.—W. J. 
. CoUins liejykloj buvo gais- 
♦TM, kurs padarė nuostolių

i

VAGIŲ BEGĖDYSTĖ

tiri pk" pat pone

LATVIJOS GARSI MOTERIS 
NUSIŽUDĖ Į

Ryga, Latvija. — j 
Meierovičienė, našlė b 
premiero Meierovičiai 
ta negyva, 
dė. kad ji bus nusi 
J os vyras pereitą v 
vo per automobiliu 
strofa.

Kristė 
Lvusio 
s ras- 

Ištyrima| paro- 
ųs. 
žu-

jfcata-

POPIEŽIAUS DOVANA 
KARALIENEI

Rymas. — Popiežius su 
' spec- i jaliėmi s ceremon i j omi s 
pašventino auksinį rožančių, 

'skiriamą Belgijos karalienei 
iŠ priežasties jos auksinio 
vestuvių jubiliejaus. Bruse- 
lyje popiežiaus nuncijus su 
iškilmėmis, dalyvaujant vi
sam Belgijos karališkam 

1 dvarui, inteikskaralienei po- 
Ipiežiaus dovaną.

1 ! VOGIMAS BAŽNYČIOJ
. Lynu. Mass. — St. Mary 
bažnyčioj biednųjų dėžute 
Tapo išplėšta ir pinigai, ku- 
’ riuos geros širdies žmonės 
ųlėjo biednųjn Kalėdas pa
linksminti, besą pavogti.

PRISIPAŽINO PAČIĄ 
NUŽUDĘS

Albany. N. A'. — Albert 
Dovine, buvęs aldcrmanas 
prisipažino, kad jis užmušęs 
pačią plaktuku ir pakišęs po 
savo namo porčium.

TRYNUČIAI
Brockton. Mass.—šio mie

sto ligoninę aplankė gandras 
ir to pasekmės buvo n ('pa
prastos. Buvo trynučiai ir 
visos dukterys. Moteris ne 
vietinė. 1x4 iš Northamp- 
ton'o.

SUDEGĖ GARADŽIUS
Framingham, Mass.—Deri

ni son Manufacturing kom
panijos garadžius sudegė, 
padarydamas nuostolių už 
$10,000. Jame buvo 100 au
tomobiliui. iš jų 97 tapo iš
gelbėti.

VĖL SUNEGALĖJO
. Anglijos karalius vėl sune- 
galėjo ir daktarai jam liepė 
vykti dviem mėnesiam Į vi- 
duržemines jūres. Karalius 
prieš tūlą laiką sargaliojo ir 
buvo išvažiavęs atsigriebti į 
Viduržemi nes jūres. Kara
lius turi silpnus plaučius ir 
žiemai užėjus turi šiurkščioj

GARSI NAŠLĖ

i*ONTA JACK LONDON. našlė. bu
vusi moteris Amerikos rašyto
jo .Tark Izindonrf. Jo* vyras mirė me
tui tam Rtjni. Ji flobor išplauki^ J 
Antrlij#. iš ten «i savo prfetellai* ant 
nedidelio. 4T> pMij laivo, vykę I Vidttr- 
iemlnea jura*. '

ŽUVO PENKI
Ties garsiuoju Sarajevu. 

Austrijoj, susikūlė du trau
kiniu. Penki žmones vietoj 
žuvo.

Kuras UOSTO PRA- 
HŽTtMORHRALU

XI-14 (Elta). 
Šięmis dienomis inžinierių 
taryba svarstė Klaipėdos 
uosto praplėtimo klausimą. 
Klaipėdos uosto darbų vyk
dytojas inž. KurganaviČius 
padarė susirinkusiems inži
nieriams platų pranešimą, 
kuriame plačiai nušviesta 
kokios ekonominės perspek
tyvos gali būti dedamos 
Klaipėdos uosto išvystymo 
pagrindai!, kaip dabartinėse 
ūkio ir politikos sąlygose, 
taip ir ateity.

Su Klaipėdos uosto išvys
tymu glaudžiai jungiasi ne 
tik paties uosto aprūpinimas 
techniškais įrengimais, bet 
ir tobulas tranzitiniam susi 
siekimui pritaikintas gele
žinkelio tinklas. Yra paruoš
tas tokio tobulinimo projek
tas.

Kadangi tas klausimas la
bai svarbus, tai inžinierių 
taryba pasiryžusi jį nuodug
niai ir rūpestingai išstudi
juoti. Padarytoj prelimina- 
rinėj sąmatoj uostui reikia
mai ištobulinti numatvta 
20,000,000 litų.

Vien tik uosto sutvarky
mas, kaip antkrantės, farva
teris, geležinkelis, neskaitant 
sandėlių, elevatoriaus, šal
dytuvų, atseisiąs apie 12 mil. 
litų. Ta suma didelę ir val- 
styljg11 ,J?r
asignuoti. Užtat visi uosto 
tobulinimo darbai, techniški 
įtaisymai, trobesiai bus sta
tomi sistematingai metas iš 
meto. Paminėtina, kad miš
ko medžiaga iš bendro uosto 
bus vežama tik Lietuvos lent
pjūvėse apdirbtam pavidale. 
Sieliams gi bus įtaisytas at
skiras uostas, kur galės lai
vai įplaukę tą žaliavą pasi
rinkti.

Inžinierių taryba išklau
siusi pranešimo išrinko ko
misiją. į kurią įeina: prof. 
Lekavičius, prof. Pistolkor- 
sas. inž. Šimoliūnas. inž. Ma- 
nekė. inž. KurganaviČius ir 
inž. Jankevičius. Ta komi
sija lapkričio 23 d. nyksta Į 
Klaipėdą, kur susipažins, su 
visomis sąlygomis vietoj ir 
referuos apie tai inž. tary
bai, kuri galutinai nusista- 
tys dėl Klaipėdos uosto to
bulinimo projekto.

LIETUVOS SĖMENYS-GE- 
RIAUSI PASAULY

Suomija nori siuntinėti savo 
laivus Klaipėdon

Helsinkis, 11. XI. (Elta). 
Suomių spaudoj ir prekybi
ninkų sferose didelio susido
mėjimo sukėlė žinia, kad 
Hamburgo institutas pripa
žino Lietuvos linų sėmenis 
geriausiais visam pa,'šauly ir 
'kad Lietuvos prekybos rū
mai ruošia instrukcijas auk
štai sėmenų kokybei palaiky
ti. Linų sėmenys sudarė 
svarbiausią Suomijos impor
to produktą. 1923 m. įvežta 
2,9 milijonų kliogramų už 
9.4 milijonų suomių markių. 
1924 m. importas padidėjo: 
įvežta 4,5 milijonų kilogra
mų 15,8 milijonų markių su
mai. Šiais metais nuo sau
sio iki rugsėjo mėnesio įvež
ta 2,8 milijonų kilogramų 
11,6 milijonų markių sumai. 
Nurodyti skaičiai apima ir 
kanapių sėmenis, bet šio pro
dukto importas labai nežy
mus. taip kad nurodytos su
mos gan tiksliai atvaizduoja 
Suomijos linų sėmenų im
portą.

Spauda pageidauja, kad

vežtų linų sėmenis”’ Suomi
jos Susisiekimui tarp Lie
tuvos ir Suomijos palengvin
ti Suomijos laivas "Posei- 
don/’’ kuris kursuoja Danci
go- Rygos-Hel sin k i o 1 i n i j o j. 
lankys ii' Klaipėdos uosta, 
jei ten bus mažiausiai 150 to
nui krovinių.

ŽUVO DU ŽMONĖS
AVatertovn. Mass. — Ste- 

phens Cleansing kompanijos 
drabužių džiovinamoji masi
na sprogo. Prie jos buvusie
ji du darbininkai tapo už
mušti. Jie buvo nublokšti 
sienon, kuri buvo 2<> pėdų to
lumo.

NUSKENDO LAIVAS
Loiuįon. — Anglijos laivas 

Ashton nuskendo. Tas atsi
tiko, kai susikūlė su Ameri
kos laivu. Prigėrė 5 žmonės.

SUGRĮŽĘS RADO MOTERĮ 
ŠULINYJE

Milford, Ma ss. — Minui'1 
Shackleton besisemdama 
vandens iš šulinio paslido ir 
nugarmėjo šuliniu, šulinys 
yra 15 pėdų gilus. Ji ten 
prigėrė. Sugrįžęs vyras iš 
darbo jos lavoną išgriebė. Ji 
paliko du vaiku.

Franeijoj karo nuteriotų 
vietų atstatymas jau visiškai 
baigtas.

NEPAVYKO PAFLIRTUOTI
New York. — Louis Man 

gini strytkaryje sumanė pa
flirtuoti su viena mergina. 
Bet toji mergina, gimnasti
kos mokytoja, sumanė duoti 
jam pamoką. Nutvėrė už ke
teros ir nusivedė teisman. 
Vyras prisipažino prie “dis- 
orderly eonduet.* ’ Mergina 
sakė, kad tą vyrą jai buvo 
•‘easv to handle.“

GRAIKIJOS PABAUDA 
$219,000

Tautų Sąjunga buvo pa 
skyrus komisiją ištirti nese
nai buvusį susikirtimą tarp 
Bulgarijos ir Graikijos. Is-, 
rodo, kad Grakija kalta ir 
kad nuostolių Graikija pa
dare Bulgarijai už $219.000. 
Todėl tokią sumą turės Grai- 

Ikija išmokėti Bulgarijai,

100,000 BENAMIŲ VAIKŲ 3 
UKRAINOJ

Ukrainoj, Maskvos valdoj 
moj šalyje, benamių vaikųO 
yra apie 100,000. Iš jų 20,- 
000 visiškai laukinį gyveni-y' 
mą veda. Maskvos valdžia • 
buvo paskyrusi komisiją ap- i 
rūpinti bent dalinai tuos žvė- ..' 
rėjančius vaikus. Komisija J 
atrado, kad be pinigų nieko 
nepadarysi ir pataria pakel- j 
ti mokesčius ant degtinės ir . 
taip gautus pinigus sunaudo
ti benamių vaikų šelpimui. 
Dabar žiemai užėjus jų pa
dėtis pabaisėjo.

Bet benamių vaikų randa
si ne vien Ukrainoj, o ir vi
sose žemiškojo rojaus dalyse. 
Darbininkiškos Rusijos ko- . ■ 
misarai jau kreipėsi į kapi
talistiškos Amerikos šelpimo 
fondą, veikianti Užkaukazy- '.yį 
je ii- prašė padėti aprūpinti 
žemiškojo rojaus badaujan
čių vaikų armijas.

NUSIŽUDĖ MOTERIS
ITymouth, Mass. — Mary 

Balboni, 32 m. amžiaus miš
ke rasta negyva. Ji besanti 
persipiovus rankų gislas ir 
išgėrus nuodų. Ji sjrgo ner
vų suirimu.

LIUJE
AVoreester, Mass. — Nei- 

šou Chorron rastas negyvas 
automobiliuje. Jis užtroško 
nuo nuodingo gazo. kurs 
kartais atsiranda nuo neto
bulo gazolino degimo.

NUSIPLIKINO KŪDIKIS
TVorcester. Mass. — Auna 

Culham. trijų meti] amžiaus, ' 
nuo pečiaus nutraukė su ver
dančiu vandeniu puodą.Van- 
duo pūkštelėjo ant kūdikio 
ir mirtinai apiplikino.

BAISI VIESULĄ
Bulgarijoj buvo užėjus 
iisi viesulą. Sostinės. So
jos. apv]inkėse sugriauta '
namu.

ŽUVO ANT GELEŽINKELIO
N. Adams. Mass.—Charles 

Bullock, 56 m. amžiaus kro
vė Į vagoną Kalėdų eglaites. 
Nepasisaugojo ateinančio 
traukinio ir vietoj buvo už
muštas.

NELEIDŽIA KELEIVŲ 
SU ŠUNIMIS

Kubos vyriausybė paskel
bė. kad neįleis i Kubą kelei
viu su šunimis. Tas įvyko 
dėlto, kad įgabenti šunes 
greit pasiunta.

*DAUGIAU KOSMETIKOMS 
NEGU MOKSLUI

Amerikos komercijos sek
retorius Hoover pasakė, kad 
Amerikos gyventojai kosme-^j 
tikams (pauderiams) dešimt “1 
sykių daugiau išleidžia, hegū 
mokslo vyrų parėmimui.

h
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’• m. pavasarį Klaipėdos 
buvtr įgteigta'įmonėlėk- 

^^^Fains dirbti vardu-'-*  ‘ Visuoti- 
|feįhė<Lėktuvų Bendrovė.” ’Tuo 
N, *■  *'  Klaipėdoje susidarė nau-

-^^^^.'■pranionės šaka. Šią bend- 
ir jai vadovauja 

h- dipL inž. 
^^^entzenas su inž. Lindenau.l 

bendrovės dirbtuvėse, sa- 
jėgomis ir vietos darbinin- 

dirbant, per 3 mėnesius 
^^įuvQ pagamintas pirmas lėktu- 

kuriam duotas vardas 
I^'^^iTest.” Lėktuvo statymą pri- 
_Jl^įurėj0 inž. Hentzenas. Pirmi 
•J^ląfginamieji skraidymai buvo 
fk'ū-'datonii š. m. lapkričio mėn. 7 ir 
'^UM?d. d. valdant aparatą lakū- 
UjUĮęįdi v. Koeppenui. Aparatas 
.-yeĮ|pasirodė gana tobulas.

naujo aparato ypatybės 
'y mir daviniai:
š y.; -Albatroso sistemos, dvispar- 

- be trosų, dvivietis su ang 
raišku motoru “Napier-Lion” 

450 A. J., duodančiu 2000 apsi- 
sųjdmiĮ per min.. 12 cik w for- 

> . \hibs. Aeroplano ilgis — 7.20 
., 3tn.‘, plotis — 12,60 m. Įkrauto 

;ąeroplano svoris 1700 kg. Aero- 
' planas padarytas beveik iŠ vie- 

finos fanieros. Greitis 250 km. 
'U'Val. Lipimas į viršų 5000 m.' 

.U per 17-18 min. Aeroplano 
■'*;  .Įengvas valdymas ir stiprumas 

- -. leidžia daryti visas aukštoje 
...Į į pilotažo figūras. '

y Kovos tikslui aeroplanas ga- 
. JT Ė būti pritaikintas kaip dvivie- 

tis naikintojas.
Kiek anksčiau, dar tebesta- 

tant aeroplaną, teko su juo su
sipažinti mūsų aviatoriams.

- - fn0ąrii^uty^-sitTięrį 
kais. yri - i
* '■ Ktti^ygiiį tapai, vie^inįp, 
mmo rūpm.y’raptaiiiyti, -ap-, 
tverti, kas pavasarį lietuvai
čių gėlėmis gražiai apsodina
mi. Kadangi mejįniai ^ryžiai 
pr aptvara greitai supgį tai 
komitetas sumanė pastatyti be
toninius kryžius su atatinka
mais užrašais, o kapus aptver- 
i retežiam. P. Krašto Apsau
gos Ministeris; d-ras Bistras 
įaskyrė 17 did-ž. minų sviedi
nių paminklui ir kapams ap
verti.
šis baisogaiivČ-iu kilnus dar

ias vertas dideles pagarbos ir 
-ektinas kitiems. t

sai kitaip miestelis atrodo, kur 
yra šaligatviai

piftką Streikų ątsiĮygintk Štm- 
kavo'sų yiršpm - tris ^avajtes, 
bet ir. iki-šiol d$i; neątsilygįnp.

•; -v
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ŽUVUSIEMS PAMINKLAS 
BAISOGALOJE

Kad primintų mūsų jaunajai 
kartai ir ainių ainiams tas mū
sų sunkias, liet ir garbingas 
kovas už Lietuvos Nepriklau
somybe, baisogaliečiai sumanė 
pastatyti Baisogalos miestely 
(Kėdainių apskr.) “buvusiems 
už Lietuvos Nepriklausomybę" 
paminklą.

Sumanymas kilo vielos šau
lių tarpe ir rado pritarimo vie
tos inteligentijoje ir liaudyje.

Vieta paminklui parinkta 
miestelio eeiitre. kame prieš 
karą buvo valsčiaus valdybom 
raštinės namas, per karą sude
gęs. Projektą paruošė. Šaulių 
Sąjungai tarpininkaujant, 
skulptorius šauly- p. A. -Alek
sandravičius. Paminklas 8 
mtr. aukščio ir turi pavidalą 
mažėjančių 4 kubų, sukrautų 
viens ant kito, su atatinkamais 
papuošimais ir parašais. Pa 
minklo viršuje mažas, akmeni
nis kryžius. Aplink paminklą 
norima įrengti dailus mažas 
sodnelis, kurį kas pavasarį vie
tos mokykla su apylinkės lietu
vaitėmis papuoštų, gėlėmis ap
sodinti]. Tuo būdu, ši vietelė 
taptų baisogaiiečiams tautinių 
ir valstybinių švenčių iškilmių 
centru.

Tam sumanymui Įvykdyti 
„-susidarė vietos komitetas. Ko 
miteto pastangomis ir gyven 
tojų pritarimu buvo sudarytu 
loterija: gyventojai suaukavo 
naminių gyvulių, paukščių bei 
ūkio įrankių. Loterija davė 
gryno pelno apie 5,300 litų.

Paminklui medžiagą —- ak
menis ir k. gyventojai pasiry
žę paaukoti ir jau rengiasLvež- 
ti. Komitetas atlieka dabar 
paruošiamąjį darbą, užsako 
metalines akmeninio paminklo 
dalis, kad atėjus pavasariui 
pradėtų statyti. Manoma, kad 
gegužės-birželio mėn. paminklą 
pasiseks jau atidengti.

Baisogalos kapinėse yra pa- 
laidota Ip mūsų, kareivių, ku-

TARYBOS KOVA BU 8LAP

P. Čarneckis, paskirtas Lie- 
uvos atstoviu Italijoj, šiomis 

1 ienom i s išvyksta Romon.

KAM TOKIA TVARKA
Linkuva, kiaulių miškų 

irėdija išsiuntinėjo valsčių val- 
lyboms skelbimus, kuriais nu
statoma tvarka išgauti s 
oms urėdijom, kaucijoms 
lirktąjį miškij.

Šiais skelbimais einant, 
ralaujania. kad norintieji 
ęauti kauciįass privalo patys at
vykti urėdijom, kad išgauti or- 
ierį tiems pinigams atsiimti iš 
vanko.

Bet. rodos, ne viena įstaiga. 
<aunanti pinigtis sulig orde- 
iais. nepiįvalo važiuoti kaž- 
tur tų orderių ieškoti. Jai jie 
•ti prisiur-’iami: tur būt pati 
'.rūdija, gaudama, kuriuos nors 
oinigus i!*centro  įstaigų nėra 
.-erčiama važiuoti jų išgauti į 
Kauną.

Jeigu kloji tvarka liestų 
.’ien ^tankins miško pirkliu." 
ičdos. žinoma, nebūtų, bet ta 

’.varka kaip tik liečia tuos 
-mulkim pirklius — ūkinin- 
šus. kurie miškų perka savo 
ikio reikalu.": mūsų žmonės 
iar nėra labai pratę prie varžy- 
inių. ir jiem." tas miško pirki
ne būda-ii- tai j) atrodo sun 
šus. tadsau: dar jie varginti 
.-erčiant važinėti urėdijon ke- 
ioliką. a: ktd]a."<lešiint kilo

me! ni gaili tų orderių, su ku
riais dapiri važiuoti bankan 
gaišinti laiką, varginti gyvu
lius ir dargalų gale gali orde- 
ic ir užanti, pasirodys, kad 

<irtnno virt a neišvalyta ar dar

sude-
• už

rei- 
at-

Žmocii'i >us priverstas atsi
lak vt i riš kai nuo įdėtos kau-

Pilna:.rodo pakaktų virai" 
irderius įteikti pirkikams per 
valsčiaibvaldybas: tas būdas 
ir urėdijos neapsunkins ir pi- 
'iečių nevargins.

LIAUDIES UNIVERSI
TETAS

Skuodas. Lapkričio m. 15 d. 
atidaromas Valančiaus liau
dės universiteto skyrius. Sky 
rius suorganizuotas vietos ir a- 
pylinkėmokytoji! ir šiaip in 
teligentii pastangomis. Kiek
vienų sekmadienį bus daromos 
paskaito? Skuode vidurinė*  
mokyklos salėje ir sulig gali
mybe viename ar poroje aplin
kinių kaimų.

