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vaikoma

s Armėnijoj
ŽUVO 300 ŽMONIŲ

KOOPERACIJOS EGIPTE
APSNIGO BULVES

Nuskendo du laivu
dSOVĖ Į ANGLŲ LAIVUS

HANKOW, Kinija.—Ki 
nijos kareiviai apšaudinėjt 
Anglijos dvi prekiniu laivu 
J vieną, laivą pateko 400 kul 
kn.

NUMIRĖLĮ PASTATĖ Į 
KANDIDATUS

inieji daiktai;!

Susisiekimas 
.is, kuriais ėjo 
adimu — auto-

Armenijos- dalis yra po Ru 
sijos valdžia.

James Galvin, 60 metą am
žiaus, neregis, ledą išvežioto- 
jas. Tai vienintelis pasaulyje 
neregis ledą išvežiotojas. Jis 
darbą gerai atlieka ir turi daug 
kostomerią.

---- 7-------- 7------;----- ■
EINA ANTRADIENIAIS, IR 

PENKTADIENIAIS

TABAKO PARDAVIMAS 
PADIDĖJO

NELAIMĖ ANT GELEŽINE 
KELIO

BAUSMĖ UŽ DAUGPATYS
TĖ

Rusijoj daugpatyste drau
džiama. Rastas tame kaltas, 
siunčiamas katargon, arba 
turriužsimokėti $250 pabau
dos.

olitikos
Net konstitucinių įstatyt

Australijoj Įvestas priver
stinas balsavimas. Dabar 
pirmu sykiu įvyko balsavi
mas po to įvedimo. Tai se
niau balsuodavo 77 nuoš. bal
suotojų, o dabar balsavo 91 
ltUOŠ.

BERLIlįĄ BOMBARDAVO 
SALDŽIOMIS BOM 

BOMIS ■ -ri

BERLIN. — Šio miesto 
saldainių kompanija buvo 
sumanius ypatingu būdu iš- 
sigarsyti. Pasamdė du orlai- 
yin metyti saldainių iš pa-

Virginijos valstijoj susi
liejo trys tabokos kompani
jos. Naujai susitvėrusi kom
panija pirko žemės, kur sta- 
tydinsis fabriką už $250,000.

DIDŽIAUSI VARGONAI
Liverpoolio mieste. Angli

joj, tapo pabaigta statyti 
milžiniški yargonai. Y ra tai 
didžiausi vargonai pasauly
je. Jie atsėjo $175,000. Tų

IIOULTON, Me.—Aioos- 
took apskrityje, kur pagar
sėjusios bulvės auginamos, 
susilaukė pirmojo sniego. 
Bulvės dar nenukąstos, o 
sniego prisnigo pusę pėdos. 
Keletas tūkstančių akrų ne
nukąstų bulvių apsnigo. Jei 
ims šalti, tai bulvės nueis 
niekais. Jau dabar ten kai
rios ant bulvių greit pašoko.

Armėnijoj ištiko žemės 
drebėjimas. Nuo jo žuvo 300 
žmonių. Šimtai kitų žmonių 
sunkiai sužeista. Tas ištiko 
mieste Leninakane. Tame 
mieste nei vieno sveiko namo 
neliko. Be duonos ir pašto-

Egipto vyriausybe nori, 
kad ten kooperatyvis judėji
mas prasidėti]. Todėl teikia 
joms lengvatų. Daigiausia 
remiamos ūkio kooperacijos.

ieną susirinkimą is 4,000 
streikininkų policistai išvai
kė, o kitas susirinkimas iš 
5.000 streikininkų turėjo 
skirstytis policijai pareikala
vus.

Streikininkų vadai yra iš
gabenami iš susirinkimų ir iš 
angliakasių distriktu. Kai 
streikininkai nori užsistoti 
už savo vadus, taF ištinka 
muštvniu.

Italijoj pragyvenimas 
brangsta. Kaikvrie valgo- 

bar taip 
)met nėra

UŽDRAUDĖ ČIUGAMO 
MAUMOJIMĄ

HAVERHILL, Mass. — 
Higli Schoolės prineipalas 
Arlington I. Clow griežtai 
uždraudė mokinėms Čiugamą 
maumuoti. Sakė, kad tą pa
protį turinčios panašios yra 
į gromuliuojančias karves. 
Sakė jis: “Yra tai purvi- 
p.iausias ir prikliausias pa
protys koki tik aš žinau.”

CHICAGO, III. — Ameri
kos skelbimų agentūrų Są
junga skelbia, kad per me
tus Amerikos biznieriai skel
bimams išleidžia $300,000,- 
000. Tiek išleidžiama vien 
per agentūras. O be agentū
rų tarpininkystės teipgi da
roma skelbimų.

HAVERHILL, Mass. — 
Socijalistams į kandidatus 
tinka lygiai gyvieji ir numi
rėliai. Soeijalistų progresi- 
viškumas tiek mat toli nuėjo. 
Socijalistai savo suvažiavime 
nominavo į Essex kauntes 
kandidatus ant ižjlininko J. 
F. Putnumą. O šisai jų 
“draugas” mirė nigpj. 16, 
1924. Reiškia miręs daugiau 
kaip du metu tam atgal. J. 
F. Putnam Danverso mieste
lyje buvo pasižymėjęs. Jis 
užiminėjo keletą valdiškų 
vietų ir buvo to miesto polici
jos viršininkas.

NUOSTOLIAI NUO 
VIESULOS

Kubos saloj nuo ištikusios 
audros žuvo 200 žmonių. .J u 
tarpe amerikonų buvo apie 
pora desėtkų. Medžiaginiu 
nuostolių įdaryta už apie 
$50,000. ‘

DEBS SUDEGINTAS

TERRE HOUTE, Tnd. — 

Mirusio soeijalistų vado 
Dėbso kūnas buvo pargaben
tas iš Cliicagos į.jo namus ir 
pašarvotas. Jam pagarbą ir 
paskutinį patarnavimą teikti 
rinkosi soeijalistų veikėjai ir 
darbininkų unijos. Subatoj 
kūnas buvo nugabentas į In- 
dianopolis ir krematorijoj 
sudegintas.

tas buvo daryta. Bet polici
jai tiek daug nusiskundimų 
suėjo, kad tolimesnis bom
bardavimas saldžiomis bom
bomis sulaikytas. Saldžio
sios bombos buvo metamos iš 
apie 100 pėdų augštumos. 
Mėtyta ten, kur daugiausia 
matėsi žmonių. Jei saldainiai 
pataikydavo galvon ar vei
dan, tai pusėtinai užgaudavo. 
Be to motinos skundėsi, kad 
vaikai besimušdami prie nu
kritusių saldainių supurvv- 
davo ir sudraskydavo savo 
išeiginius drabužius.