Krakiai. Taryba, svarsty
dama 1926 m. pajamų sąmatoj 
traktieriaus laikymo pozicijas, 
rado, kad traktierius duoda 
beveik deficitą, dėl to, kad 
Krakiuose masiniai įsiplatinu- 
sios slaptos smuklės. Išsitarta 
griežtai kovoti su slaptais deg
tinės pardavėjais. Iš čia esa
ma III nuovados policijos vir
šininko padėjėjo sužinota, kad 
šis tas daroma, būtent jo jau 
vra padaryti protokolai už 
daptą degtinės pardavinėjimą 
n. Targonskiai, p. Zapašnikui 
ir kitiems užvestos bylos. Be 
to, iš kaikurių tarybos narių 
pranešimų, paaiškėjo, kad ko
voti su slaptais degtinės parda-. 
vėjais be galo sunku vienai po
licijai. nes kiti kurie net vie
tos valdininkai, būtent, Grin
kiškiu nuovados teismo tardy
tojas trukdo policijai kovoti su 
daptais degtinės pardavėjais, 
grasindamas policijos padėjė
jui už tai. kad jis darė kratą 
oas Targonskį. Turimi irgi liū- 
lininkai kuriems slaptos degti
nės paradvėjas Targonskis gy
rėsi. jog jis policijos viršinin
ko padėjėją pašalinsiąs iš vie
los ir slaptai degtinę pardavi- 
nėsiąs toliau. Todėl taryba nu
barė: kiekvieną tarylios narį į- 
traukti į kovotojų su slap. deg
inės pardavėjais skaičių, viso
mis jėgomis padėti policijai tai 
kovai vesti, išnešti griežtą pro- 
‘estą teismo tardytojui už jo 
oaminėtą žygį kovoje su slap
iomis smuklėmis ir ŠĮ nutarimą 
įasiųsti teisingumo ministeri
jai.

NEATLYGINA UŽ DARBĄ
Salgudiškis. Sa^gudiškę ne

toli geležinkelio stoties yra 
o-no Brazdžio lentpiūvėl. Joje 
lirba dviem atvejais per parą 
io 30 darbininkų. Medžiagą 
apdirba celežinkelių miškų 
‘ksploatacijai, einant sutartimi. 
<u p. Brazdžiu. Darbo yra pa-,

i • karvės: kaipedųąįosTi 
aipUn beėdaųęips. y -lį 

Dabar vėl atsilankė1 
rok-s asmuo buo Telšių* ; 
a įvairiausių knygelių jriŽ 

;.o, “gydo” sergančius.
i Narimdaičių apsistojęs- 
Ūkininką Vaišnorą ir apsiė.pję^^ 
šgydyti reumatizmu sergąn|j|^ j 
enelį. Mokesnis nebraiu i r ' 
risdešiint litų. Jeigu išgydy-S^R 
dąs, tai mokesnį imsiąs,• jeigu 
le — tai gydysiąs be mokės-' 
lio, tik tai pas juos gyvensiąs 
r maitinsiąsis. Žmoneliai ei- ..5^ 
ui pas jį gydytis. ~ .

lapkrį 
Čio 6xd. posėdy buvo svarstytai 
dalies buvusios valst. spaustu 
vės namo.(Kanto gatvėj) h III 
aukšto dabartinės valst. spaust 
najno pavedimo universitetui 
klausįmas. Sudaryta tam tik 
ra komisija tam dąlykui ištirti 

Be to, Kabinetas priėmė pii 
verstino raupų skiepijimo įsi 
projektą, kuris pasiųstas Sei 
mui svarstyti.

'kiiŠįąuliųpšę jrfaoiai paplito 
skarlatinos epidemija. Dau
giausia serga - mažesnieji vai
kai- Kol kas liga persergama 

pni negirdėti. Tenka girdėti, 
kad Šioji užkrečiamoji liga 
smarkiai plinta visoje Lietuvo
je. Esant panašiam, nepasto- 
viam orui, vaikai greit peršąlą 
ir suserga.

Po streiko daug darbininkų lengvojoj formoj, nes dar nuri-
Troliui ruieTOrn z\ onruyM1,’lkx-» T • . ' . • -"*naujų pastate, o senieji liko be 
darbo ir be atlyginimo už ke
lis mėnesius.

SĮItSRKUUM
Ųarbjnąį. Važiuojant iš 

Darbėnų, miestelio Palangos 
keliu į Darbėnų stotį, jau ties 
pat geležinkelio bėgiais įva
žiuoji į tokį baisų neišvažiuo
jamą purvyną, jog, rodos, ten 
galą gausi. Ten, sausmečiais 
ar’šlapmečiais, amžinai telkšo 
kūdros plotai. Pėstieji ir rai
tieji šiaip taip, pereina, bet 
važiuotiems bėda!

Įvažiavai ir nė jokiu būlu ne
galima išvažiuoti. Čia yra 
transportinis kelias, kuriuo 
veža medžius, grūdus, kelei-

GYVULIŲ LIGOS SPALIŲ
menesį

Veterinarijos Bakteriologi
jos laboratorijoj spalių mėn. 
buvo ištirtas 585 įtartų {plauti
niu arklių kraujas. Įplautimo 
ligos neatrasta. Be to, p~: 
siųsta labarotorijai ištirti 16 
gyvulių patologinė medžiaga. 
Rasta: kiaulių raudonligė pas 
1 gyvuli, aetinomicosis pas 1, 
acarus foliculorum pas 1. pa
siutimas pas 3, septicemija he-

RINKLIAVA VILNIUI 
VADUOTI

Kaunas, 7. XI. (Elta). Vii 
niui vaduoti rinkliava Mariam 
pelės ir Alytaus apskritys 
pratęsta iki lapkričio 15 d.Tra 
kų apskrity rinkliava mano 

PP'Įiiia pratęsti iki gruodžio 1 <1 
Rinkliava visur turi nepapras 
to pasisekimo.

VISIEMS AMERIKOS
LIETUVIAMS

MEDALIS VILNIAUS SEI
MUI PAMINĖTI

Vilniaus Seimo 20 metų su 
kaktuvėms paminėti Šiaulių S 
gos centro valdyba lapkričio! 
<1. posėdy nutarė išleisti taip 
tikra medalį ir sukaktimi; 
dienų atatinkamai paminėti.

yra 
išė- 
Bet 
pro

“Darbininkas” Padidintas, Papigin 
tas ir Paįvairintas

Visos Amerikos lietuviai težino, kad “Darbininkas” nuo 
gruodžio pradžios eina padidintas nuo keturių iki 8 puslapių. 
Eis du kartu savaitėje, abu sykiu po 8 pusi.

Toliau visi težino, kad per gruodžio mėnesį “Darbinin
ko” prenumerata papiginama VIENU DOLERIU. Visi nau
ji skaitytojai ir visi seni skaitytojai gali pasinaudoti šita nuo
laida, jei per tų mėnesį užsimokės už visus metus. Tai “Dar
bininko” kalėdinė dovana.

“Darbininko” regulerė metinė kaina Amerikoj $4.50, už
sienin $5.50.

Per gruodžio mėnesį, 1925, užsisakantieji ar atnaujinan
tieji prenumeratą gauna VIENU DOLERIU pigiau. Tai yra, 
metams Amerikoj tik už $3.50, o užsieny $4.50.

Visi naudokitės šiuo pasiūlymu.
Pasakykite apie šią dovaną savo pažįstamiems ir paragin

kite šia nuolaida pasinaudoti.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

Lietuvos užsienio ir vi
daus padėtis

(Tęsinys)
III. Vidaus padėtis

Kiekvienam svetimšaliui atvykusiam Lietu
von, pirmiausia puola į akį mūsų susisiekimas 
ir laikinosios sostinės išvaizda.

IVadžioje nepriklausomo gyveninio mūsų 
susisiekimas buvo nepakenčiamas. Keliai duo
bėti, plentai išardyti, traukiniai be elektros be 
anglių. Būdavo traukinys į pakalnę bėga, bet 
prieš kalną reikia pastūmėti, nes žaliomis mal
komis kūrianant garvežiui pritrūksta pajėgų, 
toks liūdnas vaizdas puldavo į akis pervažia
vus Vokietijos sieną. Jautiesi atsidūręs kaž ko
kioj apleistoj šaly. Gelžkelių išgriautos stotys, 
karo sunaikinti ūkiai, piktžolėmis apaugę lau
kai—dar labiau didindavo šį nemalonų Vaizdą. 
Taip buvo 1919—-1921 metais. Dabar visai kas 
kita. Laukai žaliuoja, ūkiai jau daugumoje at
statyti, veisliniai gyvuliai ganomi pievose ir 
traukinys bėga per Lietuves lygumas ir elektra 
apšviestas ir angliais kūrenamas. Dabar inter
nacionalui vagonu galima atvykti tiesiog iš Pa
ryžiaus Lietuvon ir visai nepastebėti kurių nors 
nepatogumų.

Gyvą tačiaus vargą turime su mūsų laikiną
ja sostine.. Nora Kaunas dabar jau panašus i 
Puropoš miestus: platūs šaligatviai, gražios 
krautuvių vitrinos, kas keletą minučių važinė
ja omnibusai,—bet daug dar kas jam trūksta.

JAU DUBA ŠALIGATVIUS
Sintaitad (Šakių apskr.) Šie 

met jau iš pat pavasario val
sčiaus valdyba įsakė, kad visa
me miestelyje kiekvienas ties 
savo Minu pasidirbtų šaligat
vius.

Savininkai, kuriems teko pa
dirbti šalt gatvių bent po kelis 
metrus buvo didžiausiai .nepa
tenkinti ir griežtai atsisakė pil- Tiesa, jati pradėtas kanalizacijos darbas. Bet 
dyti valdybos įsakymų. Tuo- jinai taip lėtai eina, jog . per-keletu metų. tesusiJ

ŠVENTO KAZIMIERO 
KNYGYNAS

Ukmergė. Sakytu vardu 
knygynas lig šiol buvo nepato
gioj tolimesnėj nuo miesto cen
tro Daugpilio gatvėj. Nesenai 
pavyko centre—Kęstučio aikš
tėj išnuomuoti butas, Į kurį ir 
perkeltas knygynas. Čia prie 
elektros šviesos languose gra 
žiai išstatytomis ir keičiamo
mis prekėmis gėrisi ne vienas 
Knygyno langines šventadie
niais esti atviros. Spaliui ISd. 
knygynas buvo pašventintas.

ar sei -

ŠUNDAKTARIAI
Telšiai. į Nerimdaičius ge

nai buvo vienas žmogelis abi- 
lankęs nuo Sędos. Užėjęs pas 
Lukošienę k 1 a u > i n ė j ę sį 
myna sveika esanti, ar
liai nesergą, ar neturi blogi] 
papročių, ar medžių negran- 
žią. mažai pieno duodą irt t. 
Sakėsi, kad nuo jo vaisių kar
ves būsiančios per tris dienas 
sveikos. Už vaistus užsiprašė

ASTRONOMIJOS OBSER- vi 
VATORIJOS REIKALAI ® 
Mūsų universiteto astrono-' .- 1 

ui jos laboratorija turi įsigiju- - 
i' nemažai gerų įrankių ir ma- 
10 dar daugiau gauti. Bet vi- - 
:a bėda, kad nėra kur tuos j- 
ankius tinkamai padėti, todėl 
<ol kas jie beveik visai nenau- 
lojami. Vienas labai geras re- 
iaktorius (padidinąs. 270 kar- . 
ų, o daugiau mūsų atmosfe- 
os sąlygose ir negalima) 

’izikos laboratorijoj, kur 
nūs langų observuojama, 
a tai visai nenormalu, nes
angų galima observuoti tik ne- 
lidelis dangaus skliautas.

Dabar observatorijoms sta
tomas ne vienas namas, bet da- 
ys. Mūsų observatorijai su- 
irojektuota pastatyti tokias 9 
lalis — bokštus. Kasmet bū

dų statoma po vieną^ bokštą, 
kuris atsieiti] 50,000 litų. To- 
<iu būdu visa observatorija bū- 
ų pastatyta per devynerius 
uetus. Tačiau dd šio meto val
dybės finansinių sunkenybių 
Šį Įstatymų tenka atidėti.

Visgi gamtos-matematikos 
'akulteta- nenusimena ir tikisi 

’-urasti dosnių mokslo mecena? 
lu. kurie šiam reikalui padėtų, 
nustatydami atskirus bokštus, -. 
<aip tatai yra daroma kituose 
'<raštuose.z Galima būtų bokš- 
e Įrašyti aukotojo pavardę ir 

tada bokštas taptų garbingu 
lakotojo paminklu.

Bet kol t ^geradarių, susiras,, 
dalinai manoma pasinaudoti ■ 
bent studijų reikalrns fizikos-;, 
chemijos institutų, kur bus į- 
tafsytas bokštas ir observaci- 
jos aikštele.

Į lauksime darbų pabaigos, 
inimis—važiuojant dantys barška.
'miesto valdyba susikalbėti. Dėlto manoma Kau- 
Įna pavesti valdyti valdžios skiriamam komisą- 
irui—taip valdomas Vašingtonas ir visa eile kitų 
■sostinių. Tada bus lengviau gražinti miestas, 
turint omenyj, kad jisai yra visos valstybes so
stine. Žinoma—kairieji turbūt šiame įžiūrės sa
vivaldybių griovimų. Mes savivaldybių nenai- 
kinsime, tik kai kuriuos klausimus išimsime iš: 
savivaldybių kompetencijos ir perduosime juos 
skiriamam komisarui. Tokiam komisarui esant 
būtų ne buvę tiek vargo, sakysime, ' kad ir su 
garsiomis iškabomis. Būdavo—atvyksta Kau
nan svetimšalis, pamato iškabas ir klausia:- 

įKur Lietuvos sostinė. Iš tikro taip buvo gali
ma -klausti, nes Kauno iškabose didelėmis rai
dėmis buvo žymima žydiškai, rusiškai ar vokiš
kai. Lietuviškai mažomis raidėmis, ]yg kad pa
juokai, buvo rašoma. Bandyta šiaip, bandyta 
kitaip—galop jaunuomene susitarė ir viena nak
čia degutu ištepė visas iškabas. Ar tuos jaunuo
lius peiksime ar juos girsime—jie padarė ir tiek. 
O kairieji šu lenkais ir žydeliais pašūkavo, pa
rėkė—ir dabar Kaune visos iškabos tik lietuviš
kai parašytos. Svetimšaliui jau dabar neberei
kia aiškinti, jog Lietuvoje žymioj daugumoj gy
vena lietuviai, jog Lietuva nėra įvairių tautų mi
šinys.

Toks pat sunkumas iškarto buvo ir su lie
tuvių kalba. Būdavo gatvėje išgirsti kalbant 
rusiškai, žydiškai, lenkiškai. Lietuviškai bu
vo kalbama nedrąsiai. 1920 metuose man teko 
dalyvauti Dievo Kūno procesijoj, Buvo daug 
chorų ir jų tarpe tik vienas lietuvių choras—visi 
kiti lenkų. Šiais metais toj pačioj iškilmėj bu-

Grindinys dar akine- jvo labai daug chorų—visi jie buvo lietuvių cho- 
Ir sunku su I rai.

Seiliau krautuvėse reta kur susikalbėjai lie- ri 
tuviškai. Ateini krautuvėm, paprašiai lietuvis- - 
kai ir gausi atsakymą: “prosze pana nie rozu- 
miem” arba “ne penimąją.” Turi pirkti, nes 
pirktis reikia, o lietuvių krautuvių! nėra. Mū
sų jaunuoliai ir čia sugebėjo priversti krautuvi
ninkus kalbėti lietuviškai. Susidarė keletą gru
pių. kurie vienas po kito eidavę ton pacion krail- *.  
tuvėn ir lietuviškai reikalaudavę prekių. Gavę £ 
atsakymą, jog ją nesuprantą, išeidavo iš krau-ČĮ 
tuves nieko nepirkę. Taip eidavo vienas po 
to kokia dešimts pirkėjų. Krautuvininkas

• nerimo įgaudavo—kaip gi—kokia dešimts piričė-į^^ 
jų pereina ir niekas neperka, nes krautuyej^g 
nieks neperka, ims krautvėje nieks nemoka 
tuviškai. Dabar galima eiti skersai ir Sil^g 
Kauna—visur kaintuvėse kalbama lietuviskatA^

Dar vienas šašas Kauną gadina—tai 
kės. ’ ’ Yra tai vežimas, panašus į tramvajibv^®*'  
rį veža vienas arklys. Jeigu Adenas nepaveža|g|f 
tai kinkoma gnit.e. Svetimšaliai mus paklails^^ 
bene puoeįus šiuo karu vežame. Mums- geda^^-yy 
sisakyti, kad mes patys tokiais vežimais-poK 
ną važinėjame.

“Konkių" prašalinti negalima, nea-< 
kių” bendrovė turi dar nepasibaigusiu-te 
sutartį. Manoma, kad “konkč” sutartie^ 
mino nesuląuls—jinai važiuos, važiuos ir iši 
no visai išvažiuos.

Matote, gerbiamieji, jog gerų nonj 
•netrūksta, tik geri norai nevisada lengva^ 
ti, nes kliūtys ir?*i  nemažos. . ,

Ylūsų administracija irgi ne vienanpt$ 
svetimšaliui, bet ir amerikiečiai lietuviui
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Kabareto Orkestrą

3 dolerių vertės knygų už 1 dol 
iuniinė-i

.nakti siusdama paskutini 
kū

ZUKAITIS
. 25 Giiiet ?A.» SneccerDort

Vilniaus Instrumentaliskas
Trio

Aušros Vartų parapijoj turė-> 
jau [la.-isekimą. kokio kitur ne ' 
patyriau: Seinų s:-minarij<>s 

. . . ' Atsarcisi prižiūrimi nagai,naudai >m im<la $l.Ū-S..’>0. !>U0- sveika veido išgura ar nau- 
jausies mados apredaiai ne.ir malonumas mūsa Į>-s’ patdmyti. jeigu plukai 
bus pilu; pleiskanų. Neda- 

čia n.-rKiurastas Gar-! lciskite- kad tie įkyrus balti i' ■ ■ parazitai gadintų jūsų Era-
; žumą. Naudokite

Ruffles
kas vakaras per dešimt dienų 
ir ple.skar.os tuojaus išnyks.

. Po to retkarčiais naudojant 
apsisauzoaite: nuo ij. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bor.ka arba 75c 
ues.og ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO 
Berry 4 South Sth Sts.

3rook!yr., N. Y,

gražus gegužės mėp. 
Dakaras traukte ištraukia eŠi 

^(pasivaikščioti dailiais Nemuita 
^pakrančiais. Tas Lietuvos ų- 
tpių tėvas tyliai plaukė nešda
mas ant savo nugaros sielius i? 
mažą vaitelį su žmonėmis, nuo 
darbo grįžtančiais nakties po
ilsiu. Taip buvo tylu ir ramu... 
Paskutiniai vakaro saulutės

■ spinduliai, atsisveikindami su 
• 'diena ir su milžinu Nemunu, 

nardėsi tykiame ir tyrame jo 
vandenyje, lyg tos pasakos žu
velytės miksinė? 
to kalno Neimu 
atsimušė daili >u 
ka,is bokštais 
Sieliu eilė-

— Būtų neblogai. atsilep? 
fcnfeas, t& iirgas - Juoau 
Liutkum: jis už vis labiaus 
prie&nasi, o kartais gali su
trukdyti ir patį sumanymą, bet 
.argi K vešų jaunimas gali apsi 
Misti kokiam liurbiui?!...

— Žinoma, žinoma, pirmasis 
ir visą laiką tylėjęs trečiasis 
šūktelėjo vienon baisau.

— O ką jis padarė, tęsė tre
čiasis toliau, kada Į>er Vely-, 
kas su
nimas. 140 auksinų ir parisve-i 
žę dropo. baltakės gerokai pa- , 
silik<nniinoiąe, ką jis vienas Į 
prieš visus, spiaut!... Tolesnių j 
žodžiu, nenugirdau. buvau.} 
kaip perkūno trenktas tais bai-j

r Xtyug atęivii£«&oj^ Salyje, 
nežino, kad JungtrneseĮVal- 
stijose yra daug įstaigų, kur, 
mokslą galima įgyti veltui. 
Nesiranda nei vienos kitos 
šalies, kur mokslo paranka
mai būtų taip skaitlingi ir

vįiis, surasti naujus jų rtcP 
kinimui būdus, tt sutraukti 
juos į vakarines mokyklas.