NORI PASMAUGTI ANG
LIAKASIŲ STREIKĄ

Augi i j os st reikuo j antie j i 
angliakasiai vis dar laikosi. 
Didžiuma angliakasių, ne
paisant kad jų dalis jau dir
ba, tebestovi už streiko tęsi
mą. Bet kompanijos ir val
džia nori kuogreičiausia 
streikininkus iškrikdyti, kad 
jie tuoj susidemoralizuotų ir 
grįžtų darban. Šaltas oras 
čia pat, o iškasamų anglių 
nepakanka. Reikia jų iš už
sienio gabentis. Todėl Ang- 
Tij os'yuTuiTn i ųreikal ų minis- 
teris išleido įsakymą varžyti 
angliakasių mitingus. Pave
dama vietos policijų virši
ninkų nuožiūrai kokius strei
kuojančių dngliakasių mitin
gus vaikyti, kokius uždraus
ti ir kokius leisti laikyti.

Po šito ministerio padava- 
dijimo policijų viršininkai 
visuose angliakasių distrik- 
tuose pradėjo “eiti savo pa
reigas.” Jie susirinkimus 
uždraudė laikytjjr laikomus

UŽ MOKĖJIMĄ ALGŲ EX- 
PREZIDENTAMS

Meksikos parlamento i neš
iąs sumanymas mokėti algas 
visiems buvusiems preziden- brangūs kaip nei 
tams. taip buvę.

EDISON APIE NEMIRTIN
GUMĄ

Garsusis išradėjas Edison 
prieš 16 metų išreiškė abejo
nę apie žmogaus sielos nemir
tingumą. Tada jis pasakė: 
“Aš negaliu tkėti į sielos ne
mirtingumą.” Dabar garsu
sis išradėjas jau visiškai at
mainė savo įsitikinimą. Prie 
tos atmainos jis ėjo laipsniš
kai. Jau kai prez. Harding 
mirė, tai Edison išsireiškė a- 
pie galimybę pomirtinio gy
venimo. Dabar Edisot^ pil
nai išreiškė savo tikėjimą į 
nemirtingumą žmogaus sie
los.

Edison sako, kad mokslas 
įrodė, kad medžiaga nėra su
naikinama. Todėl Jogiškai 
seka, kad ir žmogaus siela 
nesunyksta.

Edison pasakė stovįs už 
krikščioniška dora. Sako, 
kad pasirašąs po krikščioniš
ku doros mokslu. Kai dėl 
bažnyčios, tai prisipažino, 
kad bažnyčia jo nepatrau
kianti, bet pripažino bažny
čios didelę reikšmę visuome
nei.

I Susidūrimas’ 
<iir transportacija 
Ų Abraomo laikais 
z mobiliais.

Europoj, Tirolio kalnuo
se,, pastaromis dienomis už
simušė lt žmonių. Jiems 
teip atsitiko belipinėjant po 
kalnus. Daug kitų krisdami 
'susižeidė. i

SAN'FRANCISCO, Cal.— 
Pereitos pėtnyčios anksti ry
te žemė du sykiu sudrebėjo. 
Ypatingos žalos nepadaryta. 
Keletas langų susprogo. Kai- 
kuriuose namuose plasteris 
sprogo. Drebėjimas buvo 
toks, kad daugelis žmonių 
nubudo.

ATSILIKO SU ALGOMIS

Čilė yra Pietų Amerikos 
respublika, gulinti šalę Ar
gentinos. Dabar toje valsty
bėje toks didelis finansinis 
krizis valdžioje, kad algos 
valdininkams nemokėta peri vargonų grojimą bus galima 
tris pastaruosius mėnesius, (girdėti per radio.

Spaliu mėn. 12 dieną ir vakare Seime ėjo debatai 
i n terpei aci jų Vidaus Reikalų Ministeriui.

Debatai atvaizdavo visą dabartinės valdž 
pragaištingumą mūsų kraštui 
mų laužymas visa virtine faktų buvo konstatuotas. 1 JPteį 
atstovų Jokanto ir Ambrozaičio kalbų ūpas Seime aiškiai 1 
priešingas Požėlos politikai. D-ro Ambrozaičio citavimas J 
valdžios aplinkraščių, raginusių rašytis Į profsojuzus 
bendrai darbo masių rcvoliucinimas valdžios pastangom^

•; *r j ’ ■-
DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Seime sudarė ūpo, kad buv. bolševikų komisarams valdžioj 
je vietos negali būti.

Šį ūpą pagilino ir prof. Voldbmaro, kalbėjusio nuo tątt?$ 
tininkų, neigiamas dabartinės valdžios politikos įvertini^ 
mas,

Vakarinio posėdžio pradžioje Seime buvo nuotaiką^ 
kad Požėlai gali būti ir formalus nepasitikėjimas pareikš^ 
tas. nors liaudininkai deda visas pastangas atsilaikyti vald 
džioje.

Galimas daiktas, kad tautinėms mažumoms, kaip žy-,: 
dams, lenkams ir vokiečiams bus duotos naujos privilegis^ 
jos už valdžios palaikymą prie interpelacijos. (“Rytas^’A

KETINA APRUBEŽIUOTI 
GAZOLINĄ

Belgijoj valdžia ketina ap- 
rubežiuoti gazolino pardavi
nėjimą. Tas būtų daroma , įfcė. A'- įe-A

)umą.

Ui
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iš Lietuvos
PĖSČIAS A 
* PASAULI
’15 d^ Radviliškio 
jas Juozas Borkaugr 

EinaKjmmriinkui 7^ 
i /- t :*

1 METU BIUDŽETAS’
▼

|šUJ$ųnisterio.j»ar(^š- 
j£u paruoštas jrtėinain- 
metams valstybės biu- 

kuriame numatyta 
£?|&000,000 litų pajamų ir 
209,000,000 lt. išlaidų. Skir
tumas tarp pajamų ir išlaidų 
20 milijonų litų skiriamas 
nepaprastoms išlaidoms. At- 
^kiroms ministerijoms biu- 
tdžete numatoma: švietimo 

įmin. 32 mil. 816 tūkst., kraš- 
aps. min. 40 mil. 153 tūkst., 

VaKt. skoloms-mokėti 6 mil. 
^31 tūkst., Klaipėdos kraš- 
tui 6 mil. 600 tūkst. ir 1.1.

GRAŽUS PAVYZDYS KATA- 
LIKAMS

■; ROKIŠKIS. Man būnant 
Rokiškyje, turėjau reikalą 
policijoje ir nuėjęs pirmon 
IHiovadon išgirdau štai ką: 

£ atvykę du žmonės kreipiasi 
u~pas p. ifllovados viršininką 

klausdami ar jie gali areštuo- 
r ti tuos žmones, kurie eina 

per kaimą ir keikia tikėjimą, 
į bažnyčią ir Š. Sakramentus.