Nėra nei vienofe kitoe gru
pės šioj šaly, kuri galėtų taip

i VyskUJiuiijij

ant savo 
kranto ir. 
užu girių ir 
bo mažumai 
sielininkai 
rienė:

mė linksmint 
ma jos dailiu 
dėjo temti 
tinosi. neš

ra labai duosnūs mokslui, ir 
švietimo autoritetai daro 

 ; /fe : • ikiek gali, kad patenkinus 
■' ... . ’ I reikalavimus, kurie jų do-

! mėn atkreipami. Dažnai su
tinkama ateivius, kurie išsi
vaizdina, kad jie ria tik pa-

Nettitidsujaum mo- 
kestirų. ’ Mokinama elemen- 
taribės anglų kalbos ir moki
niui duodamalus šalies val
džios Sistemos tikras supra
timas.. Taip pat mokinama | Į vairius įrankiu:

• geografijos ir Jungtinių ’ J 1 1 
Valstijų istorijos.-

Žinoma, viešos vakarinės

lt t Lr oJNcll 11 Ulei 1 lt - j <.•*'*  z*\ -j - pasinaudoti švietimo paran-Amerikosf zmontvs v- ! . • - - . k , • ..kūmais, kaip naujai atvyku- ,
šieji is kitų šalių. Jie gali mokyklos, nėra užlaikomi 

sas, kur išmoks anglų kalbą, fe.
veltui lankyti vakarines kie vien tik ateiviams. Tūkstan- 

amerikonu — vvru ir 
Gaus nurodymų ingyti pilie ! ;noteru - ias lanko, kad pa- 
tyby. jm imntaiAi pdiešiais. į ^,-j jn‘n i s;,Vi; n„>k.la arba 
Arba gali lankoti n'aii

išdulkėjo. Galva nuleid,.
dnas dūlinau namo, kankina- 

isto- mas tamsių, kaip rmk ns nak- 
klai- tis, minčių: lindo klausimai vie- i 
ma- ua> po kito: ar ilgai taip l>us?| 

. Ir Ar ilgai, jaunimo, seksi tą žino-j 
užlos i ni jos m-d<»rx hės slibiną — alk - Į 
>pūn'bolj? ’ ~ !

-mimninkė-s. kurios

Kį nors mena au 
Daug ateivių besi- 

i amalų kksi.sr, 
ui jie padidina sa- 

ši’igiima nau 
1924 1925 įm
ausiąs ir pr;u

West Side yra tai didelis lie- DM1 
tuvių centrus Chicagoje. čia . .** ”®*M  r. •.».«*  
gyvuoja graži tvarkinga para- Neiwwn?*»te

. ... Ivn uuuMj. Mes turime
vlU turi S<1VO bazę toli ir .tnw» Me*  pasistengsime p<į 

plačiai žinomas “Oraugas.” JL
Apžiūrėjęs įdomiąs mašinas ir;kokiom balium picfctt.
................................/ •-a 1 siusime aanų»alius.is priėjau prie , T!]F }m:f{ICAy litbfan 
išvados, kad ‘‘Draugas” tvir- John sufka,
. • _  • Ifolfjerille, N. T.tai g,varnoj a. |

Nepaprastai gero Įspūdžio I 
darė vietinė lietuviu mokykla.' 
Vaikučiui malonūs'ir samojin-' 
gi. C orui/atsakinėja i klausi- 
; ms ir pats sąmojingai k kurni- 
gi’ja apie Lietuvą vte. Ik-to įri
ti mokykla gražiai papuošta.

kuriu 3(j.5<‘9 hu

ti bu-
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pasivaiksciojmv 
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ankšto smilčių į 
mas privijau tri 
kuriiiojančiiis ja 
norė« la m as p. -r i ra u k ’
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Ar pa galvojai apie

ovanėl ę gi mi i u ąns—n e-

rasta spauzdim 
bei nevisuomet i

Ii gauti “Darbi-

as" suruošė
kuriu galima pasipirkti. Siusi-

..tmincr laiko |

F. L.

u į 1.00
: $1000 TIK UzSO GENTĮ!’-
Į Atsiusk bt)c., o gausi, r.e pini-.' 
i eais. bet žolėmis, daugiau, kaip ; ,

REKORDŲ 
PRISIPIRK 
GRAŽIŲ 
LIETUVIŠKŲ

Naujas Tarptautiškas Šokių 
Trio

lll)ęzJll§ tiems. Ali- ; ’̂LyOO. Ka reikštų žmogui $1.000,

PADIDINK 
LINKSMYBE 
SAVO 
NAMUOSE

Kun. S. J. Struckus, Tenoras

16024F i\ i. j

<;ri. šiA?<r>n:.\’A 1G017F JIOV LlNKSMIOJl

KALĖDINIŲ KNYGŲ SIUNTINYS 
UŽ S1.00

“ DARBININKAS’’
oadvvav South Boston. Mass.

E7256
Su- y
FU- \

ma.

N. Y.

Visi nepasisekimai orgąni- 
. zuotam darbe, paeina nuo ne 
. veiklumo.

nio pa r

gerą’ ■ Uai-fe sup?;!'. žtn<>'.'.'s. 1 r nonims’:'. ■ ki’UUU". Tik feno. J L ak: fe ■ ' I ri l ■ ’ • • ■ - \ f
........ . . .fe

bu. Juk ]>irt.mū-yt valdininku: b’iv-> ti>- ]>ą- ' k-n r< ■ »ri i ai labai i numinga, f ” ‘fe”- ’ ' n n l‘< • ■ ‘ A ? ‘ ;i ■' loK’u-: ■

tys kainm berniukai at ■ mergaitės, m-turi j'fe'• dabar Įeina Į narl-uą. I\ a irioji <ą- ik’, pa- -s s- ■ ia’;-; “ 'i '!•

prilyrinm nr.-kųi,n’< .t įgygjo aini inkam* > nu > • gazdimlunu. <> dabar ir jio i.uTi! ......... ■ ■ <; < • ■ ■ • •
kslo. Juk rusu laikais mes neturėjome galimu- fe bui darbas t ikrai sblandžiai! eii ,.•!. 1 ••mkfe.: ’. -

ko mums

gu kuris v.nld
bo dirbti, kartais net darvdamas aiški 
žengimu—sunku buvo ji><,n šalinti o su.n 
bausti, nes prašalinto vietoj gausi arba iŠ kitur 
prašalintą arba ir visai negausi. Nesant tat 
konkurencijos nelengva buvo kovoti su blogais 
valdininkais, bei turbūt danginusia amerikie
čiai lirtm iai stmidurdavo ne su valdžios, bet sa
vivaldybių tarnautojais. <> sua-i valdybėse iki 
pereittijti metu buvo gana daug trūkumą, kokiu 
vyriausylx" negalėjo pasalinti, nes beveik visai 
negalėjo kištis i savivaldybių darbą.

Dabar dalykai gerėja. Kas met Įsigijama 
paujų inteligentu. Dabar vienai vietai turbūt 
būtų 2-3 kandidatai. Taigi pasirinkti jau yra iš 
ko. Ir valdininkai tat žinodami sąžiningiau dar
bų dirba, nes brangina turimąją vietą ir jaučia 
kad, jos nustojęs, netaip greit arba ir visai kv 

‘ to« negaus. Taigi valdininkai patys tvarkosi ir 
u galop įgauna daugiau patyrimo. Žinoma dar

Lietuvoje administratyviu atžvilgiu nesame taip

ai
avi • aidv-

v

Tovynės Kalėdinės Giesmes i

1G925F

1G026F

Naujas instrumentų Tno

i.G027F

16028F

16002F

-ouryr i.i'ci.jos šOKts
-CO1QP SAM l.U.o \ .ta 
iOUlol . v i’Ai.oMos Serenada

:.eo20F

16013F

Instramentališkas Duetas:

16014F

:į‘KordlJ, 
nikiu rit-

Instramentališkas Duetas:

I’RAl'GINGUMO PolkM, louior puakilvumo polka

s nos rokormiR, 
’-iti) dviejų instrvl 
i’i'< ;:ims re k.TT<i<,.

-mus viršaitis, priešingas daliailiimi 
bei. nusistatęs tyria žmones erzindavo 
mas per rugiapiūtę kelius taisyti ir čia jau paaiš
kindamas pilioriams, jog toki Įsakymą duodan
ti “klerikalu" valdžia. Nebuvo priemonių loki' 
klastuotoją bausti. Buvo atsitikimu su vadina-į 
mumis rekvizicijomis ir kitokią mokesčių rinki-; 
mm kad kai kurio savivaldybių valdininkai i m- I 
davo keleropus mokesčius savo naudai, neduoda -' 
mi maža nesusipratimų. Kai kuriose vietose sa-1 
vivaldylu-s imdavo per nelyg didelius yiokisrius' 
patys sau algas pasiskirdavo ir žvmias luinas no- fear?^s ir „Pralįsti sunkūs ir vieši darbai. Taip

ui triukšmu, kuriuos op<izi<-ija paprastai kelią. X 
Tai]) mes nepaisėme "riukšgo. kur' opoziei ja k<—;k 
Ir dėl šv<-nta*iienio  Šventinio ir dėl vadinamąją ;£ 
mažumu klausimo.

Ligšiol Lietuvoje š’-enią diena, imsi tyria, 
buvo atliekami triiikšiningnuai miestuose dar 
bai. Gvvuliai bandomis varinė jami, sunkieji ve
žimai su prekėmis baladojusi, žydai stogus den
gė. geleži kapojo. Dabar miestuose, kur yra gy
ventoju iki 3000 visa šventa dieną krautuvės už-

Brooklyno Mišrus Kvartetą* .
' J-U BROLIUKAI J 
' kunigai (S. Simku«V 

r>Eu t\msią n akt®-į 
I.P (S. Šimkūs)

: GRAŽIO.!! POLKA .4 
E2581 | PAVASARIO RYTAS? j 

’ Polka

* kitokie Columbijos komį^

žinia kur išleisdavo.
Dal>ar savivaldy!x“«s taip sutvark;

i y ra visame kultūringame pasauly. Kada mes

tarp jų ir vyriausybes yra ryšys. Apsk rities vir- Įtur tvarkoma, nežinia delko buvo keliamas dide- 
šininkai, valdžios skiriamas vaidinimas yra j lis triukšmas. Bet tasai trinkamas jau nutilo ir 
drauge apskrities valdybos pirmininką kurs y-.dabar visiems turbūt smaejau šventą dieną ra
ra drauge savivaldybių vietos vyriaus fcs pildo-,rniai ilsėtis.
masis organas. Savivaldybių mokesčū rps dabar I (Bos daugiau)

5 ponijos rekordai.
x Vietiniai ir apylinkių kolonijų lietuviai atsi 
| kitę į mūsų krautuvę, b tolimesnių kolonijų gal 
t per paštą. Tik tokiame atsitikime užsisakyti 6 
| dus ant karto. Prisiimtus štampo už 2e. yra pasi 
x mas pilnas rekordų katalogas.
x ”’ Kreipkitės adresu:

1GE0 MASIU0NIS
2S3 WE8T BR0ADWAY 80. B08T09, 

Tel St. Boteon 14Č6-T



dzieimy,” nebodamas buiį 
dingbesio ‘^Keleivio” rūpi
nimosi jo. iš šĮidgelos 
viešai apvęrida savo - bedas.

’"4 5. .

by - ---------
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“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mass

Tel. South Boston 0620

Išdaviką i
|Ay§ią savaitę kairiųjų spauda vėl pilna prasimanymų. T- 

gį^nagėjus meluoti negi susilaikysi. Ypatingos domės ci- 
kreipia į Lietuvos Universiteto peštynes, kurias būk 

■sukėlė katalikiškoji ir tautiškoji moksleivija, bet-tik- 
ffe*ėje  tas peštynes išprovokavo tautos išgamos iš laisva- 
r $iių stovyklos. Pereitam "‘Darbininko” numery tilpo 

a platus aprašymas apie tuos nuotikius, bet dar nepro- 
bus šį tą, priminus, nes kairieji vis dar nesiliauna me-

Kaip jau žinoma, visas lermas Lietuvos L’niversitete 
L dėlto, kad taip vadinamieji “pažangieji,” ar subolše- 

|<ikėję studentai iškabino Universitete atsišaukimą į stu- 
gdStus ir tuo atsišaukimu protestuojama prieš Lietuvos 

EEtūjos kareivio Jubilero Nochimo nužudymą. Kas-gi tas 
■garsusis” Jubileras ? Gi tėvynės išdavikas — komunis- 
bpagentas. Jisai šnipinėjo komunistų naudai? jisai agita
vo- kariuomenėje ir pagaliau, savo tikslo siekdamas, nu- 
kovė niekuo nekaltą Lietuvos sargybinį kareivį, sąžinin
gai tiriantį savo pareigas. Karo teismas tą budeli į pasmer- 

ri^jmiriop ir sprendimą įvykdė. Razbaininkams kitos baus- 
riJjs būti negali. Visa Lietuva pasipiktino, kai sužinojo. 

.Sį&d žydukas Jubileras nukoyė ištikimą tėvynės sūnų, vi- 
Lietuva apsidžiaugė, kai sužinojo, kad budelis tinka- 

rJ.iį.ai nubaustas, tiktai Jubilero prieteliai ir jų pakalikai 
^^tirieji studentai ėmė kelti triukšmą, Šaukti susirinkimus 
Uiįrčdaryti neramumus. Kodėl jie nereagavo į nekalto ka- 
^rėirio nužudymą ? • Kodėl jie sukruto, kai-teismas Jubile- 

pasmerkė ? Labai aišku. Amas buvo tikras tėvynės 
’is, stovįs jos nepriklausomybės sargyboje, o šis buvo 

.-Aeoniunistas, kuriam rūpi sugriauti Lietuva. Kairieji pri
etare paskutiniam, nes ir jiem Lietuva visai neapeina. Gal 
įįlaikai kas bandytų Jubilerą teisinti ir užginčyti jį komu- 
-.yflastu esant. Štai bolševikų atsišaukimų ištrauka, kurią 
gLietuvos pardavikai—komunistai, Jubilerą sušaudžius, iš- 
^paetė:

“ Draugas Jubileras žuvo dėl kilnios komunizmo idė
jos. Jo vietoj stos šimtai naujų kovotojų, kurie iškas duo
bę kraugerių kademų valdžiai. Draugai darbininkai, val
stiečiai! Visi darbo žmonės! pakelklite protesto balsą prieš 
provokatorinės valdymo sistemos panaikinimo! Reikalau
kit politinių kalinių paliuosavimo! Remkite juodosios re
akcijos aukas!”
Panašūs į šį yra stud. socialistų draugijos protokolas. 

Ob kurio užbaiga buvo iškabinta viešai universitete, panašūs 
-klyksmai nuolat kartojami socialistų ir valstiečių liaudi- 

riinkų laikraščiuose. Panašiai šūkauja ir Amerikos ne tik 
komunistai, bet ir social-buržujai.

Tai va su kokiais paukščiais Lietuvos socialistai sė- 
. kraujai Tai štai už ką amerikoniškieji “pažangieji" už- 
Čstoja! Jie gina žydukus komunistus; kartu su jais ruošia 
patęstus prieš Lietuvą; kartu su jais griauna valstybę. 

5L Mes žinome ko nori tokie paukščiai, kai žydukas Ju- 
■j^įeras. Jiems apeina įsisėsti į Lietuvos komisarų vietas 

smaugti mūsų liaudį. Mes suprantame ko galime su
jaukti iš tų komunistiškų žydbernių naujieniečių, kelei- 
yĮečių ir visokių jiems panašių išsigimėlių.

' Aišku, kad Lietuvos išdavikams vienas kebas—su a la 
orais ir jiems panašiais išgamomis.

&

! H

prąneĘąy/įi4 N. S. BįU“<zUf?yęr
Sz, vydamasis

grąžina neribotas 
p'av^dęjinio teises. Ligi šioj 
buvo 'pripažįstami palaikai 
tik iki 10,000 rublių. Nuo 
šip laiko palaikaupereis val
stybės žinion tik tuomet, kai 
nebus testamento ar teisėti} 
įpėdinių.

Vadinasi, paveldėjimo tei
sės paliekamos tokiomis, ko
kios jos buyę prie carinės 
Rusijos. Tai ir socializmas!

CENZŪRUOS UŽSIENIO 
SPAUDĄ

Lietuvos kairiųjų srovių 
laikraščiai skelbia, kad Vi
daus reikalų ministerija ne
trukus žada įvesti cenzūrą 
užsienio spaudai, kuri įveža
ma ir platinama Lietuvoj. 
Kai kurie užsienio laikra
ščiai būk cenzūruojami. Ka
dangi oficialių žinių kol kas 
nėra, tad sunku tokiems pra
nešimams tikėti. Bet, paga
liau, jei ii’ taip būtų, tai čia 
nieko nuostabaus. Užsienio 
lietuviškoji kairiųjų spauda 
tiek burnojasi. kad jau senai 
laikas taip padaryti.

BURŽUJAI IR “PROLE-

Komunistai mėgsta labai, 
daug kalbėti apie proletariš-. 
kūmą bet tikrenybėje tos 
“odoracijos” labai mažai ar-; 
ba visiškai neturi. Sovieti-i 
jos “proletarai” mažai kuo: 
skiriasi nuo kapitalistu, nes; 
nuolat su jais lėbauja ir gir-i 
tauja, kaip kad caro laikais.; 
“Elta" paduoda įdomią iš-; 
trauką: Į

“ ‘Echo de Paris’ korės-' 
pondentas praneša iš Berly-i 
no, kad SSSR revoliucijos 
sukaktuvės vietinėj SSSR 
atstovybėj šiemet buvo pa-: 
minėtos nepaprastai iškil- ■ 
mingai. Iškilmėse iš viso 
atsilankė apie 600 pakviestų 
svečių. 'Pirmą kartą, jose da
lyvavo ir visi Santarvės am
basadoriai. Stalai blizgėję 
nuo caro krištolų ir sidabro. 
Orlaiviu buvo pargabenta vi
sa statinė juodosios ikros. Į- 
domu buvo matyti kraštuti- 
niausius dieniuosius minis- 
terius kalbant su kraštuti- 
niausiais kairaisiais. Paste
bėtą kad lordas. d’Abemo- 
nas vienam iš intimiškinių 
salionų beveik visą, valandą 
kalbėjęsis su Čičerihu.’ Dar 
Įdomesnis buvęs pasikalbę ji-- 
mas vieno Sovietų ambasa
dos atašė su buržuazinės vai • 
stybės atstovu. Atašė paste
bėjo, kad labai juokinga ma
tyti visus buržujus atėjus 
švęsti SSSR revoliucijos su
kaktuves. Į tai svetimtau
tis. imdamas nuo stalo šmo
tuką duonos su ikrą, atsakęs, 
kad jis ateinąs tokioj formoj 
atsiimti tusu paskolos- ku
ponus.”

PATYS VERKIA
‘ ‘ Keleivio ’ ’ burdingierius 

“Kuryer Codzienny,” šių 
metų gruodžio 3 d., 232 Nr., 
pirmame pusi, labai stam
biom raidėm rašo: ‘'Zlotas 
galvotrūkčiais puola. Len
kija atsidūrė pavojingoj fi
nansinėj padėty. Valdžia ne
gali gauti paskolos valiutos 
palaiky m ui. ” Žemiau labai 
pesimistišku tonu apipasa- 
kojama visos šalies bėdos ir 
finansinės galimybės. Vis- 
tik viliamasi, kad nauja pa
skola, kurią, gal būt pasi
seks gauti, Šiek tiek atgai
vins pakrypusią, situaciją. 
J eigų jau patys lenkai prisi
pažįsta. kad padėtis kritin- 
ga, tad nėra abejonės, kad 
taip yra. Kada “Darbinin
kas" tą faktą plačiai apibu
dino savo editorialu. tai [ 
“Keleivis" 
ninką 
kalbėti apie tai ir patarda- kurios grįžęs, savo sutiktu

“Naujienos” kliedi
Kada žmogus ima nesąmones pinti, tai sakoma: “jis 

Tą patį galime pasakyti apie mūsų kairiuosius: 
' "jie kliedi.” Bet kada kliedėjimas pasiekia augščiausį 

*psnį, tai tuomet jau sakoma: “jis išprotėjo!” Atrodo. 
■;?lūd “Naujienos” baigia išprotėti, o kiti jų sėbrai dar te- 

įkliedi.
.-'Iki šiam laikui “N-nos" nesąmones rašiusios, fil< 

ĮĮgjįdėjo, bet gailų gale pamišo ir išdrožė tokį kliedėjimo 
žiginį:

KUN. KRUŠO IŠSIŠOKIMAS
Šią vasarą kun. Krušas 

puolė ‘'Darbi- Į Chicagos Šv. Jurgio par. kle- 
tiždrausdamas jamjbonas, aplankė Lietuvą, iš

“Perversmas baigsis pilietiniu karu ir visišku Lietu 
vos nepriklausomybės nustojiniu, tai aišku kiekvienam.