ISuovados viršininkas jiems 
-y arešto neleido daryti ir pa
rsiuntė juos pas p. policijos 

vadą. Išėję žmonės tarėsi su 
kitais ir visgi rimtai nutarė, 

| kad piktžodžiavimas neleis
tinas ir visas būrys nuėjo pas 
policijos vadą. Ar girdit ci- 

H Žmones tuoj patys 
P" ŽS® valdyti jūsų neprausta

burnius.
: - -------------------

ĮĮ^DRAUDĖ LIETUVIŠKAI 
į į MELSTIS,

’ -Dar vysk. Matulevičiaus 
leistos laikyti atskiros pa
maldos lietuvių mokyklų mo
kiniams Vilniaus bonifratų 
bažnyčioje, dabar ark. Jalb- 
žikovskio uždraustos. Lie
tusių mokinių į pamaldas 
paprastai susirinkdavo dau
giau 1000.

e

MAŽEIKIAI. Laimėjus 
8eimo rųjkiinus cicilikams, 
MižefŠiiAfete cUfrbininkų pa-

Į į 'Idetis diena iš dienos eina

His Wife

“Dėl ko permainos, Henry?
“Tu būdavo atsikeldavai rytais ir 

rūsčiai rūkydavai,- purkšdavai 
ir kosčiavai”

“Permainos,’ ir tikrai mano 
barngioji,” vyras atsakė.

“Aš permainiau rukimą cigaretu - 
ir atsikračiau gerklės kutenimą.

Aš perėjau į
Dabartiniu laiku jau daugelis vyrą tą permainą 
padare ir su pėrmaina padare didį atradimą Jie 
dar pirmu syk atr»d9 taktai vyriški cigare- 
tai neprivalo būt šiurkštūs ir erzinanti, šiurkš
tumas nereiškia stiprumą. Puikūs cigaretai,

%

sunkyn. Vis matos didesni 
būriai vaikščiojančių išblyš
kusių, apiplyšusių ir alkanų 
darbininkų, ieškančių sau 
kokio nors darbelio, kad ga
lėjus save, žmonų ir badu 
mirštančius vaikelius kaip 
nors išmaitinti. i <

Bet “tikrosios demokrati
jos” akys to nemato ir ne- * 
jaučia, kaip darbininkas ai-- 
kanas, apiplyšęs ir Nušalęs 
sėdi ant žydo trepu ir žiūri 
kaip “tikrosios demokrati
jos” ponai važinėja po Ma
žeikius automobiliais, dulkių 
debesius keldami. Jiems ne-, 
rūpi, kad jūs turite jau 10 
centų daugiau už 1 klgr. duo
nos mokėti, jūs vargšai dar
bininkai šiandien už rugių 
centnerio sumalimą turit 20 
ceųtų jau daugiau mokėti; / 
pirma reikėjo mokėti 60 cen
tų “Laimės” malūne, o šian
dien jau už tą patį centnerį 
reikia mokėti 80 centų. O 
kur tie centai gaut, kur tas__
darbas, kad juos būtų gali
ma užsidirbti, nes buvo sa
koma ponų Radžiu, Bieliniu 
ir k., kad bus viskas pigiau, 
kad bus darbo daugiau ir di
desnis uždarbis negu kad 
prie “kademų.”

Old Golds.” >

kaip kad pilnos sudėties cigarai, yra švelnūs ir 
sirpūs. Tokiais yra Old Gold. Švelnumas tu ci-

io apgailės-
tt____ ___ ______._________ __ ,

rėtis, ryte, pietuose ir vakare 
tavimo ar įtekmės.

GANĖTINAI SMAGUMO .. BE PABAUDOS

OLD GOLD
TAI ŠVELNIAUSIEJI CIGARETAI

20 15

POLICIJOS SKAIČIUS

Vidaus reikalų ministerio 
pareiškimu, prieš karą vie
nas policijos tarnautojas tek
davo miestuose 400 gyvent >- 

.lyj? yal&^.upse,25Q0.; ĮĮąb
— miestuose 500-600 ir va 
čiuose daugiau kaip 3000 gy
ventojų. Nors mūsų kaimy
nai didesnį policijos skaičių 
turi, tačiau ponas ministeris 
randa, kad mūsų policijos 
skaičius per didelis ir atei
nančiais metais bus žymiai• 
sumažintas. Šiemet krimina
linei ir politinei policijai iš
laikyti skirta $1,030,007 litai, 
o ateinantiems metams nu-, 
matoma tik 642,962 litai.

BAIGIAMA NUSTATYTI 
LIETUVOS LATVIJOS 

SIENA
'Spalių mėn. pradžioj miš- 

liLietuvos Lietuvijos pasie
nio komisija priims paslėitH- 

sienos ploto. Komisija 
pradės savo darbą nuo Suba
čiaus ir eis i rytus ligi demar- 
idfcijos Ii nijos su Lenkija. 
{Visas šis plotas turi apie 50 
kilometrų ilgumo. Lietuvos 
afetovas komisi joj bus p. Ro- 
gųlskis.
patikrinus paskutini plo- 

tį- bus priimta visa Lietu
voj siena su Latvija. Po to 

 

d$* numatomi kai kurre pa- 
omieji darbai. .Jie bus

ibio pobūdžio ir ap- 
ims.pastebėtus pagadiniinus, 

ieni^Mulpų išplovimus, 
du pataisymą irki.

B.- į ^IŠDYKĖLIAI NUKOVĖ 
|U J £ BRIEDĮ

F* * Jurbarko apylinkėse, ke- 
1. litine vietose pasirodė reti ir 
K**- *•g guji senai Lietuvoje išnykę 

gjfhlliai — briedžiai. Tačiau 
L atsirado išdykėliu, kurie, su- 

nukovė vieną 
taip retą ir brangų gyvulį. 
OPųlicija, patyrusi šį įvykį, 
sustatė protokolų, patraukti

■Mf,

AR TAMSTA GALI PADUOTI GUDRIAUSIĄ MINTI ANGLU KALBOJ DĖL 
ANTGALVIO OLD GOLD CIGARETU SKELBIMUI?

$2,000 KONTESTASANTRAS
/

PIRMA DOVANA 
$1,000

” e

užgeriausią mintį antgalviui

ANTRA DOVANA. . . $500
už antrą gerą antgalviui mintį

50 DOVANŲ PO .... > $10
už 50 geru antgalvi&ms minčių

S P RE N DĖJAI

u K G t.

M <> K I <> s

s

I

M I • K X iri.................
Atstovas. Hnsloil

S. lt f T S K S . . .

............\'/r Y'n I.
Ilt Kil'l l ntrch r

i
.... /'/' '.iile.itas

Colh yiate Speniai / tisiny \<i< ney. Im.

U. \<» k k.............. I.iiinm X \htelu.ll. Ine..
Adreitisiilfi \yeney

. ANTRAS $2,000 A

šitai prasideda antras Lorillurd 
antaninių kontestas gn antra $ž.000 
grynais pinigais dovana!

l.orillard kompanija stengiasi n js’iVlFE "* "*

4) Originalumas. Svarumas, trum- 
pumns, grynumas, aiškumas, skaity
sis.

5) Siusk savo patariamu minti ant 
kupono, arba parašyk ant vienos pu- 
sės lapo isipleros. Parašyk savo pil
nu varilu pavardę ir antrašu. Gali
te patieki mums tiek minčių kiek tik 
norite, bet kiekviena privalo but pa-

rast šauniausi untgalvį riršminėtam 
skelhijii ui. kuris bus garsinamas vė
liu ii visuose Saujos Anglijos laik
raščiuose.