“Skandalas Lietuvos Universitete. išprovokuota.- 
Šmulkščių. Ambrazaičių ir viso kito klerikalų brudo. tu
ri tikslo nukreipti visuomenes nuomonę Į antisemitizmą 
(prieš žydus) ir suknr.-tymą tautinės neapykantos. Tu( 
gi metu kunigai Šmulkščiai savo kabinetuose ruošia per 
versmą.

Amerikos lietuviai, budėkite ir kelkhte tas klerika 
lą pinkles aikštėn!"

Argi ne juokai- padėti toki aiitgalvį: “Klerikalai ruo
šia perversmą Lietuvoje." ? Juk visiems žinoma, kad Lie
tuvą valdo ne soicalistai bei tautos išgamos, o “klerikalai” 
tai prieš ką gi jie ruoš tą perversmą ? Jei bent patys prieš

“Klerikalai ruošia perversmą Lietuvoje
“KAUNAS, lapkr. 12 (Mūsų koresp.) — Artinanties 

rinkimams j Lietuvos Seimą, klerikalų —kunigo Šmulk
ščio ir kitų, klerikalinės darbo federacijos vadų Ambra
zaičio, Jočio ir panašių tipų galvose bręsta perversmo su
manymai.

“Kalbama, kad pirmon galvon būsiąs pakeistas rin
kimų į Seiųrą įstatymas, ruošiamos ir kitosi.priemonės dik
tatūrai įst^^ti.^' ; '-
.' t sunkų ūkio krizį. Kįąįpėda vos vos
|laikosi. O kur■;Vilnijus;ir kiti- klausimai! f •

Toliau tasai socialbiznierių “orakulas” sako: “kleri
kalų — kunigo Šmulkščio ir kitų, klerikalinės darbo fede
racijos vadų Ambrozaičfo. Jočio ir panašių tipų galvose 
bręsta perversmo sumanymai.”

Ot, to tai mes nežinojome, kad “Naujienų” “išmin
čiai ’ žino keno galvose kas bręsta . Juk tai jūs “genijai” 
esate, o mes to nežinojome! Mes tik daba? suprantame, 
kodėl socialbiznieriai taip-peršasi į tautos vadus. Labai ge
ras dalykas, kad musų tauta turi tokius žmones, kurie 
skaito kitų mintis. Jus reikėtų į muziejų patupdyti, nes 
tokių tipų pasauly dar nebuvo, tad jūs esate retenybe!

Kai dėl kitų “pranašavimo” išdavų, tai mes daug ne
kalbėsime, nes sutikus su tuo, kad “Naujienų” “išmin
čiai ’ gali skaityti kas bręsta Lietuvos vadų galvose, no
noms nenoroms reikia sutikti'su “Naujienų” troškimais,. 
1)01601, kad perversmas baigsis tup, kad Lietuvos valdžia 
pati save nuvers, Lietuvos nepriklausomybę parduos, o į 
Lietuvos žemę parsikvies varįagus iš komunistinės Rusi
jos. Tada-bus laisves ir gyvenimo rtialbnuimį iki Sausį!

Amerikos lietuviai budėkime!Nes kada Bprbįęję ir

siųime- 
tij^įąpkrįėio 7 d. 247 Nr.', p|a« 
ciaį - toji
prakala s£įįė!l. lakai daug 
^MbųiTsųįdouimovisuome- 
aę, tai “Rytb’d radinį pakar
tojame : N

• “Bridgęport:— Rugpiū-J 
čio 16 įvyko šv. Jurgio para-; 
pįjos švet. vakarienė, grįžu
siam iš Lietuvos šv. Jurgio; 
parapijos klebonui pagerbti/ 
kuris kaip tik tą vakarą ir j 
sugrįžo. Žmonių buvo prisi-; 
rinkę ne visai mažai, kad ką 
nauja ir gražu išgirstų apie! 
mūsų Tėvynę Lietuvą, bet 
susirinkusieji žmoneiiai du- į 
sivyle. Kadangi grįžęs iš] 
Lietuvos svečias nieko gero i 
nepasakė apie Lietuvą, nesi 
daugiausia kalbėjo apie 
Prancūziją Italiją, Vokieti
ją. Visas tas šalis išgyrė, 
kaip gražiai viskas pavyz
dingai tvarkoma, kaip ten y- 
ra be galo daug valdininkų.

' O apie Lietuvą tai daugiau
sia iš blogosios pusės nupa
sakojo. Kaip ten žmonės 
skurdžiai gyveną, neturį ne 
ką pavalgyt, nesą nei pieno, 
nei mėsos ir duonos net sto
ka. Girdi, o prie monopo
lio, tai kaip prie išpažinties 
žmonrn laukia eilės, kad gau
tų degtinės. Baigdamas kal
bą pradėjo pasakoti, kad iš 
Tautos fondo Lietuvos žmo- 
neliai aukų nė vieno cento 
negavo. - Sako, ‘ keletas me
tų atgal šioje svetainėje su
rinkome 7000 doll., o kur jie 
nuėjo, visokiems agentams-, 

i politikieriams, o kaimo žino 
neliams nė centas nekliuvo.’ 
Paskiau dar Lietuvos ligoni
nes palygino su Amerikos 
kalėjimu. Sako Amerikos 
kalėjime geriau būti, negu 
Lietuvos ligoninėje, nes nie
ko ten gero nėra, nei loviu 
nei kėdžių, nei kitokių pato
gumų. Žodžiu sakant, Lie
tuva jam atrodanti skurdžių 
šalis, nes nieko ten gero ne
są. Sugrįžo svečias vakarie
nės metu, daugiausia norėje 
susirinkusius žmones įtykiti 
kad niekas iš Tautos fonde 
pagalbos negavo. Sako, tie 
sa, kaip Kaune, tai politikie 
riai labai rankas trina ir šū
kauja. kad Amerikiečiai lie 
tuviai daug pagelbėjo ir pri 
sidejo savo aukomis Lietu
vai laisvę iškovoti. Tačiau 
jis vaikštinėjęs po kaimus ir 
klausinėjos kaimo žmonelių, 
ar jie daug gavo iš Amerikie
čiu auką, tai visur gavęs at
sakymą. kad kaimo žmone
les negavę jokių auką. Sa
ko, jeigu jūs. manim netikit, 
tai patys rašykit laiškus ir 
klauskite saviškiu, ar daug 
kas gavo iš Tautos fondo au
ką, tuomet pamatysit, kad 
aš tiesą sakiau. Aš irgi ra 
šysiu i r toliau tyrinėsiu tą 
dalyką Nors bandė susirin
kusiems įkalbėti nepasitikė 
jimą prieš' Tautos fondą ir 
katalikų Federaciją, bet vėl 
tui. nes kas sekė ir seka ka 
taliką spaudą ir jų darbuo 
tę. tai tų savo nepagrįstais 
tvirtinimais ir nesąmoningo 
mis kalbomis neįtikinsi, kad 
Tautos fondas netiksliai pa

t naudojo surinktus pinigus 
•i Reikia gerai tą atsiminti, 
‘ kad tie pimgai, kurie buvo

surinkti laisvės savaitėje, jie 
buvo surinkti ne Lietuvos el
getoms dalinti, bet Lietuvos 
politiškiems reikalams ir 
laisvei iškovoti. (Supranta
ma. Mūsų pabr. Red.) Taigi 
tiė, kurie taipĮkalba'ir tokias 
nesąmones skleideią jie' pa-

j Amerikos Lietuviai budėkime! - Nes kąda išprotėję iri , ,tyšnežįnokąkaibąirkąjla- 
įsiutę gyvūnai nuo retežių pasprunka, W viąds'beiatiJdhi- ] ^ rol^^ię'.ųžkaTntiiniaL žiįį

ę i

tos kandžioja. •

juo, nes vęĮiui (jų u|ka^pio 
šąuksjnasš ’
kreipia dėmesio į. tuoš visus- < 
priekaištus, < bėt dirba nau
dingą darbą žmonijos labui 
ir mūsų tautos gerovei. ’ > '

' Po tuo rašinėliu “Ryto” 
redakcija deda savo priera
šą, iŠ kurio galima matyti, 
kad užjūrio broliai atydžiai 
seka mūsų išeivijos gyveni
mą, neš labai teisingai apie 
tai pasako. Štai tasai prie
rašas :

“Žinoma, ne visi grįžusie
ji iš Lietuvos Amerikon, vie
nodai atpasakoja Lietuvos 
gyvenimą. 5’ra Amerikos
svečių tarpe ir tokių, kurie 
atvažiuoja Lietuvon neužpel- 
nytų laurų rinkti. Tokius 
asmenis Lietuvos visuomene 
visai teisingai nepastebi, o 
jie, lar labiau išdidę, grįžta 
Amerikon ir niekus pasako
ja. Minimas korespondenci
joj kun. Krušas, kiek teko 
sužinoti, visai nėra Įžymus 
Amerikos lietuvių darbuoto
jas ir žmonėse pasitikėjimo 
neturi. Jo pranešimų apie 
Lietuvą turinį dedame laik
raštin pavyzdžiui kaip kai 
kurie Amerikos lietuviai ne
va inteligentai turi siaurą 
tautišką ir politišką nusista
tymą. Žinpma. visų balsu 
nesugaudysi, nes nekiekvie- 
nas balsas dangų pasiekia.” 
Kun. Krušo pasielgimui 

apibudinti nėra žodžių. To
kias nesąmones pasakoti a- 
pie Tautos Fondo aukas te
gali katalikiškos visuomenės 
priešas arba tautos išsižadė
jęs žmogus. Mes esame tik
ri, kad kun. Krušas pats ne
tiki tiems žodžiams, kuriuos 
jis metė L. R. K. Federaci
jos ir Tautos Fondo apkalti
nimui. ATeikiausia tai pa
gieža ir kerštas už tai, kad 
Lietuvos veikėjai į gerb. kun. 
Krušo atsilankymą mažai at
kreipė domės: nepasitiko su 
procesijom, su vakarienėm 
ir visokiom iškilmėm. Bet 
gerb. kunigas turi neužmirš
ti, kad Lietuva pagerbia tik, 
tuos, kurie dirba savo tautos 
labui. Argi tokiuo yra kun. 
Kimšas ? Tesprendžia pati 
visuomenė. Tuom tarpu 
mums tik tiek tėra žinoma, 
kad šis kunigo Krušo išsišo
kimas labai nudžiugino lais
vamanius, kurie su pasisma- 
ąėjimu kartoja jo nonsensus 
ir muilina žmonių akis. Ne
tikite ? Štai jums Brooklyno 
“Vienybės" 145 N r. tilpusiu 
rašinėlio ištrauka:

“Kai mūsą pažangioji 
spauda aiškino Tautos Fon
do šantažą, tai miną para
piniai žmoneles tam nenorė
jo tikėti, o klerikalų vadai 
to šantažo kritikus vadino 
'bedieviais.' Dabar jau pa
tys klerikalų vadai pradeda 
kelti aikštėn tą mūsų tautos 
vardan vestą prigavystę.

“Iš Lietuvos sugrįžęs kur. 
Krušas, savo lauktuvių va
karienėje Chieagoje štai ką 
pasakė: IŠ Tautos Fondo 
Lietuvos žmoneiiai aukų ne 
vieno cento negavo. Sako: 
keletas metų atgal šioje sve
tainėje surinkome 7,000 do
lerių; o kur jie nuėjo? Vi 
šokiems agentams, politikie
riams, o kaimo žmoneliams 
nė cento nekliuvo.
“Kunigo Krušo nebus ga

lima apšaukti ‘bedieviu,’ o 
vienok prisieis mūsų kleri- 
kklų vadams, kurie suvalgė 
virš pusės miliono dolarią, 
pilnai prieš s visuomenę išsi
teisinti t kodėl auką skirtų 
Lietuvai, neteko Lietuvai nė 
cefitotR 
pia komentax*ų  nebereikia.

Teįprendžia pąfys sfeaityto- 
jaųkųLĮos pagarbos toksai ,

p|>.|C.:3į
AUKOS

BENDRA^Slį- 
. ' ' FONĮHTT \

So. Bostono Šv.- Petro pa»,^f| 
rapijos klebonas gerb. kun,. 
Urbonavičius, kuris nuolatos 
remia mūsų organizaciją sa~ 
vo patarimais ir nuoširdžiu. % 
darbu, paaukojo “Darbinių- 
ko” bendradarbių fondui 
$10.00. _ . "tg

Dėka tai aukai, mūsų or- 
ganas galės Įrašiau siekti . ąU 
savo tikslo, t. y. — tapti tu- 
riningesniu. -Ji

Gerbiamam aukotojui kun. '- -zį 
K. Urbanavičiui nuoširdus -g
ačiū! 'C-

AUKA BOILERIUI
8 kuopa, Cambridge, Mass., 

nutarė paaukoti centrui, 
naujam boileriui Įruošti $10. 
Auką Centras jau gavo. Vie- \ 
nas kitas doleris, idėjos or
ganizacijai Įdėtas nežus. Tai 
sektinas pavyzdys ir kitoms 
kuopoms, kurks dar neini-

Didelis ačiū jautriai kuo
pai!

NEATSILIEPIA
Dar labai mažai kuopų at

siliepė Į centru užklausimą 
dėl knygų, Idirias centras 
duoda kuopos nariams dova
ni! Kalėdų šventėms. Matyt, 
kad ta dovanu nelabai rūpi.

“DARBININKAS” PARIE- 
BŽJO

Nuo 135 Nr. "Darbinin
kas*'  pastorėjo ir mano to
liau tokiuo pat likti. Tiktai 
prie viso to dar hūsną pada
ryta pamargini n m. “Darbi
ninkas” nori būti ne tik sto
ras. bet ir dailus, nes be to 
sunku visieim Įtiki i.

KORESPONDENTAI
Iki šiam laikui "Darbinin

ke" buvo stoka vietos kores
pondencijų skyriui, bet da
bar kas kita: vidtos yra. tik 
reiika gražių, rašinių, (leis
tina. kad būtų rašmna dau
giau apie darbininkų būvį 
nei apie Įvairias, kariais V> 
sai beprasmei pvMynes.

Lauksime bi*<»pjj  darbiiiiir 
kų subruzdimo.

“DARBININKO” KON
CERTAS

“Darbininko" koncertas į- 
vyks 1() sausio S<>. Bostono 
Municipal Buibling. Jau 
ruošiama spauda. Bostono 
apylinkių kuopas bruzdėki
te ir būbnykite apie tą nepa
prastą į vyki. 1 ūograine bus 
visokių geru i r juokingų da-

Anglijoj dabar • žmones 
vaisiu suvalgo tris sykius, 
daugiau, liepi prieš 10 me
lu.

sis r.
randto? Ohfo Įpiltus- — 
HARRIS,- (59 tol!



čionai parodoma dalis iš SŲOOOO arieiiŲ, turky ištremty. Jy padėti tyrinėjo Taotij SfhĮMęn*'komisiją.

Lietuvos Judesiai

rantuoja atlyginimą anglia
kasiam ir kartu teikia neblo-

'Anglies kasyklų bosai 
nori taikos. Darbininkai 
priima Pa. gubernatoriaus 
Pinchoto planą dėl streiko 
baigimo. Tasai planas ture-

Lietuvos spaudoje plačiai 
' kalbama apie dvasiškių ap

darų nešiojimo taisyklių pa
keitimo. Eina ginčai už ir 
pneš« Atrodo, kad ilgų su
tanų dėvėjimo šalininkų 
daugiau ir galimas daiktas, 
kad jie laimės. Būtų labai 
gaila, nes ilgų sutonų valkio
jimas po Kauno ir provinci
jos purvynus daro prasto i- 
spūdžio. Lietuva tuo atžvil
giu labai toli atsilikus nuo 
Amerikos.

$ » ♦

Pilsudskis, žadėjęs krėsti 
i kaili Lenkijos valdžiai, jau 
aprimo. Jo norus valdžia iš
klausė. Vietoje buv. karo 
ministerio Sikorskio pasky
rė jo klapčių smurtininką 
generolą Želigovski, kuris 
razbainikišku būdu išplėšė 
Vilnių iš Lietuvos. Dabar

les daryti grobuoniškus “su
kilimus."

192b m. sausio uivn. 24, Jo 
ir 2<> d. d. Kaune šaukiamas 
L. Darbo Federacijos skyrių 
atstovų suvažiavimas. Apie 
to suvažiavimo darbų tvarką 
bus paskelbta vėliau. Čia 
reikia priminti, kad L. Dar
bo Federacijos siekiai pana
šūs L. D. K. S. idealams, to
dėl toji organizacija mums 
labai artima, tad linkėtina, 
kad tasai suvažiavimas būtų 
kuosekmingiausias ir gausus 
naudingais nutarimais 1

anie užsispyrę ir tiek. Gu
bernatorius deda pastangas, 
kad tuos užsispyrusius ožius 
privertus nusdeistl

Bet Washingtonas , kuris 
turi paskutinį žodį tame rei
kale. tebetyli.

Angliakasių streikas paro
dė. kad to streiko kaltinin
kais yra savininkai, bet ne 
darbininkai.

♦ » ♦

Naujos išvaizdos “Darbi
ninkui” pasirodžius, pasi
pylė- pasitenkinmo kalbos. 
Vieniem patinka paveikslai, 
kitiem juokeliai, o tretiems 
raišnėliai. Bet palaukit! 
“Darbininkas” dar tuo ne
sitenkins. jis nori luiti ir di
delis. bet kartu ir gražus, 
taigi iš viso įdomus.

gyvenantieji tlucagoje, su
ruošė protesto mitingą prieš 
Lietuvos valdžia. J u atsi

kelionių žodžiai, kokius var
toja mūsų nepraustabur-

Tai

su i
tas imi- 
i. kurie

/••Jai lietą

ją

TEATRAS IR MUZIKA
1926 m. sausio 10 dieną, 

sekmad., Municipal Build- 
ing salėje, So. Boston, Mass.. 
įvyks pirmas “Darbininko” 
laikraščio muzikalis vakaras 
kurio programą išpildys ge
riausios artistu lės pajėgos.

♦ » ♦

Šių meti] gruodžio 27 die
ną. toje pačioje salėje kon
certuos nesenai iš Lietuvos 
grįžęs komp. M. Petrauskas.

» * »

Tą pačią dieną šv. Jurgio 
parapijos salėje, vietos Fe
deracijos skyrius ruošia Di
džiojo Vilniaus seimo sukak
tu vii] minėjimą! su prakalbo
mis ir gražiu programų.S Ii »

Gruodžio 1 dieną laivu 
“Majestic" atplaukė, i Ne\v

m ■

jau >iisirink<). JĮ

tiktu tarp Argiij"s ir Tur 
kijos. Turkai Mosubi klau
sime nusprendė nenusileisti.

bet jos nėra. Didesnės ir ga-

jos naudai — Turkija skclb-

300 I ūksiančių turki] ar
mija snk<m<-ent mota, ties 
Trak" riiK'žium ir jeigu Tur- 
kijos reikalavimai bus ne’š- 
pildyii. tai Imis Įvelta Į M<>- 
sula.

vič-Dančenko. Maskvos dai
lės teatro Įkūrėjas ir vedė
jas. Kartu su juo atplaukė 
jo sūnus ir žmona. Kiek vė
liau pribuvo teatro trupė, 
kuri susideda iš 100 žmonių. 
Ta>ai teatras duos eilę vai
dinimu didesniuose Ameri
kos miestuose.

Dzimdziai dar du<»da vie
ną vaidnima gruodžio 9 die
ną. trečiadieny. Lietuvi’] 
svetainėje. T’rogranie “Pa
siutusi Uošvė" ir kiti pra
šmatnūs dalykai.