I isi kriečiami dalyvauti. Kq ma
loni Žmona šiame paveiksle sako į 
saro r yra* Jis ryte, besiskusdamas 
ruko Old tlold eigretų . Ir jis labai 
linksmame upe. Kq ji klausia jo.*

paduota antgalrio mintis nepri
valo but daugiau dešimties Žodžių— 
priskaitaut ir tuos tris Sodžius “H/S 
U//E N.ll." ta<l tamstai lieka pri
dėt dar septynis žodžius.

5? durnuos u! padovanota
Ims už pudriausiai sugalvotus 52 
ant natrius kurie geriausia perviršis 
šį skelbimų — sulyg iprendėjų nuo
monės.

1 > Koiito«t>i>< )>i'n«frtRln s|>nli<» 2.”> 
ir l>:iigl»*i bipkrb'lo X., Vinį ntsnky- 
ni:'ii prlvnlo Imt IšMųMfl |mštu. kini 
|»:i«<lrktij l.«>iill:ir<l Ko^tpiinlJu prlt-š 
\ liliinmktj irlm |»ičliime vblurtiHk- 
ty. liipkrlCio S. luiitnjJiiRlų vnnliii 
bu* paskelbti lapkričio 22 d.

21 Kiek' ienas — bile knrtbs |y. 
ii.** -ndi daly Minti IšstyTrts tnrimii- 
tojti* I’. I.orilbird Kompanijos Ir Jnl 
Hrtinitj koinpnnjjų.

Perskaityk :<ke 
džl.il. Studijuok |m 
tiek | ui I m t Iti Iii usj n

n teketi) :tty- 
xl9. t Nilą pa
lvi nrųrl Iglui l

su žoilžinis “HIS \VIEE SAU.)” ir 
nevnrtok daugiau 1<> iUMlžių visam 
sakiniui. Kuo irtimpesnis nntgalvis. 
tuo geresnis, bile tik virSiuty.

rašyta ant atskiro |x>plems lapo ar
ba ant atskiro kupono — su tnmstų 
vardu pavarde ir antrašu pilnai iš
rašytu.
- G) Atsitikime, kada kelios ypatus 
patiekia vienodos vertas antgalvlus, 
vienodo tyrumo, vienodos pagarbos, 
tai minėtame atsitikime dovana bus 
padalyta lygiai Jų tarpe.

7) T. Ixwillnrd Kompanija |msi- 
lidka sau teisę naudoti sulyg savo 
noro bl kuri ar visus patiektus ant- 
gnlvius ne paisant kurios gavo dova
nas ar ne.

5?

Aovkrtining 1>kpartmext, lli/ision F. I.. i
I’. T,orii.i.ari> C'o.. 119 W. 40th St.. Ne\v York City

}ly suggestion for the headline oj the Oi.d Goto 
advertisement (Contcst A o. 1) is as f akiotes:—
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ALVIO JONTESTAS UTA SAVAITĘ )

DR. ŠLIUPAS TIK PASIPIK
TINIMĄ SUKELIA

ANYKŠČIAI (Utenos ap
skritis). Yra kelips vaisti
nės ir keli knygynai, paštas 
ir valsčiaus raštinė. Anyk
ščių bažnyčia gana didelė, tik 
nuo karo laikų sugadinta ir 
neremontuojama. Anyk
ščiuose bažnyčia gana didelė, 
tik nuo karo laiku sugadinta< v

ir neremontuojama. Anyk- • 
ščiuose žmonės maldingi.

Apie darbininkų organiza
cijas tikrų žinių negaliu pa
duoti. nes per tris dienas vie
šėjęs tikrai nesužinojau. Tik 
pasakojo vietiniai darbinin
kai, kad buvo ten nusibala- 
dojęs ir laisvamanis vysku
pas J. šliupas, liet darbinin
kai i r publika tik pasipikH* 
jyo juo. Sako, toks vyras mo
kintąjį’ senas ir tokiais pie
meniškais darbais užsiima. 
Yra čia kino teatras “Iliuzi
ja." salė nors mažyte, bet 
Švari, ir tvarka pavyzdinga, 
tik žydukai biškį nesilaiko 
h arkos.

Yra čia akių ambulatorija 
P. Gutausko namuose. Pa
čiame miestelyje šaligatvių 
visai nėra, gali kojas išsisuk- 
ti.

“Dvkinėjimas — tai namų 
“ ” (Žmonių priežodis)
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BARBININKAI BADAUJA, 0 KAPITALISTAI TURTUS 
' KRAUJA

-Žymus kalbėtojas Britų kasyklų savininkas Evan 
Williams nuolatos mėgina įtikinti, kad kasyklas jokio 
pelno neduoda ir, kad savininkai neišgali mokėti darbinin
kams didesnių algų.. Dabar pažiūrėkime ar ištikrųjų taip 
yra, kad kasyklos pelno neduoda ir kad jų savininkai turi 
nuostolių. Bevartydami laikraščius štai ką mes randame 
įrodymui, kad p. Williams apgaudinėja darbininkus:

Tredegar Iron and Coal kompanija, turinti 15 mažes- 
niiX^i‘n'l)anMlb kurios direktorimų yra ir p. Williams. 
Tos kampanijos kapitalas susideda iš 616,000 svarų A pa
prasti) \r 1,115,103 svarų B paprastų Šerų. Savininkai B 
paprastų šėrų gavo už 412,167 svarų bonus Šerais 1918 ir 
494,601 svarų bonus šėl ais 1923 metais.

Jš to matome, kad šėrininkai užsirašė tik už 208,335 
svari) šėrų, bet gauna dividendų nuo 1,115,103 svarų; už 
du įdėtu svaru jie gauna įeigii už vienuolika.

Tokios įeigos darbdaviams “neperdidžiausies.” Jiems 
norėtųsi nuo darbininko pečių paskutinę odą nulupti.

Darbininkai gaudami 2 svaru į savaitę turi maitinti 
šeimyną, o darbdaviams neužtenka vienuolikos svarų už du 
įdėtus svarus. Kur teisyliė ?

Jie nemato išjudėjusių moterų ir vaikučių. Štai vie
na moteris streikuojančio angliakasio, belaukdama eilėje 
duonos kąsnelio -migrtnvoiš liado-rdaugelis streikuojančių, 
šeimynų daėjo iki to, kad turi valgyti tik sykį į dvi dieni 
ir tai tik duoną, druskos ir vandens; pagelbos komitetas 
kasdiena šaukiasi ir prašo, kad aukotų drabužių ir kitokių 
daiktų išbadėjusioms ir vargo prispaustom šeimynom. 
Kapitalistai gali būti sakys, kad tegul darbininkai grįžta 
darban i rbus vaikams duonos. Darbdaviai matyti negali 
laukti ilgiau be dividendų, o apie darbininkus Jiems ne
rūpi.

KOOPERATYVAI PAKILO
100 NUOŠ. PER 12 METŲ 

824 įstaigos praneša, kad per 
1925 metus padarė apyvartos 

$164,284,000
>

D »* d žį ąųsios - koopėrat yvės 
gijos šioje šaly padvigu

bino apyvartą imu* pastaruo
sius 12 metų, sulig apskait- 
Jiavimo Suvienytų Valstijų 
Agrikultūros Departamento.

Valdžios ekspertai palygi
no skaitlines, 824 didžiųjų 
kooperątyvių organizacijų, 
1913 ir vėl 1925 metų ir rado, 
kad laike 12 metų tų organi
zacijų biznio apyvarta paki
lo 100 nuošimčių.

1913 metais raportai tų or
ganizacijų parodė skaitlines 
$81,647,000, o 1925 parodo 
$164,284,000. Sulig -raportų 
Kooperątyvių organizacijų, 
tai šis žymus pakilimas yra

STREIKAS PRIEŠ NUKA
POJUS ALGŲ

CHICAGO, Ilk—Daugiau 
negu šimtas juodakių mergi
nų dirbančių Maras Fig and 
Date dirbtuvėje, kurios ne 
norėjo pasiduoti vergauti be- 
širdžiams darbdaviams su
streikavo prieš nukapojimą 
algų, kurios ir taip jau mi- 
zemos. .

Toje dirbtuvėj^ jos gavo 
po 51/? centus nuo svarp už 
detulių sutaisyfrią'. Darbda
viai pranešė, kad. vietoj 5*4 
centų, mokės tik 4 centus. 
Gavę tokią “malonią” žinią 
darbininkės užprotestavo ir 
paskelbė streiką. '

Tos mergaitės,-.kurios dir
bo nuo dalių, maždaug gau
davo nuo $12 iki $13- savaitė
je. Šiandiena tokiomis algo
mis sunku pragyventi. O 
kitos gaudavo mažiau.

Paskelbę streiką stgvįyiiž 
tai, kad jų algos pasiliktų 
kaip buvo ir kad darbdaviai 
susiorganizavus joms pripa
žintų uniją.

Streiką turės laimėti, nes 
joms Į pagelba atėjo ir kiti 
organizuoti darbininkai.
- - šiandiena juodieji darbi
ninkai. kurie karo laiku Įėjo 
i dirbtuves, skalbyklas, vieš
bučius irkita> darbo Įstaigas 
yra šių dienų vergai ir jiems 
'būtinai reikalinga moralė ir 
materiale pagelba. Tarpe 
juodakių moterų galima sa
kyti nėra organizacijos, ir 
jos yra aukos beširdžių kapi
talistų.

REIKALINGA PAGELBA 
STREIKUOJANTIEMS 

DARBININKAMS

Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime nutarta teik
ti gredtą pagelbą streikuojan
tiems audėjams.; Tam reika
lui įgaliota Federacijos gal
vos šaukti kogreičiausia su
sirinkimą ir kviesti repre
zentantus nuo visų sąryšio li
nijų suradimui būdų ir prie
monių greitam pagelbos tei
kimui streikuojantiems dar
bininkams.

Passaic’o darbininkai ran
dasi vargingame padėjime, 
ir jeigu visi darbininkai ne
stos jiems į pagelbą, tai kova 
su darjnlavinis gali būti pra
laimėta.

Tad gelbėkime sulig išga
lės vargo prispaustus badau
jančius darbininkus.

DARBININKŲ SIEKIAI

Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime darbininkai 
dar kartą pareiškė, kaip ne
teisingai kapitalistų spauda 
informuoja visuomenę apie 
sentikius__darbininkų___ su
darbdaviais. Toji spauda 
nuolatos šaukia, kad šiandie
na darbininkai reikalauja tik 
pakėlimą algų, o apie kitus 
reikalus nesirūpina.

Taip nėra. Darbininkams 
pirmiausia rūpi apšvieta.

Tad suvažiavusieji karštai

VĖL Chicagoj statybos darbininkų yra 400,000. Geriai^B 
apmokamas statybos darbininkas ten gauna $1.50 vąbmg 
doj, o “leiberiai” gauna po 90c. valandoj.VARŠUVA.—Lenkų 1927 

metų biudžete numatoma 
1830- mil. zlotų.

T Paskutinėmis dienomis len
kų biržose vėl prasidėjo ka- 
tastrofiiigas zloto kritimas.

ANARKISTĖ PRAŠO ĮLEIS- 
- TI Į SlA ŽADI

Šios šalies Valdžia septyni 
metai atgal deportavo anar- 
kistę Emma Goldman. Ji ne
galėdama pakęsti Rusijos 

rojuje” bolševikų teroro 
pabėgo iš ten ir atvažiavo į 
Kanadą, iš kur, jos giminės 
nori gauti leidimą, kad ją į- 
leistų i Suvienytas Valstijas. 
Štai tau ir “rojus,” kad ir 
karščiausi pritarėjai bėga i 
kapitalistines šalis.

KOKS SKIRTUMAS
Ne vienas yra pasakęs, kad 

bolševizmas ir fašizmas esą 
panašūs. Leninas ir Musso- 
liiii lygūs esą diktatoriai. 
Bet tarp bolševizmo i ^fašiz
mo skirtumas visgi yra. Ru
sijoj yra Leningrad, Sver- 
dlovšk ir gal jau yra Svolo- 
eovsk. - Tai via bolševizmo 
vadams pagerbti. Bet Itali
ja dar nepavadinta Mussoli- 
nija ir neišrado, kad taip 
bus pavadinta.

SUSIVAŽIAVIMAS
Pranešame kad Moterų Są

jungos Mass. ir Mainė aps
kričio susivažiavimas' įvyks 
sekmadieny^ 31 spalio 1 vai. 
po pietų Šv. Petro pobažny- 
tinėj svetainėj ant 5th St., 
South Boston, Mass. •'

"■Šis susivažiavimas turėjo 
įvykti 24 dieną, bet kadangi 
tą dieną susibėga trijų aps
kričių susivažiavimai, tai šis 
susivažiavimas atidėtas ant 
31 d.

Gerb. sąjungietės, ma
lonėkit susidomit šiuomi su
sivažiavimu ir prisiųsti dele
gačių koskaitlingiau, nes jis 
yra poseiminis, tai turėtų bū
ti svarbus mūsų organizaci
jai.

Apskričio Valdyba

/.

STe

BAISI PIKTADARYBĖ
BROCKTON, Mass. — J. 

Stoddard, 39 m. amžiaus,
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Šalčiai pavojingi.
Šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 

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

Virš 150,00 mirčių kasmet kįla . ij".' 
priežasties šalčio.

Šalčiui reikia keturių dalykų —■ juos- 
reikia daryti tuoj. Sulaužykite Šaltį, pa-'į 
liuosuokite vidurius, sustabdykite karštį, 
suvikrinkite sistemą.