^jimbnaudą ir 
paaugusius v 
Menymą p 
met ir tėvams Imsią 
mūs čia augantis y 
nuo ihūs taip, greit 'hej

ra pareiga savo šeimyną tin- 

kad toji Šeimyna nekęsti) 
Vargo.. Tėvų pareiga vaiku- 
čuis gražiai auginti ir juos 
sulig išgalės mokinti, Auklė
ti.

Doras tėvai jaučia savo 
pareigą ir stengiasi, kad sa
vo šeimynai davus tinkamą 
užlaikymą, jis stengiasi pa
laikyti darbą, kad gaunamu 
uždarbiu už savo darbą tin
kamai aprūpinti savo šeimy
ną. Motina apart paprastos 
kasdieninės namų ruošos, rū
pinasi vaikučių auklėjimu. 
Ji stropiai daboja, kad jos 
vaikučiai būt švariai aprėdy
ti, pavalgę, kad laiku nuei
tų mokyklon ir taip toliaus.

te

MATULE
Mes ir skaitome ir 

kaip lenkai net “neriasi 
lio” kad tik pagerbia^ 
kankinį arcivyskupą
Mes irgi turime kankb^ 
Ekselenciją vyskupą MttbSį 
čių! Abudu jie kentėjo M 
nodų priežasčių —

. . x ir tėvynę. Skirtumas t
_ Apart paprasto kasdienio tas, kad buvęs vyskup

tai gali laikyti 
sakyklas

Daugelis žmonių mano, 
kad kolegijos tik dėl turtin
gi] žmonių, ir tūkstančiai 
jaunų vaikų ir mergaičių už
baigę vidurines mokyklas, 
nei nemijsto apie augštesnį 
mokslą, nes jie paty^s ar jų 
tėvai negali juos užlaikyti 
reikalaujamus keturius me
dus kolegijoj. Svarbu tė
vams ir norintiems lankyti 
kolegijas sužinoti, kad bile 
studentas baigęs “high 
school” gali stoti kolegijom 
su mažai arba be pagelbos 
nuo tėvų arba draugų. Lan
kydami kolegiją jie gali tuo' 
pačiu laiku rasti kokį darbą, 
ir patys užsimokėti už moks
lą.

Raportai iš įvairių kolegi
jų Suvienytose Valstijose 
parodo, kad didelis nuošim
tis studentų- dirba. Kaiku- 
riuose universitetuose apie 
75. arba 90 nuoš. studentų 
mažai gauna, arba visai ne
gauna, jokios pagelbos nuo 
tėvų, ir apie 45 nuošimtis vi
sų studentų Suv. Valstijose 
užsidirba dėl savo išlaidų.

Dirbantieji studentai ne
turi bijotis, kad į juos žiūrės 
su pažeminimu. Visi tokius 
studentus gerbia. Beveik 
visi universitetai ir kolegi
jos turi kokias nors organi
zacijas teikiančias pagelbos 
surasti 
kuomet 
kvkla.

■

TAUTOS IŠDAVIKŲ 1 
DARBAS i

Š. nu spalių m. 25 d. Ka-' 
ro Lauko Teismo sprendimu J 
juvo sušaudytas žydas ko-: 
muilintas Nochmas Jubile-' 
ras, kuris bolševikų partijos 
tikslais užmušė Lietuvos ka-1 
riuomenės kareivį. Tuojau J 
po Šio įvykio Kaune ir apy-' 
linkėse buvo primėtyta bol-1 
šėrikų proklamacijų, kurio- į 
se jie aiškiai pareiškė, jog ’ 
Jubileras yra žuvęs “dėl kil-' 
nios komunizmo idėjos,” ir: 
kvietė visus kelti protestą 
prieš ši sušaudymą. Lietu
vos L’niversiteto .socialistą • 
draugija pasekė bolševiką 
proklamacijų kvietimą ir 
riešai išlipdč Universitete 
raštą, kuriame aiškiai pro
testavo prieš žydo bolševiko 
sušaudymą, -tačiau nė žodžio 
neminėjo apie Lietuvos gy
nėjo kareivio užmušimą ii 
kitas komunistų keršto au
kas. Šiuo savo žygiu stu
dentai socialistai aiškiai pa
rodė savo bolševikiškąjį vei
dą. sukėlė didžiausio pasi
piktinimo lietuvių studentą 
tarpe. *Kai  studentų socia
listų draugija lapkričio 8 1 
ruošė Universiteto salėje sa
vo paskaitą, susirinkę lietu
viai studentai jiems tos pa
skaitos skaityti neleido, iš
nešė protestą ir ėmė vyti lai
kau. . Įvyko susirėmimas, 
kuriame sulaužytas stalas, 
kelios kėdės, susikruvinta 
nosys ir socialistai išstumta 
iš sales Į koridorių.

Ir dar kas čia ypač tenka, 
pabrėžti, tai socialistų mėgi
nimas užtraukti savo “inter
nacionalą,” kai visi lietuviai 
studentai giedojo Lietuvos 
himną. Atvykus rok toliu i 
ir prorektoriui, studentus 
pavyksta nuraminti ir jieiš- 
siskirsto. Sekančiomis po 
šio susirėmimo dienomis so
cialistai studentai su žydais 
susidėję berųlrame posėdy 
nutaria neturėti jokių san
tykiui su studentais ateitinin
kais. tautininkais ir visais 
tikrais lietuviais, kurie gynė 
Lietuvos ir jos kariuonvnes 
garbę. Socialistų laikraščiai 
jierųs eina pagalbon ir Įvai
riausiais būdais stengiasi iš
teisinti. Kur gi nesistengs, 
juk tikri lietuviai studentai 
ardo susivijusių Universite
te*  ji] brolių sucialistų-holše- 
rikų lizdą; iš kurio jie ne
trukus žada įvesti Lietuvoje 
“rojų,” vietoje Dievo pasta
tyti Marksų ar Trockį. Ar
gi nerodo to visas jų veiki
mas per, kelis metus! Pik 
pažiūrėkite.

Daug jų narių yra bausti 
už bolševikišką agitaciją. 
PaĮi studentų socialistų 
viraugija nei karta neri 
y^vavusi tautiškose šventėte

studentai ateitininkai ir tau
tininkai. Vietoje to jie da
bar “uždėjo vainiką” pro
testo pavidale ant žydo bol- : 
šėriko kapo, kuris užmušė 
kareivi. Lietuvos gynėją! 
Na. sakykite, argi tai no ju
desių darbas, ar ne Lietuvos 
išdavikų darbas?! Ir dar 
drįsta po to kartu su “Lietu
vos Žiniomis.” “Socialde
mokratu” ir “Liet. Ūkinin
ku” piktintis ir šmeižti tau
tiškai ir valstybiškai nusi
stačiusius. studentus ir visuo
menę.

Kaip, malonus skaityto
jau, tu priimtum tokius “po
naičius,” kurie gintų tavo 
sūnaus ir tėvynės gynėjo už
mušėją ? Manau, kad svei
ki) kaulelių neišneštų. Taip 
ir čia. Nužudytas Lietuvos 
kareivis yra lietuvės motinos 
gimdytas sūnus, kuris buvo 
pastatytas ginti Lietuvą ir 
savo visus brolius. Apie jo 
užmušimą socialistai nė ne- 
cypterėjo. Argi ne skauda 
tau širdies matant kaip iš ta
vo skatikų Lietuvos Univer
sitete veisiasi bolševikų 
agentai, kaip jie ardo Lietu
vos pamatus, gina tavo sūnų, 
užmušėjus. Argi nematai 
dabar, kad socialistai aiškiai 
veda tiesiuoju keliu Į... So
vietų Rusiją. Gana to. To
kiems žmonėms ne vieta mū
ši] Universitete. kad paskui 
mums patiems iškastų duo
bę. Negalime mes toliau leis
ti. kad koki liolševikai ir so
cialistai pražudytų mūši] sū
nų kraujais iškovotą nepri
klausomybę. Visi turime į- 
dėmiai sekt, kad panašūs 
lx>lsevikai kartu su “Liet. 
Žinią" valst. liaudininkais 
ir kitais jų draugais ir užta
rėjais savo pražūtingais dar
bais nenuodytų mūsų tautos 
kūno, šis Įvykis tebūna vi
sai mūši] visuomenei geriau
siu Įrodymu, kad visų socia- 

' listą keliai susibėga... So
vietu Rusijoje. Visi todėl 
turime budėti. Visiems tu
ri akys prasiverti. (‘T. S.”)

aprūpinimo savo šeimynos, b 
kiekvienas protaujantis ] 
žmogus rūpinasi savo šeimy- j 
nos ateities likimu. J ei mes- ] 
paimsime, kad ir labai tur- ’ 
tingus pramonininkus, mes į 
rasime, kad jie visi yra apsi- < 
draudę savo gyvybes ant la
bai didelių sumų. Mat gyvas < 
būdamas žmogus suranda : 
būdus, kaip savo šeimyną 
užlaikyti, bet nelaimei išti
kus arba tėvui mirus, šeimy- < 
na palieka be savo globėjo, 
maitintojo, todėl jis sveikas, 
gyvas būdamas ir stengiasi 
savo šeimynos ateiti aprū
pinti, tad jis apsidraudžia 
savo gyvybę, kad jam mirus 
jo šeimyna nekęstų vargo.

Mes lietuviai, būdr^į ne-- 
turtingi ir gyvend<m^Wien-iš 
kasdieninio savo įnikti už
darbio, tuo labiaus privalo
me savo šeimynų likimu su
sirūpinti ir jų ateitį aprū
pinti, apdrausti; Iki šiol ir 
apdrausdavome savo sveika
tą įvairiose draugijose.

Nors tos pašaipiuos drau
gijos savo laiku labai daug 
gero mūsų išeivijai padarė, 
bet pasikeitus gyvenimo st
ygoms, keičiasi ir visi mūsų 
reikalai. Kadaisia už 100 
dol. gražiai žmogų darbinin
ką palaidodavo, šiandien jau 
ir 500 dol. neužtenka. Tai
gi gyvenimo aplinkybės ver
čia ieškoti kitų draugi jų,kad 
savč apdraudus.

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienymas Amerikoje y-- 
ra vienatinė lietuvių katali
kų įstaiga, kuri lietuvį dar
bininką. pilnai patenkina. 
Čia gali savo sveikatą ap
drausti nuo $3.50 iki $21.00 
savaitėje, gi gyvybę nuo $150 
iki $3,000.00 ir kas svarbiau
sia, kad į Susivienymą ga
lima prisirašyti su visa savo 
šeimyna, vyras su žmona ir 
vaikučiais nuo vienų metų 
amžiaus. Prisirašydamas į 
Susivienymą žmogus nieko 
nerizikuoja, nes Sus-mo ka
pitalas jau siekia $700,000. 
Susivienymo kuopų yra 
kiekvienoje lietuvių koloni
joj, taigi jei Tamsta dar ne
si tos taip didelėš organiza
cijos nariu, pasiskubink pats 
prisirašyti ir visą savo šei
myną prirašyk, gi jei esi pa
vienis tuo labiaus skubinkis 
kol jaunas prisirašyti, nes su 
kiekvienu metu tavo amžius 
auga.

Kuo jaunesnis žmogus sa
ve apdraudžia, tuo mažiau 
jam yra išlaidų, nes visur 
reikalaujama nuo amžiaus 
auĮta metų mokėti.

Ypatingai tavai turėtų su- 
rirūpinti savo vaikučiais ir 
visus į Susivienymą prirašys

liakas kentėjo nuo m 
bolševikų. Mūšų gi kfflį 
nuo “brolių” lenkų. Dk 
nis padėjimas lenkų k 
vienok nesulyginamai 
nei mūsų. Lenkas kankiny^ 
su didžiausiais pokyliais ■ 
važinėja lankydamas 
čių kolonijas Amerikoje J 
su gi kankinys toli, toJi,j 
tėvynės, kurią karštai 
Ii nuo savųjų prie kuriųją’ 
dis jptraukte traukia.

Nemirškįte jo — Jis 
jo meldžiasi kiekvieną dįe 
už savo tėvynę ir už mus Įp 
už ji melskimės.

Jis it tremtinis! — Jis 
tos ir be įeigų—nemirs 
dvyrio kankinio." Artinta 
ledos. Mes kiekvienas r 
vaisiais dalinsimės -i 
mis. Jis ten tarp sveti

Argi nebūtų gražu,-kadrilį 
vienoj iš mūsų čion esaųčį 
lonijų surinkus kolektą • 
siųsti'mūsų kankiniui 1 
kalėdinę dovanėlę!.. ..

Atlikti gi tą darbą nei 
didžiai gerbiamieji 
pie tą užmanymą kuomėt^ijį; 
garsintų iš sakyklų ar pri 
— atsirastų kiekvienoj 
joj žmonių kurie poromis 
tų parapiją ir rinktų auka# ,*į  
prie pagelbos klebonų 
prieš Kalėdas galėtų jas

tinkamus darbus. . 
studentai lanko mo- ; 
Paprastai tos orga- < 

s vadinamos “dar- 
l)o" biurai arba “savišal
pos" biurai. Jeigu prie ko
legijų nėr tokių drganizaci 
jų. tai tą darbą atlieka Y. 
M. C. A. arba A’. W. C. A. 
Tie biurai rūpestifigai orga
nizuoti ir sistematiškai vei
kia. Jie susineša su visais 
miesto daibdaviais ir turė
dami surasus studentų, ku
rie ieško darbo suveda darb
davius su darbininkais.

Vale Universiteto rapor
tas rodo, jog per vienus me
tus 564 studentai uždirbo 
$215,000. Columbia Univer- 
sitetas rodo, jog per metus 
722 studentai pristatyti prie 
darbo ir uždirbo apie $100,- 
000. -

Daugelis studentų gauna 
savo užlaikymą tarnaudami 
prie stalų, kaipo veiteriai, 
arba virtuvėj pagelbininkai 
kolegijos valgyklose. Kiti 
dirba prie mokytojų ir yra 
visa eile visokių darbų stu
dentams, kurie nori užsimo
kėti savo lėšas.
. Įvairios kolegijos turi vi
sokias stipendijas- gabiems 
studentams. Patartina apie 
jas sužinoti pirm stojant ko
legijom Norintiems stoti 
kotegijon, patartina pasi-*  
rinkti kolegiją, ir iš tots kote*  

parei? ' —1
.duos.

Rev. Bishop George 
Limgotevere Pamesime 
Rome, Italy, Europe. ,

Visi tad prie darbo! 
doru būtų kad lietuviai jBk 
mirštu savo vyskupą 
kankintą! Mūsų gi kanĮgMiM 
bus linksmiau kuomet 
kad mes jo nemirštame.

SWETWŠAUAIK 
turėti m 

LIETUVOJ
Kaunas, 7. XI. 

Lapkričio 6 d. Sei 
ėmė III sk. įstatymų | 
nio X tomo 830 str. X'£ 
bos priedo pakeitimo 
tą. Einant tuo įsta 
si svetimšaliai, gyveni 
Lietuvoj turi likvidu 
turtą iki 1926 m, 
men. 3 d. Kitaip 
paima valstybe 
ir parduoda jį iš viif 
Gauti už parduėtaj^1 
nigai, išskaičius 
turto globojimu ir! 
mu sumas, 
ninkul

Taip pat priimtas! 
“žemfe reformai 
pakeitimaą,”. kurhta 
darbininkai ir

r išk;<n6n\? nei \kitrto, Bita, .•

Nedidelis Brazilijos mies
tas Babia statydinasi vidu
rinę mokyklą už $25,000.

ja $2.50.
Didelis angiiškai-lietuviškaa 

žodynas be apdarų $5.50, ap 
darnose $650. forrrioa

MOKINATĖS ANGLIŠKOS 
KALBOS

Tukstančiai Amerikos lietu
viu pasiryžę iki gyvos galvos 
gyventi Amerike. Tokiems vie^ 
nas svarbiausių reikalų šioje 
šalyje yra angliška kalba. Mo
kinkite? jos visokiais būdais. 
“Darbininko” knygyne galima 
gauti angliškos kalbos kalba
mokslių ir žodynų.

listišk.-iis apetitais sudrum- 
džia žmonių ramv!>ę. Ang 
lija gali susilaukti kolonia- 
lio karo, e • •

Į New Vorką rusenai at 
'yko pralotas grovas fon 
Galen. Jis vadovauja sąjun
gai. kuri trapininkauja tarp 
katalikų ir pravoslavų. Pa
sak jo žodžiais sąjunga stip-'j Didelis angliškos, kalbos va
rė jauti. lodei kad pravosla- dovėljs iš 310 puslapių kainuo
tų bažnyčia liko !>■ jokios 
globos bolševikams įsivieš
patavus.

Mosonerija plečiasi, o kri
kščionija. kad ir stiprėja, 
bet nėra tvirtai susijungusi. 
JUųkas suartins visas kri-
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Rochester’io, N. Y. lietuviu parapinis choras.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE

arta laimėj i m. 
:me.

; Conn. Apskričio me- 
įuvažiavinias Įvyko lap- 
22trą d., 1925 m., Švč.

parapijos svetainėj, 
Conn.

ričio pirm.- Antanas Mi- 
t pradėjo suvažiavimą 

-yal. po pietų. Pirm, pa- 
gerb. kun. Vaškeli ati- 

įfri sesijai su malda i r pra- 
į delegatus. Kutu VaŠ- 

sveikino valdybą ir'dele- 
patarė gražiai tyrinėti 

zacijos reikalus, nes kur 
įbybė. ten didyl>ė ir jėga.
£kad visi stotu Į talką. Jo 

nuris delegatai priėmė su 
ą'plojimu.

įgilto tapo išrinktas prezidiu- 
3 sesijoms vesti: pirm. Anta- 
Mičiūnas. vice-pirm. Juo- 

m Bernotą, rašt. Afielialina 
skaitė, reporteris An- 

Pateckis.
štininkė peržiūrėjo man- 
štt ir prane

SMS.Ątos kp., AVateibury, Ct.
Juozas Bernotas, Petras

Jokubauskas, Antanas Alešk^
Antanas Saihbara. Jno-

£ Klimas. Simona*  Cibuls-

£1 6-tos kp., Hartford, Conn. 
I^Andrins Datockis. J. Burlm-

Šrupša. Antanas Kursis. 
ffieronika Potrokevičmnė

IŠ 36-tos kp., Now Britain.
— Antanus Gurskis,.

as Aličiūnas. Michalina 
uskaitė. Delegatų; viso 

uvo 13 iš f. kuopų ir 
šiai: gerb. kun. A. Aaskdis i 

bJer. Remeika ir A. Masinta: 
^Svečiams

blogas oras buvo, visvien pelno 
apskričiui liko $44.11. Rapor
tas priimtas su pagyrimu.

4. Waterburio chorui už da
lyvavimą išvažiavimo progra- 
me suteikta buvo sidabrinis 
puodukas. Vargonininkas A. 
Aleksis dėkuoja apskričiui už 
dovaną. .

5. Laim?jimo bilietų raportas. 
Pasirodė kad AVaterburio kuo
pa daugiausia knygučių išpar
davė. Raportas priimtas.

Laimėjimas atsibus ant pa
baigos suvažiavimo.

Svarstyta apie davimą do
vanos tam nariui, kuris par
duos daugiausia bilietų. Įneš
ta ir nutarta kad kuopų rašti
ninkai pri>iųstų apskričio raš
tininkei vardus narių, kurie 
daugiausia bilietų pardavė jų 
kuopoje.

6. Komisija surengimui dai
nų kontesto praneša kai muz. 
Aleksis dąrbuojąsi ir tas kon- 
testas Įvyks. Raportas užgir
ius ir nutarta tolinus laukti.

7. Atstovė Į seimą išdavė ra
portą. Raportas priimtas.

S. Įnešta daryti pertrauka ir 
atsilankyti ant mišparų. Bei 
daug dalykų svarstymo Įnciš- 
mas nepriimtas.

Įnešimai
1. Svarstyta kas link auka 

vimo centrui. Conn. apskritys 
ragina kiekvieną kuopą su
rengti kokį nors vakarėli atei
nančiais metais.

2. Įnešta ir nutarta kad atei
tyj kuopos stengtųsi sugrąžin
ti laimėjimo bilietus paskirtu

' Perskaityta.' pn'oito suvažia-
_ rotokolas. kuris huvo 

su sekančia pastaba: 
irt rašvme m otokdo ateit,' 

ūJĘutų pilnas vardas užrašytas.
Valdybos Raportai 

pirmininkas pranešė 
i'reikėjo dirbti, be! 

jjįfiĘp Tarbuš išpildo.

kad 
ir/jlč- 

JJaportan

fj^ice-pirminmko ir 
Ikeš raportai priniti.