Hill’s tą padaro į 24 valandas — ir be 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės.';

Nežaiskite su šalčiu. Gaukite tikrąjį 
Hill’s ir pradėkite kada altis pradeda?Yt-; 
sos aptiekos parduoda Hill’s.

TENfYKIT KAINA
KAD BUTŲ 30c.

CASORĮĮ^filJININE
SU N

PAVEIKSLU
RAUDONA 
DĖŽUTĖ

| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 
| PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 
į TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

L GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

Saulutė”
I

dr^ jo, o tuo pačiu ir biznis, 
ir dar dėlto, kad kainos ant 
visu produktų žymiai pakilo.

.Kooperatyvai kyla kiek
vienoje šakoje pramones ir 
prekybos dar ir dėlto, kad 
jie rūpinasi parduoti kopi- 
giausia ir duoti geriausius 
produktus ir patarnavimą.

1 ‘Geriausias receptas ma
loniam miegui — darbas ir 
lyra sąžine.’’ (Žmonių prie
žodis). 2

AUDĖJAI DARBININKAI 
LAIMĖS JEIGU JIE 

GAUS PAŠELPĄ
PAS SAJŲ, N. J< —Darb- 

dariai- jau ’ ptadedaš suprasti. 
kad jeigu darbininkuose bus 
tokia vienybė ir toliau, tai 
darbininkai laimės kovą. Mo
terų unijisčių mėnesinis žur
nalas rašo: “Darbininkai 
niekados nebuvo taip tikri 
kovoje su darbdaviais, kaip 
kad dabar Passaic’o audėjai 
streikieriai.

“Jie laimės kovą, jeigu tik 
gaus maisto kaip ligšiol nuo 
Šelpimo Komiteto. Pašei pai 
reikia kas savaitę po $15.- 
000.”

svarstė reikalingumą stip- naktį iš pėtnyčios Į sukatą, 
rios darbininkiškos spaudos. nubudęs su kirviu nužudė ke- 
Ragino darbininkus remti ir 
platinti savąją darbininkiš
ką spaudą. Šis Amerikos 
Darbo Federacijoj paragini
mas tinka ir mujnsv liętu- 
viams ddrbmibka^jš*^- - 'M -'

—• f ■ 1 4

IMPORTUOJA DEGTINĖS 
DARYTOJUS

Airijos vyriausybė susekė, 
kad Ne\v Yorko bootlegge- 
riai importuoja Airijos disti- 
l'Tnių darbininkus airišiš- 
kai “viskei” daryti Ne\v 
Yorke; Du toki^jauni vy
rai bandė gautij Ameriką 
pasportą. Jie prisipažino ga
vę pakvietimą New Yorke 
daryti degtinę ir už tai žadė
ta gera alga.

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams x

Jgn. Lapienių

SVEIKA MARIJA

usavę.: “Lobą naktį motu-r,

Saulė leidosi bučiuodama seną, paslaptingą 
mišką, kurio aukštos, žalios viršūnės kruvinai 
paraudo.- Lankose gėlelės lenkdamos savo pui- 

... kiny ga|vyte;
te!” Linksmos ir jautrios kregždutės lekiodamoš
čiulbėjo: “Neapleisk mūs!” Saulei nusileidus, 
gamta ilgesio apimta iš savo galingos krūtinės 
giliai atsiduso. IŠ tolimos bažnyčios bokšto plau
kia oro vilnimis varpų balsai: “Sveika Marija.” 
Žmones užbaigę savo kasdieninius darbus dievo
tai šnabždėjo: “Sveika Marija.”

Sveika Marija.
Saulutė linksma, meili užtekėjo šiltais, gai

vinančiais spinduliais glamonėjo, glostė gėlelių 
galvytes, džiovindama jų gailias ašafas. Ant vi 
sų gėleliu lapelių ir gražiųjų žiedelių, drebėda
mos žibėjo ašaros, kaip puikūs ir brangūs dei
mantai. Mat gėlelėms prisisapnavo baisūs sap
nai ir jos miegodamos verkia, ašaroja. Ir kas gi 
neverktai po tokio sapno ? Joms sapnavosi bai
sūs sapnai: Kad Lietuvos gimtinėje žemelėje, 
netoli nuo Vilijos puikių krantų, lietuvis — ka
reivėlis gindamas nuo priešo savo šventą žemelę, 
tapo žiauraus priešo peršautas. Gulėjo ant že
mes paplūdęs kraujuose, laukdamas, kada jam 
negailestinga mirtis užmerks akis ir jo pamėly
navę lūpos šnabždėjo: “Sveika Marija malonės 
pilnoji!. .” Gyvenimo negailiu, nes aš mirštąs 
už tėvynę pažinau laimę. Mano kenčianti Tėvy-

ne! Priglausk savo šventojoje žemelėje nuvar
gusius kaulus. Kada tau užtekės aušrelė, tada 
mano vardą prisimink.”

Saule leidosi už tolimo, galingo miško. Ka
da vakariniai varpai prabilo: “Sveika Marija.” 
Tėvynės gynėjas gulėjo jau šaltojoje žemelėje ir 
jo lūpos dievotai nebešnabždėjo: “Sveika Mari- • « * 
,1«%

Sveika Marija.
Ttirvn neartą? nesėta/ a pleištą, difTh ašaro

mis aplieta! Kas tave vargšę apars, apakęs, 
grūdais apsės ir pagarbino Visagalį ? Vargingo
je gri utelėje, motina — našlele glaudžia prie sa
vo krūtinės mažą vaikelį. Verkia ji vargšė nu
leidus galvelę, nes likimas jai atėmė draugą ir 
vaikeliui.tėvą, o sunkūs vargai ir žiauri liga pa 
kirtėjos paskutines jėgas. Visą naktį vargšė vai 
tojo ir nieks jos kančių nematė ir negirdėjo. Tik 
vien mirtis jas pasigailėjo ir sutraukė skausmo 
retežį. Aušra žvilgterėjus Į jos lavoną, paraudo 
kruvinai. Kada varpai prabilo: “Sveika Mari 

jos lūpos nebeatsiliepė: Sveika Marija. 
Sveika Marija.
Nemunėli, tėveli žilgąlvėli! Kas sudrumstė 

tavo žydrą vandenėlį ? Ar baltosios gulbelės, ar 
pilkosios žąseles? Ar šiaurieji vėjaliai. ar lx‘- 
rieji žirgeliai ? Ko liūdi senutėli?.. Rūsčiai 
šnabžda nepailstamos Nemuno bangos:

— Lietuvoje meilės šaltiniai išdžiūvo, žmo
nių krūtinėse širdys suakmenėjo. Ten klajoja be 
tėvo, motutės vargšas našlaitėlis, alkanas, nu
skuręs, visų užmirštas ir apleistas. Visų ujamas 
ir varomas, kaip klajoklis šunelis. Tai jo kar
čios, gailios ašarėlės sudrumstė mano žvdra van
denėlį

«•

tu iras dukteris. Alasą išgir
do kaimynai ir pašaukė po
liciją. Policistai rado pik
tadarį bedūkstantį. Jis bu
vo- girtas ip nuo mūnšąino 
gavęs proto sumišimą. - - .

PRIGĖRĖ 100 ŽMONIŲ
Atlanrike apie Bernnidos 

salas buvo nepaprastai dide
lė audra. Du Anglijos nedi
deliu laivu pasitaikė buvo 
audros kelyje, ir abu nusken
do. Vienas buvo mažas ka
rinis laibas, o kitas nedidelis 
prekinis. Su jais žuvo 100 
jūreivių, išgelbėta 19 jūrei
viui.

“Atidėliojimas—laiko vo
gimas.” (Young)
-■■■■I, >__________ —

Tr krito jis vargšas ne.^ .<ęs jogų, kaip silp
nas zuikelis užvarytas pil//<#.rŠunų. Vargšas pas
kutinį syki pažvelgęs į mėlvuą, gražų dangų, kur 
gyveno jo tėvas ir motutė ir nusišypsojęs pamė
lynavusiomis lūpelėmis prašnabždėjo savo moti
nos išmokintus žodžius: “SveikaMarija.”

Stveika Marija, žodžiai šventi, mūsų gerųjų 
motinų, mums į širdis rūpestingai įdii'gti. Kal- 

_La.mūsų gimtinė! Kas tave drįstų paniekinti, 
užmiršti ir išsižadėti, tas vietoje širdies, turi pk- 
menį šaltą, kietą. Koks gi šventvagis galėtų pa
neigti tą gimtinę kalbą, kuria dievota motutė iš
mokino Dievo garbės žodelius: “Sveika Marija.”

Sveika Marija.
Motina — gimtine mūsų žemele! Tu sumir

kusi krauju ir ašaromis tavo geriausiu. Tavo 
kenčiantį kūną drasko arai ii- vanagai. Tavo lan
kose ir laukuose žolelės ii’ gėlelės, girioje me
džiai ir lapeliai žiba ašarų rasa. Tai ašaros Lie
tuvos vargo vaiku, tai jų kruvino vargo perlai. 
Tos ašaros tyros karštos, jos kiekvieną jautrią 
širdlJegina.

Žiląsis senelis — Nemunėlis, savo vandenėlį 
senai ni|ni‘šė į jūrą ir paslėjM“ gelmėse, dabar vie
toje savo vandeneiio. surinko Lietuvos vargo vai

 

kui ašarėles, kurias nešdamas lx"ga, skubinasi nu

 

nešti, palodyti Visagaliui...

teka, greit varpai prabils: “Sveika 
Saulutė užtekėjus išdžiovins vargo 
kini žmonės pagarbins Visagalį: 

arija.’

:a Marija.
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2 dol., pusei metų — 1 dol. Eiha 2 kartus per mėnesį, ]>.
O *11 * v* AL t "B jf z~\ XT T C8 * 1 *1* J *1* * 1 * T *£ Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 

S džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis. 
zZ *

| Vienas Nr, susipažinti siunčiamas veltui
| Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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Skaitytinos knygos
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Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo
gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge- 
• ru knygų:

DANGAUS KARALIENĖ_____________

Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR ____________ ________________

Ekonominio turinio įdomi knygutė 
TURTO NORMA______________________

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS_____________________________ .15

Geografinių žinių mėgėjams tinka
KELIONĖ APLENK PASAULĮ____________ $1.00

Lengvo turinio skaitymėUai
TRYS KELEIVIAI_________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI________________  .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvay . South Boston, Mass.
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LIETUVIS GRABORIUS
r. J. Akunevičius
Suteikiu Geriausį Paskutinį Patarnavimą.

Kninn prleinnminnUN. U pilną pagmbf. pnlaktojlmc. m
pntnnnivlmu ir vlmla reikalingais daiktais pas mane galima apsieit 
m Ir augAClau Ui dMeilna, o u* valkos nuo S2O |r atifrikHau 
Niekur kitur ui toki* kata* taip puikiai nepalaidoa, kaip ai palaidojo. 
Kas tik turėjo su mantm reikalą, vist yra (Hktngt.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

(“T?v. Sargas’*)
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TABAKAS

dygo 5 lenkų -mokykles. 14-1 dant?1 (L-irinvių priežodis)
Žinot Valzgaiįtą, 3IaTwnTT

DAKTARAI APIE ŽMOGAUS NUMARINIMĄ

V-

KNYGYNU JUBILIEJUS

ACHMEDŽANO LAIME

.K

U) RuY’kš- hi|m*. prie iluni kabėjo varinis
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Ir mūši] lytis skaisčioji 
Pypkes dūmo nevartoja, 
Nes ,fi žino, kad nuo dūmo 
Netenka veidas gražumo.

Daug turėjome poetu, 
Mums rase dainų, sonetų, — 
Jie pypkelėj savo rimui 
Neieškojo įkvėpimo.

Motuzėlį nutylėsim, 
Prosenelių neminėsim, 
Ilgą amžių jie gyveno, 
Nes pypkelės nekureno.

Prisiminsim kanauninką, — 
Astronomą Kopeminką, — 
Iš blaivios galvos gilumo 
Surado žemės judrumą.

Mūsų protėvis Adomas 
Buvo vyras jautrus, romus, 
Kol Ievužės susilaukė 
Nuobodaudams dainą traukė

Francijos mokytojai organizuojasi ir dedasi prie Ge 
norulės Darbo Konfederacijos. Organizuotų mokytoji. 
1925 m. buvo 50,000, o dabar jų yra 64,(MM).

Du “milžinu” iš Filipinų salų. Jie lankėsi Washingtone 
ir aplankė Baltuosius Rūmus.

Iškęsti ti- 
’ juos lm- 
e

“Drąsius laime palaiko.” 
( Siinonides)

Dievui reikšdami žemybę, 
Kainas, Ablius prigulmybę 
Gryną auką Jam gamina, 
Oro pypke negadina.

Daug dainuot neužsimoka 
Apie piktžolę taboką: 
Blogą daiktą Kam dar girti 
Ir neveria mums jos tirti.

1.
2.'
3.
4.

e?-

Dailų matom jųjų skoni, — 
Jie, cigaro neragavę,
Daug mums yra pridainavę

“Drąsos geriausia dalis— 
atsargumas. ’ ’ ( Šekspyras)

k
v.

4.

“Sparnai auga beskrai-

klausę 
ką pare 
laidžią 
mo dalyviai: .

‘ ‘ Iškla^šęš visų tų praneši
mų senukas generolas Bulo
ta; susijaudinęs pakaušė, ar 
ilgai tautininkų atstovai Sei
me rems dabartinę valdžią, 
jeigu ši valdžia, išdavusi 
vekselius lenkams ir Klaipė
dos vokiečiams ir kad šie 
vekseliai-jau dabar yra išper
kami lietuvių nelaimei.