Iždininkui išėjus 
te raštininke, k’ 

mtas.
Ištrauka i>

r;

raportą 
i> buvo

4. Įm-šta ir nutarta daryti 
pertrauka 15 mitintų dėl suren
gimo bilietų traukimui.

5. Įm-šta ir primta kad aps
kritys rengtų išvažiavimą. Vie. 
ta palikta komisijos nuožiūrai. 
Sekanti bnvo išrinkti į komisi
ni: Juozas Burnota.  Antanas 
Mičiūnas ir Simonas Cibulskas. 
(Jeigu Cibulskas neapsiims. tai 
Juozas Klimas).

*

Išvažiavimas nutarta rengt’ 
apie birželio mėnesį. Viskas 
palikta komisijai ir valdybai.

6. Vietą pa.'kirti kitam su
važiavimui palikta valdybos 
nuožiūrai.

NEWARK, N. J.
Ko tam Newarke nėra. Tik 

gaila, kad mažai kas rašo. Nu
gi mūsų Sandaros kuopa 29 la
pkričio suyengė “prakalbas.” 
Pasikvietė p. Tūlį iš Bostono. 
Ką tas aklas žmogelis kalbėjo, 
tai jis pats nežinojo. Jeigu 
būt užklausta apie ką kalbi, 
tai būt žmogus nežinojęs ką at
sakyti. arba gal būt sakęs, nė- 
ra pasirengęs. O mūsų sanda- 
riečiams gerai, bene jie su
pranta ką. 0-gi antras kalbė
jo iš pačio NewiYorko p. Vitai- 
tis. Tas žmogus ir užtektinai 
verkė ir net su ašaromis, kad 
Lietuvoj negerai. Turbūt I_>en- 
kijoj geriau. Kam netinka 
Lietuva tegu glaudžiasi prie 
Rssijės ar Lenkijos. Talys 

Į daugiausia šauk5: gelbėkit

ROCHESTER, N. Y. 
šv. Cecilijos choro jubilejinis 

vakaras
Lapkričio 15 d. šv. Cecilijos 

choras apvaikščiojo 15 metų 
savo gyvavimo sukaktuves. Su
rengė vakarą, kurio programas 
buvo labai Įvairus, turiningas 
ir gražiai išpildytas. Buvo vai
dinimas ir koncertas.

Vakarą’ pradėjo patsai jubi- 
latas—choras, t. y. didelis bū
rys jaunuolių vyrų ir merginų 
puikiai pasipuošusių ir apsi
kaišiusių gyvomis gėlėmis. Įs
pūdingas tai buvo reginys žiū
rėtojo akims, bet daug Įspū
dingiau prakalbėjo i klausytojo 
širdį ir giliai sužadino jausmus 
pirmutine daina, kurią sudai
navo pilnais ir gerai išlavin
tais halsais: “Lietuviais esame 
mes gimę.” Triukšmingas pu
blikos rankų plojimas paliudi
jo. kad ji buvo geraf išpildy
ta. Po tam sekė keletas daine- 

mnkesnio ir kngvesnio tu- 
i. A’isos išėjo gerai. Anart

vinimui. Garbė jai už tai.
Antroji šio vakaro dalis, tai 

mūsų žvaigždutės - solistai. 
Apart vietinių dalyvavo vieš
nia solistė p-lė Petrauskaitė iŠ 
Binghamton, N. Y. Ji pir
mutinė dainavo solo, ypač gra
žiai sudainavo: “Oi greičiau, 
greičau.” kur tikrai priparodė 
savo gabumą, parodė pilnoj 
grožėj savo balso ankštumą ir 
pajėgas.

Antroji dainavo p-lė F.. Sau? 
neraitė, tai mūsų vietinė nu
mylėta dainininkė, kuri ne tik 
už gražų dainavimą, bet ir ge
rą dainos turinio laidavimą, 
gauna iš publikos galybes ap- 
laudismer.tų: ypač puikiai at
jaučiančiai sudainavo: “Mei
lė” — Aleksio. Taipgi daina
vo p-lė O. Šataitė. jauna dar 
dainininkė — solistė, bet paro
dė. kad turi gabumą, tik rei
kalauja dar lavinimosi.

Galutinai visu mylimas dai 
rimukas baritonas V. Danie-

liepiu 
ms ir tari: “Vilniau, tu’ 1 
ir būsi mūsųl.’*

Ant rytojaus vakare 
nas kun. J. Kasakaitis ir
tįstai T. Palaikis ir J. JokAafię 
užkvietė visus giedorius pasišg 
linksminti. Didžiai skanią 
karionę pagamino E, Krajerie-m 
nė ir Al. Bazienė, kurios pa,V 
šventė visus savo gabumui 
laiką, kad tik puikiai visus paJ ’ 
vaišinus. Ir ištiktųjų, nebuvau 
dar tokios vakarienės^ kur bū- : 
tų taip gardžiai valgoma ir 
taip gražiai linksmintasi, kaip 
šį kart. Pasakyta daug gra
žių prakalbėlių. Ypač kun. Ka
sakaitis priminė pradžią Įstei
gimo šio choro, kuomet Į pir
mutinę pamoką atsilankė apie 
septyni nariai, ir pirmutinė 
giesmė, kurią sugiedojo, tai 
buvo: “Pulkim ant kelių.” 
Kalla’tojas pažymėjo šio choro 
narių didelę meilę dainos, gra- 

Į žią vienybę ir tarnybą savo pa
rapijai bėgyje tų 15-os metų. 
Šiandien iš pirmutinių narių 
jau Ireliko tik keli, visi kiti 
nauji—jauni, bet tarp jų visų, 
kaip senų taip ir jaunų viešpa
tauja viena dvasia, viena mei
lė, meilė dainos, ir per tai tas 
choras, nors ir turėjo sunkius 
laiku*,  matė Įvairių vadų, bet 
jis niekad nenustojo gyvavę*,  
nei ant žingsnio noatsitolino 
nuo savo parapijos, nenustojo 
tarnavęs tautai ir bažnyčiai. 
Didi garbė jums giedoirai už 
tai!

Šiandien tas choras skaito 
desėtkais savo narui gražaus ir 
prakilnaus jaunimo, ir tas svar
biausia, kad šiandien turi ga
bų. mylint į dailę, energingą 
vadą p. K. Bazį, kuris dar ne
seniai čia darbuojasi, bet daug 
yra padaręs. Tą liudija šis 
koncertas. Jo vedamas choras 
žvniiai eina geryn, ir yra val
domas. kaip privalo būti val
domas gero ir gabus dirigento.

i Tame yra svarba ir dailė visų- 
'chorų.

Šiandien po 15-ai metų musų 
choro gyvavimo su pasididžia, 
vimu galima pasakyti, kad tai 
yra mūsų prakilniausia draugi
jėlė ir kiekvienam yra garbę 
prie jo*  priklausyti. Anot 
mūsų dainiaus: 
Tėvyn5* dainos, jūs malonios. 
Taip širdį žadinat saldžiai!

nes daino*.  jū*  auksines, 
si] šąla mum*  krūtim-*!..

Svajonė

maišyto <-koro. buvo ir vyrų kart jisai tikrai pasižymėjo: 
choras, kuris gal nu-kad tain (parodė, kad didelę pažangą y- 
verai nedainavo, kaip šį kart: ra padaręs toje >r:tyje. Tai 
ypač- puikiai pasisek5 “Lopšį-, vyras didelės on e r,gos. pamy
nė” — Vanagaičio. A’akaro lėję< visa savo šinižia dainą: 
paįvairinimui huvo atvaidintas i nestebėtina, kad h dainavim 
juokingas voikailas: “Po Ap-* yra ka*  toiko nepaprasto, kas 
garsini:: iii.” Vaidino: AL Sa,- priverčia klausyto; 
dzpvič-lus. E. Krajeriuto. P. Pa-. tyti ir užmiršti vis 
luikionė. J. šūkis. P. Kajeckas. skyrus 'luinos grož 
J. Rohanikas ir Z. Riekiate, dainuojamos daine. 
Tai mūsų senos dramatinės pa- iiškai: “Tnvictm." 
jėgos, kurias jau daug kartų ; janč-ios.

ne*  jau kapu“ 
rod-o*  $33.00. Tai 

ui ant binsn. O

ROCHESTER, N. Y.
Vietos lietuvių tarpe labai 

malonus įvykis reiškiasi, bū
tent tveriami A’ilniaus vadavi
mo kuopa. Tik pirmu užsimo
jimu turini 16 narių. Kuopos 
tikslas^ Nariai metinę mokestį 
užsimokėję rengs pramogas iž
do padidinimui. TJetuvos di
dvyrių Į Vilnių žengiančių tri
mitui suskambėjus, nariai apsi- 
dės didesnėmis mokestimis ir 
kvies visuomenę tam tikslui au
koti. Aukos bus siunčiamos 
tik Vilniaus Aūadavimo Komi
tetui Lietuvoje pdf plačią vi
suomenę (o ne siaurą partyviš- 
kumą) užgiriam. Sulig dau
gumo narių, kad ir privatinio 
išsireiškimo bus vengiama au
kas Į tokias rankas perduoti, 
kurios vien tik partyviškumui 
pinigus naudoja. Negi tokiems
vaidininkams kurie patrijotin- j p 
gia’.isius karininkus iš tamy-i- 
bos paliuosnoja. Arba kad b-; 
Amerikos lietuvių pasiųstus 
drabužiu^ TJetuvos kariuome
nei per varžytines pardavinėjo.

I A’ilniaus vadavimo kp. na
riais yra vietos Įžymiausi lietu
viai daug pasidarbavo T.ietii- 
vos šelpimo reikalo. Daugu
ma iš šių; narių yra buvę Tau
tos Fon<lo ir J.. T., P. B. parda
vimo stoties valdybose, ariant 
karštais rėmėjais 'tuometini’; 
Lietuvos šelpimo reikalų. Tuo 
laiku rėmėju būrys surin
ko per Taiit. Fondą $8.600, 
Lietuvos šauliams apie $2.000. 
F.. P. B. pardavėm už apie $30.- 
000. Tai kodėl A’ilniaus vada
vimo reikalui neparodytam 
Juosnumo. jei tik mūsų ausi pa
siekti] žinia, kad TJotuvos lie
tuviai rimtai prie A’ilniaus va
davimo rengiasi. Tat garbingi 
Lietuvos karžygiai pirmyn į. 
Vilnių! Šalin lenkų pereklė 
nuo Gedimino kalno! Teplevė
suoja Liet, tris-palvė. teiškyla 
Lietuvos žtrgvaikis aukštam 
<tiel>e Vilniau,*  ir Dzūkijos da
boti !
tokių, kurie, kad ir lietuviška 
skraiste prisidengę, bet lenkai- 
čiii padalkose Įsikirtę Į Varšu
vą žiūri.

Vardai kp. narių; Kun. J. 
Kasa kaitė;. J. Braknis, V. 
Danielius, & Butriniavičius. A. 
Širmis, K. Bazys, R. šerdis, 
J. Šūkis, V. UzdiU. A. Žiemys, 
V. Bntrimaitis, J. Bartmanas,
J. Barauskas, J. P. Levickas,
K. Zlotkūs, T. Paini kis.

Be

n ink o rapor-
inkimas. Ji

4!

26•o zave-

skambivi piano ne

žymėjo a r.

ateity spinA
/;■/<>

tėmi

\ V

pašt. — M. Blažauskaitė

uzsimąs 
kita, iš

Sadzovičius ir J. Į ši pastaro 
aiškia kalba ir n’i- sirodė ant 
bet šio vaidinimo ■ švic, 
tai buvo P. Palui- j j< 
jaunos inteligentės A

LAWRENCE, MASS.
Dėkavonės Įvykiai 

D’-kavončs dienoj mpkr.

rišo moloryųės r 
F. A. V;'maudė

dar pirą kart pa
keičiat:'. bet tai

Pipiras

Ht>* >'!■<>

fcns Nir,-> .
piniimi*  . 

» perėm. iš
ėjimo :ki<

pribuvo . .

nž >i
!TM». ••mop.pį

RfcSt. k<’ii<•!'.•- 
kelio iiėx 
TRftlSiU

r E ‘Skolom R»n:i 
K. S. š»”r:i: ..

tnniiu-

i^eke pereito suvažiavimo no 
dvtu nutarimų svarstė-

u-Komisijos raportas kas 
$40.00 pinigų išgavimo iš 
minihko. Komisija ra- 

jrtavo kad laišką jam pasiun 
fįet jokio atsakymo novavo

U joji kun. Bakšys1 pri 
ypatiškai atJIankyti 

«X-pirmininką ir tuos pini- 
tgauti. Užgintas komisi- 

ĮTaportas ir palikta jai to- 
dafhnol*.

I? Kooperatyviškoj krautu 
įteigimo komisijos nary*  

$r§is išdavė raportą Ra 
priimtas. Nutarta kad 

toliam; veiktų.
ažiavimo Furmgimo ko- 
Ftport&vo, kad nors ir

Pirmininkas — Antanas AH- 
•iūnas. 174 Clmpman St.. N’e-.v 
Britain. Conn.

Vice-pirmininkas — Juozą*  
Bernotas. 45 Ckipman Street. 
\Vaforlriry. Conn.

Raštininkė — Alichalina Bla- 
žauskaitė. 79 Lairview Street.

Iždininkas — Simonas Ci
bulskas. 24 E. Liberty Street. 
AVatvrluiry. Conn.

Sekė traukimas $10 aukso 
laimėjimui. Laimėjo numeris 
1994. gerb. P. J. Totoraitis., iš 
AVaterbnry. Corfn.

6-ta kuopa užkvietė visus de
legatus ant puikiai surengtos 
vakarienės.

Taipogi ]>er AVaterburio de
legatus kun. J. Valantieji!.*  už
kvietė dėl-‘gatns atsilankyti 
ant didelio koncerto AVaterbn- 
rin gruodžio 27-tą dieną.

Pirmininkas suvažiavimą už
baigė su malda 5:45 vai. po pie
tį].

CHESTER, PA.
Permainos

Mūsų klebonas kun. T. Ži
linskas 22 lapkričio praneš5 
per pamokslą, kad vyskupas iš
kelia jį iš (Tosterio į Hazleton. 
i’a. Pasakė labai puikų pa
mokslą i ratsisveikino su para- 
pijonais. Per trumpą laiką 
daug pasidarbavo parapijos la
bui, sutvarkė visus parapijom 
reikalus ir išdavė, atskaitą ku
ria kožnas parapijonas likosi 
užganėdintas.

Parūpi jonai surengė išleistu 
vi u vakarienę pas M. Navicką 
24 d. lapkričio, kur atsilanko 
mūsų gerb. klebonas Tanias Ži
linskas ir vargonininkė p-lė At. 
Mitruliutė, kuri sykiu išvažia
vo. Vakarą labai puikiai pra
leidome. A! ūsų klebonas pasa
kė trumpą prakalbą, kuri kož- 
no širdyje pasiliko. Ragino su

IVreitą žiemų Floridoj 
vienas darbininkas pirko 
žemės plotų iš 160 akerių nž 
$4,000. Už savaitės tų pat 
žemę pardavė nž $100,(MM). 
Supaikėjęs darbininkas iš 
giliuko nusipirko automobi- 
Jlij.HŽ $3,000.

Nereikėtų daug atboti j tarty veikti. Linkime mes ger
biamam kunigui Tarnui Žilins
kui geros kloties naujoj para
pijoj. P-lė Marytė Mitrai i utė 
nuveikė didelius darbus. Per 
du mėnesiu išmokino mažas 
mergaites giedoti ir taip pat 
dainuoti. Kožnas vienas paša 
kė kad taip trumpu laiku labai 
gražiai- gieda ir dainuoja. O 
suaugusių choru tai negalima 
atsidžiaugti. Gaila kad drau
ge išvažiavo. Buvo rengrtsi te
atrą, ale likom pejvykintas. .

daviniais: 
papuošimu 
kieno, kuri 
merginos rolę atradimo pui
kiai. Nors p-ia Paluikienė yra 
moteris, bet josios visas kūno 
sudėjimas, balso švelnumas, 
būdo gyvumas ir malonumas, 
vaidinamosios rolės suprati
mas ir nudavimas. tai josios 
brangios Įgimtos teatralėm do
vanos.

-Apart dideliu programa da
lyvavo ir jnbilato Įpėdiniai, t. 
y. mažieji giedoriai. Labai gra
žiai sudainavo kelias daineles: 
reikia pripažinti, kad toje sri
tyje gerokai išlavinti. Taipgi 
būrys mažųjų mergaičių, baltai 
pasipuošusiu nudavimais iš
reiškė keils dalykėlius; ypač 
didžiai įspūdingas nudavimas 
buvo dainos: “Paskutinė vasa
ros rožė,” kurią už scenos solo 
dainavo p-lė Petrauskaitė. Šią 
mažyčių išlavinimas, tai nuo
pelnas p-ios Danielienės, kuri 
noriai su visa savo plačiai pra
kilnia šrrdžia ir visu pemžven- 
ttafu atsiduoda ypač mažąjų la-

jon
15-r> 'ijrožgo tai tal r.iintra pia- 

kuri prie piano ir akn- 
ir rankutėm e. loknika ir 
mitrumu ža’.' a klansv-

oją.
Programa užbai?- jnbiiatas 

—choras. Sudainavęs kelias
juokingas daineles, ^kilmingai 
užtraukė paskutinę tarsi užsi- 
ganlavimą; “A ilnirs ' — Va
nagaičio Puiki seenerija 
žalia, tamsi giružė mainančio
sios Įvairiu spalvųchktrikinės 
šviesos; išpradžiii tik maža 
šviesa, tarsi mėnulis kur-ne- 
kur pro storus medžius ir nu
linkusius lapus prasimuša; tai 
vėl lyg žvaigždutė; spindi mė
lynam danguje; tai vėl lyg auš
ra rytinė raudonuoja, o čia vi
su smarkumu skamba dainos 
paskutiniai žodžiai:“Ei pasau
li, mes be Vilniaus nenurimsim, 
nenurimsim, ne...”

Tas viskas galinu Į spūdi pa
dare Į klausytojus. Tarsi, ma
tai tų gražių sostinę Lietuvos, 
regi tą garbingą pilį,

Emiliją 
(o. inkevičiutę su Jonu Žuku. T;. 
I). K. S. nariu. Drr.žbantai*  
buvo nuotakos Sftsutė Juzyte ir 
P. Raznauskas. LDKS. nary*.  
Laike šv. mišių Šv. Cecilijos 
choras po vad. AL Dailiutės 
gražiai giedojo miš-ias. Solus 
išpild5 se-m.’" Lenzberkiufės ir 
M. Dailiutė.

Vestuvėse, dalyvavo gerb. 
kun. A’innauski*.  kun. Juras, 
•li.lžiiima genčių ir pažįstamų. 
Dovanų apturėjo apsčiai. Tan
kiu jaunai porelei goriausio 
sugyvenimo.

Rašt. B. Tvaškiutė perskaitė 
laišką nuo apskričio rast, p-ios 
Knaižionė*.  kuri kviečia visas 
kp*.  prie išdirbiniu parodos. 
Narės pamėgo užmanymą .taip 
gi ir pašalinės.

RACINE, WIS.

Parapijos kontesto ir basaro 
pasekmės

Pastangomis gerb. klėh. A. 
Belinskio bnvo Įgaliotas dvi 
mergaitės Į kontestą, Liudvika 
DokŠiutė ir Morta Zizminskiu- 
tf. Katra daugiuos surinks pt



£

f

s

.Q^Į>XmJLLux^» 4-ICj UUL y.Aklu VUUo 
"Prot. Rast/ sako jo drangas.

Rast. J. S.

No. 143

RODYKLĖ No. 7
turimi

Virimo Receptai

Kiekvienas ligi Nauju Metu surinkęs 3 prenuhieratas (gavę tris 

skaitytojus) ir prisiuntęs “Darbininko” administracijai pinigus už 

tas prenumeratas, gaus tokiam pat laikui vieną “ Darbininko ”fremu- 
meratą sau ar savo giminėms dykai.

Labai patogi proga užsidirbti ketvertą doleriu. Apie tai irimo- 
jęs ir kitiems pasakyk.

NELYGYBĖ
Kaip tai įvairius saikus turi 

pasaulis įvairiems žmonėms: 
paprastas žmogelis degtinės 
prisigėrė, jį vadina — galvi-

Ponas šampano prisilakęs 
vadinamas — linksmas zmo-

įvairių 
Knygos

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta
-s žinojimo atlikinėjant pareigas kaipį š 
šitose skiltyse kas kalaitę tilps straipsni

lis intlomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

ė. S. Karlaviėius. -T. Kriviute. 
M. Dovmrimnė.

Po $1.00: P. Jaskcl-vičius
M. Gvmda. Si. Adomaičiui*".

Graži vaisiams dišeDYKA duodama nž
90 leibelin

testo iižbaigoš'tyai’ką vedė žn

t, jsekančią tvarką. Katra . kon- 
testininkė turi tiesą pasirinkti 

. ne daugiaus kaip po tris liūdy- 
• i 'tojus patikrinimui surinktų pi

nigų, abeji atskiruose kamba
riuose. L. Dokšiutė pasikvie

. Čia liudytojais J. Jašmontą, S. 
Urboną ir A. Simanavičių. AL 
Žižminskiutė į anrtą kambarį 
pasikviečia L. Taujanį, J. Kės 
miną ir K. Grimalį. Po to bu 
vo pakviestas kontosto užbai
gos'vedėjas, kad po būdytoji] 
akių paimtų raportą, ir parap. 
rašt. A. A. Gudžiūnas kad pri 
imtų pinigus. Kontesto užbai 
gos vedėjas gavęs abejų pusių 
raportus, ant lentos parašė 
kad L. Dokšiutė gavo 16.555 
bal. o M. Žižminskiutė 20,00C 
balsų. Publika trukšmingai 
ploja ir nekantriai laukia pini 
gų paskelbimo. Ant išpuoštos 
šviesiai žibančios scenerijos. 
kur buvo sudėtos dėl kontesti 
ninkių dovanos, užėjo vakaro 
vedėjas ir perskaitė konteste 
pasekmes sekančiai: Liudvika 
Dokšiutė surinko $827.75,, Mor. 
ta Žižminskiutė $1.000.26. Pir
mą dovaną gauna Morta Ži 
žminskiutė — lėlę su gražiu ve
žimu. Čia dedu pastabą, kad 
tos mergaitės buvo jaunos, c 
pinigus surinko jųjų motinėlės

' t. y. Ona Dokšienū ir Barbora 
Žižrninskienė.

Prie šios progos turiu paste
bėti, kad lapkričio 26 d. t. y 
Dėkavonės dienoje užsibaig*  
parapijos bazarai. bazarų pa
sekmes irgi neblogos, suvedu- 
su kontesto rinkliava pagrok 
2.29S.76. Puiki kr 
lies jau yra pasauk 
metų pabaigoj’’ par 
tinė 
mor 
ti.

*yta

ižuo jautos gjyĮlopritarinip; 
r susfinterėsavimb liet... ito&i 
;pauda ta prasme, kąd.
7-paudEofe leidiniai — knygos<žr: 
’aik raiščiai patektų į kiekvierid s 
ietuvio rauktis, taigi ir'į Law- 
enco parapijos kiekvieno Ilė- 
uvio šeimą. Gerb. klebonas 
iritarė, nutarė, paskelbė ir 
įaskirta Nl. 39 diena vakare, 
ęaržia prakalba atidarė bažny
čios .(labai graži ir galinga sa
ro prišakiniu pfrontu. gelsvi] 
(lytų bažnyčia) svetainėje nii- 
ingą. Jau virš išdėstyta ryš
kiai sako, ką turėjo kalbėti ir 
calln'jo gerb. veikėjas — klebe
tas mitingą atidarydamas, gi 
nan tereikėjo išdėstyti tas są- 
ygas, kurias Į šv. Kaziui. Dr- 
>os narius įsirašantieji turi pa
reiti ir ką jie už tai gauna — 
oelnyja.

Žmoni ii buvo nedaugiausia. 
bet veik visi, anot to posakio.
inktiniai. Štai tų ■>,mktinių. 

:paudos rėmėjų, knygų mylėto- 
ų pavardės: po $5(1.00 Įmokė

to: gerb. klebonas kun. Pr. Vir- 
Aiauskas. Petras Grina, Auta
ms Jakutis, kun. Pr. Juras 
''nuo senai yra amžinas narys) 
>8.00.

Po $2.00: K. Dovenys, 'J. 
Bauša. M., Jaskelvvičiene, St. 
Bngnaitis. J. Jankauskas. K. 
Dalynas, Kaz. šovis, K. Bane
vičius. P. Kvaraciejus. L. Ta- 
nošauskienū. M. Kaladžiūnas. 
). Akstinienė. A. Kurilienė. M.

SIS VIENKOJIS “STALAS Erie ežero pakrantėje. Ežeri-tatri
per šimtmečius tų “stalų” Į bet padariusios nesiliovė savo dirbo

>. T vile! dabar tas "stalas" vos laikosi ir netrukus grius.

“DARBININKAS” 
DYKAI

ųsTsStl?;
SįKSM#Aeze su -77.. skundžias.

kas. ■ . -,T
rr Aš manau, kad. čia ^įkš- 

tų. imU aukso -viduK : tu JieiM- 
tukas, nei didelis kuprunųgū’ 
j?is, bet vidutinis asilas... -ri ąt’

NEWARK, N. J.
. LDKS. ĮL4-tos'kuopos mėne- 

sinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj,gruodžio IT d., 8 vai. vak., 
Šv. Jurgio dr-jos svetainėj, 180 
New York Avė.

Gerb. nariai ant ateinančio 
susirinkimo metų galo malonė
kite mėnesines.atsilyginti, kad 
pradėtumėte naujus metus be 
skolų.

SUMANUMAS
— Kodėl tamsta samdai to

kias storas tarnaites?
— Užtat, kad pati esu plo

na.
— Kaip tai ?
— Mat storos tarnaitės nega

li vilkėti mano baltiniais ir rū
bais.

— Sveikąsi
Sveikas? ’

— Išgersim?
— begaliu.
-tt Kodel tąip?
š-r Daviau pasižądėj
— Kokį?
•—Negerti.
-Na?
— Dievaži!
— Kokį gi pasižadej
— Nagi tokį, kadi jeį 

pradėsiu gerti, tai jau dpi 
nebepamesįu .

PERVAŽIAVO AUTOMO. 
BILIS

Automobilis pervažiavo p. 
Jok. TanonĮ, gyv. Kapų g. Nr 
5. Nelaimingasis nugabentas 
ligoninėn netrukus mirė.

PAMOKOJE
Mokytojas. Ir taip 

tom, kad elektros švię^^f 
sakant, tas pats, kai &Į 
Bet, vienok, kas iŠ jtįsj 
kys, koks tarp jų skj

Mokinys. Žaibas ųi 
kainuoja, o už elektros^ 
kompanija pinigus

DVASINĖJ seminarijoj

Žemaičrij dvasinėj seminari- 
Įoj šiemet yra 173 mokiniai. 
Kursais jie skirstomi šiaip: I 
_ 38, p _ 07. ui — 26. U' 
— 35. V — 26, AT — 21. Sep- J 
tintasis kursas manoma atida 
ryti tik kitais mokslo metais. 1 n

RESTORANE
j — Kiek kainuoja žuvies por- 
jcija!

— Penkiosdešimt centų.
— O duona prie jos?

j — Duona duodasi nemoka- 
! mai.

ŽUVŲ KRAUTUVĖJE
— O žuvis, tamstele^ 

tį dvokia.
— A, tai ji mat npi 

tamsta į ją greičiau 
atkreiptum. Save garsin^JįC 
rūšįes — mat! ’

alų

Žvalgas

LAWRENCE, MASS.

“DARBININKAS”
366 West Broa-dway Souh Boston,Mass.

imli sudegin

KLAUSIMUI^
— Na, atspėk, kadaį;in 

panašus į seną bobą?
— Nežinau.
— Kada jis urzgia.

). Mik'.iliene

lemu m:- .

arti Crovn Street
FALL KI\ ER. MASS.

artt Beilford k-,t

ledo.

BRIDGEPORT. CONN.
105 Congress Street
arti Main Street
PROVIDENCE, R. L
49 Aborn St.
■rti IVasbington St

STANDARD IR GHALLENGER PIENO

ragavau skaniai i
< Kukliem".'. L. 1 — Visiems spaudos 

jams, pri.Adūjmiems pri«-

Kas nori vilti ar kepti, šitos rūšies konden
suotas pienas yra vienas iš geriausių tom 
dalykui, dėl keiksų, košės ir tam panašiau 

Jūs pamatysite, kad jis prideda didelį ska
numą. Vartok kada tik reikia pieną ir cu
krų sykiu. Visados būna šviežias kad ir be

Moterų Sąjungos praeitam 
susirinkime buvo debatai apm 
kirpimą plauki], Kurio daly
vavo prisijuokė dik-'-iai.

Dzimdziai atsilankė
Tą pačią dieną vakare N A. 

dzimdziai- atpyškėjo no'. •; ko 
lonijon traukiniu. n<-< p. Dinei-

ciškaus parap. Kordą, kurį lai 
mėjo Teofilius Tartoms.

“Pasiutusi Uošvė“ --u .-avo 
giminėm visiems patiko, juoko 
šiame vakaro netrūko.

P. Dikinis patėmyjęs kad Di
neika Fordo nelaimėjo sakė 
man ausin jeigu makabilau< 
negausi, mes turėsim eiti pėsti 
iki stoties.

P-le Dusevičiutė sakė, kur 
tik mes dizmdziai važiavom p, 
Kneižys mus vežė savo makn- 
bilium. mat ir jis tikėjosi kad 
Dineika laimės Fordą. Bot štai 
klausimas kaip jie visi būtų su- 
iilpę? Nes da jų tarpe buvo ir 
L. Vyčių Centro pirm. Mikas 
Bagdonas. -

ypač gerb. klebonui kun. Pr. 
Virmauskui ir jo padėjėjui 
kun. P. Jurui, taip aktualiai 
prisidėju'-b-nis prie cyvo spau
dos reikalo — reiškiu mano gi
liausią padėką.

Kun. St. Pavilanis.
šv. Kaz. Dr-jos Įgaliotinis A- 

nmri kojo.
Antrašas: 41 Providenn' St.. 

\\toreerter, Mass.

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimyiioj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjii at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save’ 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

Kopk karstame
l>c'iyje per dvidešimts minuti).

Virtuvės Reikaluose

KiintiJPt

joc

vėl lupti pirm naudosiant. tekiu būda 
d:ni" turi nusimesti bulvės bereik»lo.

Niekad neleisk taukams degti r-kar- 
vados išlaukė!. Nušveisk ją <trynai po 
kožno naudojimo.

Gryno plieno dalykai ftalimn 
išlaikyti nuo rūdijimo indėjus 
šviežiai degintos vopno.1' Į stalėtų 
*ę kur jie laikoma. ~~

Įdėk kokonutą j pečių keliom
tom pirm prnskėlimo. šiluma padaro 
taip, kad lengva nuimti mėsą nuo lukš
to.

ęprni
šmotą

minu-

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmimui kraujo, plėtrai) nuo balto 

audimo naudok npie du šaukštu nami
nės nmmnnijns j du gnlionn vandens. 
Sumirkyk plėtruus iki jie )>nsilinosno«

Grožės Patarimai 
s šiandien k.rv;pi' 
Ypa'išką <;r::ž,umq '■-■'i

sda, tinkamas*  zy
< j*rn  pamatinio i

ji. Patartina jums rinktis"X>s daly
kus. kurie patinka jūsų pairai. Ne
pirk žiūrėdama pagal kainpno pigec- 
iii dalykai, kuomet reikiamos pasi
rinkti. ypatingai *1*1  toiletoaiidojirao. 
rali huti hlėdingi ir kenkuinęi Jums 
n<V’i tie keli centai, kurtoji ti) įlau
žiau už geresnius mokant.

Ypatiška Sveihla.
Vazelinas yra tyras natctaiis pro

duktas. kuris tinka ir užpili'odas rei
kalavimus, kdip niekas kiti“ Jis įei
na į odos skylutes Ir į neis ypa tingų 
savo vaLstlugumų, ar tai tom liarboliš- 
ka rūgštis, menthol ar boncie rūgštis. 
Nelaimės atsitinka šeitnnpse kasdien 
-- jšidrėskimas. jstpjovinis, nudegi
mas ak nutrynimas. Skausmui Išpučia 
galvų, dantis, gerklė gelto,irarnlgla— 
mažos bėdos ne taip clldelėssa ryje. bet 
gana nemalonios ir reikaliujsi kokios 
nors pagalbos tinkamu hirfii. Tie at
sitikimai, kaip tik galinu paJengylnti 
su Vazelinu.

Mes rekomenduojame pirkti sekantį:
Paimkite kuponų STANDAim ir C IIALLENGE PJępo pasMitfcn ir šio 

Inikrnfičio Ir nueikite j bent vienų krautuvę pnjpil adresų. Ten pusi to paliu- 
Idymų gerų dešimčiai lelbelių, taipgi p nveikshmtų Dovanų Kntataj. "kuris pa

sakys Jum apie visus brangias dovanas gaunamas už-ltaupymų Idbellij šios
--- ----- *^0. rūšies nIeaQ

DYKAI
- Kiekvienas leibelis turi didelę vertę. Už 90 

kibelių gauni labai gražią vaisiams dyšę. 
Tas premijas galite gauti musų premijų 
krautuvėse. Sutaupykite 90 ir ateikite o 
gausite tą nepaprastą dovaną. Pradekite 
šiandien taupyti ir kreipkitės prie žemiau
pažymėtų krautuvių.
Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi

39 Frieml St.. arti Haymarket Straare
Kitos Premijų Krautuves

Pradėkite taupyt leibelius dabar, gavimui
brangių Kalėdinių dovanų

GERAS MATEMĄT
Žinomas amerikoniški 

moristas Markas Twaiįįj 
tą užeina į knygyną' gįĮĮg 
paduoti jam vieną knygą^

— Kiek kainuoja? j 
šia juokdaris.

— Keturi doleriai!
— Aš rašytojas. Ar 

rysite man, kaipo tokią 
laidos? — klausia Twa

— Žinoma. 40 nuoš
— O kokia nuolaidaTjO •■•oma romanistui? . <£3
— Irgi 40 nuošimčių. ytįg
— Puiku! O dėl narįųb^' 

tinės sąjungos? .
— Irgi 40! . -.D
— Na, pasakykite, pyač 

o kaipo amerinoniškųją pašj. 
jų sąjungos narys, ar 
doju teise nuolaidai?

— Be abejonės.
— Be to, žinote, aš 

knygų leidimo įstaigos šlį 
kas.

— Tas suteikia Tai 
tingos teisės nuolaidai! 
.dagiai atsako pardavė,]

— Ir, galų gale, — p 
juokdarys — aš ' 
Twain’as. Ar nemąnęlę 
ir tas teikia mažos tejs£?s 
laidai ?

— Kaipgi? Žinoma!:||
— Gerai. Kiek dabaį?’ 

liūgas už knygą.
'—r Tamsta? — niek 

Tamstai privalome 
apie vieną dolerį.

Markas Twąių.’as 
sau lygų.

PRIEMONĖS PĘĮ$
— Jonai! padųdKml 

metrą!
— Tuojaųs, totas 

stogas, atnešto-
— Nuo pąstogęs!^
— Aš jį- tenąhnųn^ 

tempgrątura aų 
Nųsibbdp-ma^^



ųęsaigyk > rięyrrtųkvalgių,

Muzika buvo po vado-

Afass.

P

ŽUVO SEPTYNI
Chicago. — lova, Kansas 

ir Missouri valstijose siautė 
viesulą su sniegu. Žuvo to
je viešnioje septyni'žmonės.

<XS»CXS£iS8«»SS3£W3^^

2 TEL. So. Boston 0506—W, g
| LIETUVYS DANTISTAS |

A. L. KAPOČIUS i
5251 Broadway, So. Boston a
« (“Keleivio” name) § 
£ Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12, nco fi 
į*l«O ftt 6 ir ntH» 6:30 iki 9 vakare. S 
eSeredomls nuo 9 iki 12 vaL dieną g 
SSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Kėdė S 
g įlomis nuo 8 iki 12 (pagal sutartį' g

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street 

Tel. Brockton 7180
EESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

Paieškai! Jono šiugždinio, pirm lauš 
gyveno IVorcesrer. Mass., paskui išva
žiavo i Lietuvą. Dabar pranešė. kad 
jis grižo atgal j Ameriką ir nežinau 
kur. Jei kas žinote arba jis pats pra-

ANTANAS BALKUNAS
S. Walnut St., Mt. Carinei Pa.

Abu buvo ; ■ rinti už gir
tybę. 77 * ..

Is lietuvių visuomeniško

(VERACKAV
LIETUVIS-ADVOKĄTAS

PRAKTIKUOJA DViEjųdSB 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.:

| Naujas lietuvis Dentistas S 

B.ST.A.GALVARISKII 
g (GALINA USKAS) B 
1520 E, Broadway, S. Boston | 
j Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iii g 
H12 vai* ir nuo 1 b30 vai. po pietų g 
1 iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 g 
Evai. vak. šventą dleng pagal rasl-g 
g tapimą. . , Te). £. Boston 2300 j|

TeL So. Boston 270 

J. MACDONELL, M. D. 
Saligta tutOcttibeti ir list'uviikai 
orao yALAMDos: Rytais iki 9 vai 

Popietę nuol—S 
Vakarais nw6—9 

586 B. Broadvay, Bo. Boston

vtgruoįdžim H id:,' 
i-.rr' -Š-Mise*  . .

. &^e.^'0'ž"įos;į^įodymą?siiau- 
gu<eji niolį

.paklodė atsidarą jr 
įuošvėį j| įsirioglins lygiai 8:00 

^vakyįk; : .;.Y ‘ ’■ 7

Paiešknu Jono MACIO. Prieš karą 
ryrą gyveno G ratui Rapids, Mich., da
bar nežinau kur jis randasi. Jis paęs 
ir kas apie jį žinote, malonėkite man 
pranešti žemiau paduotu antrašu, o la
bai už tai busiu dėkitigag...TONAS GUS
TAITIS, Balbieriškio miestas, vai. ir 
paštas, Mariamymlė ap.sk. LITHUANIA

Paieškai! brolio Motiejaus Vaitkevi
čiaus ir sesers -Onos Bražauskienės- 
Vnirkevieiutės. Gyvena Cieveland, O. 
Malonėkit atrašyt man laišką. J. VAU* 
KEVIčIUS, Ujielio jrt. No. 15. Auk. Pa
nemunės paštas, Kauno apskr. LITII-

friųnefe’diehifll
E- tap^Įg- dlepąjuŽdarytas.-

■Į 1 5 M*' 1

SO. BOSTONE, Darlio yra užtektinai. 
Norinčiam pirkti yra gera proga ir ge
ras pelnas. Ineigtj yra nuo $700.9Q iki 
$SOG.OO savaitėje, tai yra gera alga. 
Vietos sttžinojhnul atsišaukite Į “Daė 
biuinko*’ Administraciją. (Gr.-ll)

Pnleškau sunaus Juozo STELMOKO, 
gyveno pirmiau Illinois valstijoj. Kas 
žinot apie jj man praneškite, busiu la
bai dėkinga. ONA STELMOKIEN®, A. 
Panemunės paštas, Kauno ap. LITH-

s<buvo už- 
Daugelio^ namų 

į^o. užlieti. Trafi- 
Įnįyb toks didelis ii’ 
l^feaip normaliu lai-

VIEŠ OPERĄ
tono turtingu pi- 

ips'iėmė garantuoti 
Ip^rDpėrtis kompani- 
1,000. Išviso reikia 

įtoti $150,000. Trūks- 
šuma bus sudėta ir o- 

|||||rėeiama jjo Kalėdų, 
a dviem savaitėm 

Btokio' 25 iki vas. 6 d.

^STREIKAS BAIGSIS
Bostono anglių par- 

.... Išeina gandas, kad 
ašių sterikas pasi- 
ų Naujų Metui. Jie sa- 

Ipajli jiems vienas anglia- 
kompanijos virsi- 

"taip pasakė. Tas kom- 
ė?fcius savo laiške rašė, 

l^glių pardavėjai nepri- 
iferiuotų minkštųjų ang- 

jdaug. nes greit kietii- 
galima gauti.

ŠIAUŠIA NAKTIS 
ja&ar turime ilgiausias 

ir trumpiausias die- 
Dabar diena šešiomis 

aklomis trumpesnė, negu 
rą, kada dienos būna.il-

SVARBI ŽINIA
is narės draugystės 

Ipįįivos Dukterų po Globa 
tėmykit, jog 

ąjldr-jos priešmeflTiiF šil
imas Įvyks 9 d. gruo- 

^seredos vakare 7:30. po- 
ųytiiiėj svetainėj ant 
dk gatvės. So. Boston. 

Edss. Šis susirinkimas bus 
gą^imrbiĮs. yra daug daly- 
^svarstnnui ir reikės iš- 

' valdvba ateinantiems 

omą jog nu<> valdybos la- 
daug priguli draugijos 

pjimas. todėl visus nares 
vąlo dalyvauti rink'mnm- 
'.Nepamimkite ir tSbj” 
ių aįtsivesti.

vp uiuvo 26 ŽMONĖS
Pereitą savaitę Masmchr- 

sšvalstijoj per a-iltmcjibi- 
ęąlastrofas žmoi ių žuvfi 

Tai 12 žmonių daugiau.

sautomobili' 
9j tai 49 d a 

įereitą savaitę

irchester, Mara.

Mekento Gafinsa Mo«tx*

m

Jtesldencijos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

S. BARUSEVičIUS
Lietuviškas Graborius, baisaasotn- 
jas, Real Estete Ir PabUe Notaras.

258 W. Broadway
South Boston. Mass.

Besldencija 838 Dorcnester Avenue
Dorchester, Mara.

,wANT RENDOS
G ir .1 k.nmb.-iriai nnt E. Fifth St. Yra 
pinzai ir maudynes. Rr*ndos S30.00 i -ne- 
nesj. Kreiptis V. VALENTIENE. 227 
Roiton St.. So. Boston, Mass. (Gr.3)

PARSIDUODA ČEVERYKU 
KRAUTUVĖ

Labai ceroj vietoj, pačiam mioettiko vi- 
ilnrv. I’.ns pnriinota nebrantrini. Anzy- 
venta -lanziau^ia lietuviais ir lenkais.

LMOLS-

RUSAS SUBADĖ 
MERGAITĘ

jomerville. N. J. — Tmn 
rĮjjęuk, rusas. kabu

dyme 11 m‘-tų amžiaus 
|aites. -TL ją snbad'“ ir 
b ji dar gyveno dvi m- 

rbes.' Piktadarys nuteptas 
ĮĖgiinan iki gyvos gaivos.

OGIJOS EKSPEDICI
JOS REZULTATAI 
įmetu geologine ek<po<k 
Lietuvos vakarams firt: 
0 gana daug svarbio- 
igos. Ekspedieijos vejė- 

Toma ša’isko nuomone.

^plėtotis calimybiti. 
pLTomašanskas. va/.iuo- 
htntra karta Antalieptės

Jmr buvo manoma ras
ines, nusišaklė ir sunkiai 

ČF7< Todėl gantujij ekspe- 
Ssį^iezu Italu sutvarkymas 
įkglbima.s susi trukdė. T)a- 

ąštirt’i yra ir tu kliūčių.
ogi jos kabinetas netu- 

Įkamai erdviu gurno ir 
priemonių.

įdažnFaušiaį
Priežasčių nereikia toli ieš
koti. Iki keturiasdešimties- 
metų, kūnas dar vystosi, 
nors aktyyis augimas užsi- 
baigiaprasidėjus dvidešim
tiems metams, bet po ketu- 
rias-dešimties metų pradeda 
įvykti kūne atmainos; ir 
žmogus mankštinasi, iš tos 
priežasties ' kūnas nereika
lauja tiek maisto, kiek reika
lavo kol tas amžius nebuvo 
pasiektas.

Po keturias-dešimties me
tų reikia stengtis palaikyti 
savo svarumą normaliu pri
taikinus prie ūgio ir am
žiaus. Jei išpalengva valgy
si, gerai valgį sukramtyda- 
mas. atrasi, ka mažiau no
rėsi valgyti. Apart valgio 
sumažisirno reikia dar man
kštini ies. Tokiuo būdu ga
lima sulaikyti naikinančias 
atmainas ir gyvenimą žy
miai prailginti. Daržovės la
bai svarbu valgyti ir yra so
tinantis maistas. Rupus 
valgis taipgi sotina, ir netu
kina. Duona, sviestas, gre- 
tinė. cukrus ir krakmoliniai 
valgiai tukina.

Didžiausia bėda su žmonių 
dauguma ta, kad gyvename 
kad valgyti, o ne valgome 
kad gyventi. Kitais žodžiais., 
leidžiame sau valgyti dau
giau negu kūnas reikalauja. 
Tie. kurie sveria daugiau 
negu turėtų, atsižvelgus Į 
amžių ir ūgi, "kasa sau duo
bes su antimis." Iš pusės 
milijono žmoniii. kurte buvo 
apsaugos kompanijų priim
ti. buvo atrasta, kad už kiek
vieną svarą perviršiaus, bu
vo vienas nuošimtis daugiau 
mirčių.

Kūno organai gali pakelti 
daug kankinimo ypač jau
nystėje. bet jei nuolat reika
laujama nuo jų per daug 
dirbti, jie galų gale turės su- ■ 
ne-galėti. "Diabetes" ir j 
"Brig'ht’s Disease" (inkstui 
ligos) kįla nuo netinkamo! 
valgio ir perdaug valgynno. | 
Sužinok kiek turi sverti pa-!

žiūrėk kad t<» svarumo laiky- 

kata bus geresnė, bet jausies 
geriau, ir galėsi daugiau ma- 

ini- tvarkarašti. Nauja tvarka 
žymiai sutrumpintas kelio
nės laikas iš Rusijos į vaka
rui Europos valstybes ir at

1 gal. Susisiekti vakarui Eu-
i ropai su Rusija per A aršuvą 

ir Įsičiepyk save ir savo šei- i tvarkaraštis nustatytas su 
myną." yra du }>atarimai, nakvAme Varšuvoj, kas suda
riems. kurie gyvena ten. kur|rf) keleiviams daug keblumų 
siaučia karštligė pyphoid

pastang' orus

Karštligę galima gauti! 
vienu tik būdu — nurijant, 
valgiu ar gėrimu, mikrosko- 
ninos daleles iš išmatų to. 
kuris turėjęs tą ligą arba 
nuo to, kuris yra nešiotojas 
—arba toks žmogus, kurio 
viduriuose karštligės perai 
nuga ir veisiasi, nors jis pats 
tnom sykiu neserga.

Pradėjus kaištiigei siaus- 
’i. tuojaus galima, surasti 
jos pradžia. Nors, kartais 
tas ima laiko—nes reikalau
ja labai saugaus tirinėjimo 
— ir kol surandama nešioto
jas daug žmoniųi nukenčia 
nuo tos ligos. Todėl svarbu 
visiems žinoti kaip apsisau
goti save ir savo šeimyną. 
Kaip sakyta, perai paeinan
ti iš kito žmogaus vidurių, 
dažniausia būna priežastimi 
tos ligos, jei tie perai suter
šia maistą ir gėrimą. Karšt
ligės perus, vienok, galima 
užmušti šiluma, ir jei gyve-

: ųę^aigyk ’Y
'včngk žalios^uvįesykaipois- 
ternis, irk.: - v

Karštligės galima išveng
ti Ėšsičiepijant bet ne taip, 
kaip . čiepijama raupams. 
Karštligės eiepijimas suside
da iŠ įleidimo vaistų po oda 
su tam tikra adata, ir tie 
vaistai susideda iš negyvų 
karštligės perų. Tuos vais
tus įleidžiama sykį į savaitę 
per tris savaites. Toks vie
pi j i mas neskauda ir pasek
mės jei yra kokios, yra 
menkos ir tęsiasi porą valan
dų.

Štai pavyzdys kaip svar
bus yra toks čiepiijmas. 
Laike karo Amerikos su Is
panija, apie 20.730 kareivių 
sirgo karštlige, ir iš 120,000 
kareivių mirė 1,580. Pasau
liniame kare iš penkių mili
jonui kareiviu sirgo tik-2,800. 
ir labai mažai temirė. Tas 
skirtumas paėjo daugiau
siai nuo isičiepijimo. (F. L.

LIETUVA NUGALĖJO 
LENKIJĄ

Vakaių susisiekimas su Rytais 
eis per Kauną ir Rygą

A7z?i>m.ų30. X. (Elta) Šio
mis dienomis grižo iš Haa- 
gos tarptautinės geležinkelių 
tvarkaraščiams nustatyti 
konferencijos mūsų susisie
kimo m-jos atstovai geležin
kelių direktorius inž. Saba
liauskas ir inž. Landsbergas. 
Tokios konferencijos renka
si kasmet rudeni ir nustato 
ateinantiems metams gele
žinkelių tvarkaraščius tarp
tautiniam susisiekimui. Šioj 
konferenci joj nustatytas 
tvarkaraštis pradės veikti 
1926 m. gegužio mėn. 15 d.

Kon f erenci j o j dalyvavo 
visli Europos valstybių gele
žinkelių atstovai. Rusija ir 
Ispanija šių metų konferen
cijoj dal.^mavo pirmą kartą.

Tobulinant tiesiogini susi
siekimą tarp Rusijos ir va
karų Europos Lietuva radi
kaliai pakeitė tarptautinių 
greitųjų ir pagreitintų trau
kiniu f Nr. Nr. L 2. 3 ir 41

Mūsų atstovu apsiūlymą nu*  
statvti tiesiogini susisiekimą 
per Lietuvą be sustojimo 
konferencija priėmė. Esant 
tokioms kelionės sąlygoms 
kelionė iš vakani Europos 
daug patogesnė per Kauną 
įr Rygą negu per A aršuvą.

Konferencija truko nuo 
spalių mėn. 19 d. iki 24 d. 
Olanduose konferencijos da
lyviai pabmė daug nuoširdu
mo ir vaišingumo. Kitais 
metais konferencija numato
ma šaukti Baden-Badene.

Floridoj vienoj vietoj vie
nas žemės plotas prieš metus 
laiko parsidavė po $9 už akė
ją. Du mėnesiu vėliau ta pat 
žemė parsidavė po $150 už 
akeri. Penki mėnesiai vė
liau tas žemės plotas iš 300 
akerių parsidavė už $1.500,- 
000.

Anglija šiais, 1925 m., bus 
pirkusi iš Suv. Valstijų pre
kių už $2,700,000,000.

veikimo reiika pažymėti, kad- . v
- - ~ L^ugo jgknjmųi bet ■gįm^

d' -b;*ei  ceremonijos atO Į 
maine. . '.- ’ ■ 7? 7 " f 277'7.7 B® .
V? s. -- ’

„■ t's; ... ;
UŽDIRBęS$lL^d,000,NnRĖi 
y. ..- . - ‘ •’ >' ■ *“ S.5.:

lapkričio 25 -į.; atsilankė’ 
Dzimdzi Drimdzi ir - gražiai 
pajųokino žmones. Visiems 
taip patiko, ka|LjtĮabar lau
kia antru kart ' atsilankant. 
Daugelis gailisi - nebuvę mi
nėtame vaidinime. Dzimdzi- 
ni vaidinimą surengė L. D. 
K. S. kp. Pelno nedaug te
liko, tik 5, visas pelnas pa
aukuotas ‘‘Darbininko’ ben
dradarbiams atlyginti.

Padėkonės dienoje buvo 
puikus balins. Rengė apaš
talystės maldos dr-ja. Žmo
nių buvo labai daug, labiau
sia jaunimo. Viskas gerai 
nusisekė.

Lapkričio 28 d. buvo D. L. 
K. Vytauto Khiljo balius. Ir
gi gerai pavyko. Buvo tai 
maskaradinis balius ir už. 
gražiausius pasirėdymus bu
vo teikiamos dovanos. Pir
mą dovaną gavo p-lė M. Ži- 
čiutė. ji buvo pasirėdžius 
kaipo Birutė. Antrą dovaną 
gavo p-lė A. Baumiliutė, tre
čią — p-lė M. Kučinskaitė. 
Visų ūpas buvo labai links
mas.
vyste p-les St. ’ Kašėtaitės. 
Pelno liko $75. Tam baliui 
daug pasidarbavo biznierius 
VI. Paulauskas ir R. Balke
vičius.

Gruodžio 1 d;-buvo Klubo 
susirinkimas. Reikia apgai
lėti, kad susirinkimas nėjo 
gerai dėl pirmininko kaltes. 
Nežinia ar jis tiek teišmano 
ar nenorėjo gerai dalykui 
vesti. .Reikia, kad kitą kar
tą dalykai eitų*  geriau. Čio
nai dalykas svarbus — o ne 
varnas ganyti. Antras Klu
bo susirinkime netvarkus 
žmogus yra Gaidys. Jis sa
vo snapą kiša, kur nereikia, 
o kai gauna per snapą, tai rė
kia, šaukia. Tečian jo čia 
niekas neklaus- jis tik laiką, 
trukdo.

Mūsiį kolonijoj tebėra sto
ka uolių geru veikėjų. To
dėl pasitaiko, kad neišmanė
liai bolševikčliai ir visokie 
bedievėliai suklaidina žmo
nes. Dabar ateina metiniai 
drauuijii susirinkimai. Ka
talikai privalo susiprasti ir 
žinoti kad veikėjui iš kitur 
iK-pribus ir nestos vadovy
bėm Patiems reika griebtis 
ir veikti. Susiraskime iš sn- 
vm tarpo rimtesnius vyrus ir 
statykime draugijose juos i 
valdybas. Draugijų reikalai 
— mūsų visi] reikalai, jų ap
leisti nei’i-ikia.

.Š7/ZD/OD-7

CTTY POINTE 4 šeimynų 20 kamba
rių namas, su improvementais elektri
ku. vieta dėl krautuvės, gerinusio) a- 
pielinkėj prie Columbia Road, tik $12,- 
500. $2,300 Įnešti.

KRAUTUVE, ir 2 šeimynų kampinis 
namas, vieta dėl garadžių sveikiausioj 
vietoj netoli marių. Kaina $5,000. 

A. IV AŠ
361 W. Broadtvay Sa Boston. Ma&t

baptistų kunigas Russell C. 
Comvell, 82 m. amžiaus. . Jis 
buvo nepaprastų gabumų ir 
jau nua 16 m. amžiaus p iš
dėjo prakalbas sakyti. Vie
ną prakalbą jis yra pasakęs 
6,152 sykių, o atlyginimo už 
ją gavo $4,000,000. Iš viso 
j is yra uždirbęs savo gyveni
me $11,000,000. Bet mirė 
veik be cento. Jis išleido pi
nigas apšvietai ir labdary
bei. Jis Įsteigė Temple uni
versitetą ir dvi ligonines.

Yra aprokujama, kad nie
kas tiek prakalbų savo gyve
nime nėra pasakęs, kaip šis 
velionis.

$50,000,000 NUOSTOLIŲ PER 
METUS

TVasliington. — Pašto de- 
partmentas, kaip skelbia 
postmaster-general per me
tus nuostolių turėjo $50,000.- 
000.

NUSISKANDINO
Providenee, R. I. — Mote

ris Ida Levinson, 36 m. am
žiaus. rasta negyva parko 
ežerėlyje. Daktarai pripaži
no, kad ji pati nusiskandino.

ATNAUJINK SAVO
NAMĄ |

Pagal Naujausios Mados ir:
Pakelk Vertę j

Atnaujink savo namą pagal nnu-1

ĮvoskPe varniena patogumus ir šilu- J 
mą. Įmokėdami tik 20 nuoš.. <> lie-; 
kaną galėsite išmokineti per 12 mė-•

JAMES P. TANCRED i
272 Broadway, So. Boston:

Tel. S. B. 4245

Niekas neaU būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudoki t &į garsų naminį- 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Temykrt, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake
lio.^

Y7Xd7richter & co. 
'Bcrry & South 5th Sts. 

‘s Brooklyn, N. Y.

75 c4mtaL $1.50 Ir $3.00,

NAUJAS IŠRADIMAS
9 DEKSNIO GALINGA MOSTS*

DEKE1TS NEW DlŠCOVERY 
OINTMENT.

Seksais Ointaneat Co*
SW MAIM «T. BOX asa 
HARTFORD, . CONV. U. A. 

Mara

Mara

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PASĖLI 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

538 E. Seventh St, So. Boston, Mac*  
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,

250 Gold St, So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Gllneckis,

5 Thomas Pk., South Boston, 
Fln. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Road, So. Boston, 
Kasierius — A. Naudžitnras,

885 E. Broadway, So. Boston, 
Tvarkdarys — .1. Zalkis,

7 Wlnf!eld St, So. Boston, Mara 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėldienĮ kiekvieno mėnesio, 2 rg 
valandę po pleto, parapijos salėj, ^6 
E. Seventh St, So. Bostcs, Bara

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleckas,

514 E. Broadvay, So. Boston, Mara; 
VICE-PIRM. — Povilas Raka,

95 C Streetų So. Boston,. Mass.
ROT. RAšT. — Antanas Macejunas
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass 

FIN. RAeT. — Juozapas Vinkevlčina
906 E. Broadway, So. Boston, Mara 

KASIERIUS — Andr. Zalleckas,
611 E. Fifth St, So. Boston, Mara. 

MARŠALKA—Kazimieras Mikaillonta,
906 E. Broadway, So. Boston, Mara
D. L. K. Keistučio Draugija laiko sa 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirm? 
□edėldlenĮ kiekvieno mėnesio, po num. 
894 Washlngton St, Boston, Mara.. 
1:30 vai. po pietą. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite su savim daugiat 
naują nartą prie musą draugijos prt 
rašytt

TeL Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A. J. GDRMAN
JGUMAUSKAS):

708 Main St^ Montello, Vau, 
(Kampas Broad Street)

1AKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kronlškas nžsisenS- 
jusias ligas vyrų, moterų ir vaiką, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
altra-violetlniais spinduliais, kwartz 
žiburiu, thermo tberepa, ir kitais 
elektro medikališkais'budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir splau- 
dnlus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandot 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BE0ADWAY
South Boston, Matas, 

(Antros lubos)
Telefonas---------------------- S. B. 4000

tV. KAZIMIERO K. K. DK-JO8 
VALDYBOS ANTRA1AI

Pirmininkas — J. Jaroša,
225 L Street, So. Boston, Mara. 

Vice-pfcrm. — J. Grnbinskaa,
157 M Street. So. Boston. Man 

Prot. Rašt. — VI. Mickevičius, 
405 Third St., S. Boston, Mass. 

Piningą Raštininkas — K -Kiškis,
8 Hatch Street, So. Boston, Mara 

Iždininkas — L. švagždya,
UI Bowen S t, So. Boston, Mara 

Tvarkdarys — P. Lančkn,
895 E. Fifth 8L, So. Boston, Mara 

Draugijos reikalais kreipkitės vi» 
dos ! protokolą raštininką.

Draugija savo suslrnklnras laiko 2-n 
nedSdlenj kiekvieno mėnesio 1-mą va) 
po pietą parapijos salėja, tfS 8®vent»

PO GLOBA MQTHfOS RVO 
SOUTH BOSTON, MASS. 
; „yA&YįįA..

ptan. — z. ziadispi | /
80 Corbet S L,

VJce-Pirm. — A. Jannžonienč,
1428 Colnmbia RtL, So. Bčęton, Haa 

Prot RaSt — O. SlaurienS^
448 E. 7-th St, So. Boston, MkM 

FJn. Rast - J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Ma*.  

uM. — O. StanlnlintB, 
' 1® S-th St, So. Boston^ 
Tvarkdarį <X MlzgtrdlenA

1« 8-th St, Bo. Bostbn,:M<M. 
DKSngijois>telltalai8 krefpkit&^vtsados |

protokolę raltininkę. Draugija laite.. 
i saro snteHaidinūs fcea ante utaratfr;
k*  kiekvieno mtaetfo vakut/t 
parapĮJoii rretainS} ant Penktai gat-
rte, Bonth Bpitprų Ifittr

Ofiso Tel. Res._
Unf versi ty 8831 Prašpeėt (M15-M

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
883 Cambridge Si, Ųambrldge

H METŲ SOUTH BOSTON®

DR. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

NOa &>. Bortu
yAi4KDiq&^3woo,6K m 7