“Prof. Voldemaras padarė 
ilgą pranešimą, kariame tarp 
kita ko pažymėjo, kad. val
džios dabar nesą, tik esąs 
kažkoksai šešėlis; ministerių 
kabinetas jokių įstatymų ne
galįs ruošti ir Seimui teikti, 
todėl Seimas negalįs ir neu- 
rįs ko veikti; jam kariais esą 
tiekiami tokie reikalai, bet 
tiktai laiką praleidus.”

f

r (TttE VORKSR)

Published every TUESDAY and FRIDAY
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LIETUVOS TAUTININKAI 
PRIEŠ VALDŽIĄ

. Kiaune š. m. spalių mėnesy 
įvyko Lietuvos tautininkų 

h pažangiečių) suvažiavimas. 
I Tame suvažiavime bilvo ineš- 
| trit pasveikinti mūsų Respub- 
I likos Prezijentą Dr. Grinių.
Didžiuma išėjo prieš išrodi- 

Boston, Mass. kad tautininkams
______________ Į Dr. Grinius nebuvęs palan

kus, ir kad jam būnant mi- 
nisteriu pirmininku, buvo 
uutarta išsiųsti iš Kaimo 
prof. Voldemars ir konfis-

Norvegija, devynis metus išbandžiusi prohibiciją, atšaukė I kuotas “Balsas,” tautininkų' 
jt Šiomis dienomis. Norvegijos prohibiciją buvo tik dalina. Ten organas. Klausimas pasta- 

: buvo leista daryti, importuoti ir pardavinėti alus ir vynas iki I lytas balsuoti. Rezultate bu- 
14 nuoš. Bet lauktų vaisių nesusilaukta. Žmonės nesitenkino Iv0 5 balsai, susilaikė 7 ir 

is svaigalais, girtybė didėjo, išsivystė naminės dary-1 prieš — daugiau 60 balsų, 
lūas, išsiplėtojo svaigalų šmugelis. Tada Norvegijos valdžia j Paskui buvo daug įdomių 

( svaigalų stiprumą padidino. Leido svaigalus iki 21 nuoš. Tas Į pranešimų apie tai, kaip da- 
d^yko nei kiek nepataisė. Taigi valdžia atsiklausė žiųonių, 
surengė referendumą prohibicijos klausime. Ir žmonių balsas

( parodė prohibicijai priešingumą. Prohibiciją Norvegijoj atšauk
ta daugiau negu 100,000 balsų didžiuma.

Reikia atsiminti tą, kad iš to neišeina, kad norvegai arba 
Į visi tie ,kurie stoja prieš prohibiciją kartu stoją už girtybę. 

Visai ne. Ir patys norvegai tą parodo. Kaip tik ten prohi- 
bięija buvo įvesta, tai po dviejų metų išbandymo buvo leista 
žmonėms ją užgirti arba atmesta. Tai tąsyk už palikimą bal
savo 474,594, o prieš 298,417. Kodėl tokia dabar atmaina? 
Todėl kadir prohibicijonistai ir blaivybės šalininkai įsitikino, 
kad prohibiciją ne tik neatsiekia tikslo, o tik trukdo geram tiks- 

ii atsiekti. Patys prohibicijonistai ir blaivininkai Norvegijoj 
'pakeitė savo nuomonę ir stojo už prohibicijos atšaukimą.

Amerikoj turime pilną, ne daliną kaip Norvegijoj prohibi- 
' ’ ciją. Kas ne aklas tas mato ir kas ne durnas, tas supranta, 

kad čia prohibiciją nei ištolo neatsiekė sa^o tikslo. Yra net 
rimtų balsų, -tvirtinančių, kad prohibiciją pakenkė Amerikos 

į- blaivybės plėtojimuisi. Vietoj žadėtų gėrybių iš prohibicijos, 
vietoj beprotysčių ir piktadarybių sumažėjimo, girdime apie 
“orime waves” ir iš proto ir šio svieto besikraustančių mūn-j

AmerikdiS Veikėjai rimtai svarsto. Žinoma ir da
bar-rimti veikėjai, širdingai gero velijantys šaliai, nėra vieno
dos nuomonės tame klausime. Politikieriai ima žaisti su prohi- 
feicijos klausimu. Vis daugiau išdrįsta pasiskelbti šlapiais. 
Massachusetts valstijos demokratų.partija pasiskelbė “šlapia.“ 
Šios valstijos kandidatas į senatorius David I. Walsh ir kan
didatas į gubernatorius Gaston skelbiasi stoją už atšaukimą pro
hibicijos. New Yorko valstijoj šį rudenį bus proga piliečiams 
per referendumą pareikšti savo nuomonę prohibicijos klausime.

Taigi šioje šalyje šį rudenį šiaip taip žmonės turės progos 
išreikšti savo nuomonę prohibicijos reikale.

PRENUMERATOS KAINA
Metams ............................... $4.50

$4Ji 
$5l5»

SUBSCRIPTION RATES:
........ .................................... $4.50 

|nd suburbs..................... $4.50 Uoston’e ir apylinkėse
ėountries yearly..............$3.50 Užsieny....................

“ D A R B I N I N K A,S ” 
Broadway f

Telephone South Boston 0620

NORVEGAI ATŠAUKĖ PROHIBICIJĄ

bar smarkiai pradėjo dygti 
visur lenkų mokyklos ir kaip 
sparčiai eina visur lenkinimo 
darbas, ypačiai prie demar
kacijos linijos . Viename tik 
Jonavos valsčiuje naujai iš-

p apie dabatrinę
’e suvažiavi-

< ANGLIJOJE
\

Anglija dabar importuoja 
per metus degtukų apie vie
ną milijoną svarų. Bandy
mai įvesti Lietuvos degtukus 
į šitą rinką pradeda duoti 
teigiamų rezultatų ir šiemet 
jau pasirodė Anglijos*krau- 
tuvėse degtukų su parašu 
“Made in Lithuania.”

AR TIKRAI PANAIKINTI 
“EKSCELENCIJOS?”

/
Ponas Vidaus Reikalų mi

ni steris yra spaudoje prane
šęs, kad visi titulavimai, 
kaip ekscelencija ir p. yra 
panaikinami. Bet šių metų 
rugsėjo mėn. 28 d. Seimo na
riams patiektas Pęno Resp. 
Prezidento raštas Nr. 362, 
išėjęs iš p. Prezidento kance- 
lerijos ir adresuotas Seimo 
Pirmininkui su antrašu “Jo 
Ekscelencijai Seimo Pirmi
ninkui.” Gal ir šis titulavi
mų panaikinimas buvo pana
ši komedija, kaip anuo metu 
Seimo pirmininko atsisaky
mas nuo automobilio?
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Ne retas atsitikimas, kad žmogus turįs užsisenėjusią ligą 
ir netekęs vilties pasveikti, sau galą pasidaro. Tokių faktų y- 
ra. Toliau pasitaiko, kad tam tikruose atsitikimuose nelaimin
gasis prašo daktaro tam tikrais vaistais jį numarinti. Pasta
rosios rūšies atsitikimų, matyt, yra nemažai, kad Anglijos šių 
metų daktarų suvažiavimas tą klausimą pakėlė ir diskusavo^ 
Daktarai tame klausime susiskaldę. Vieni stojo už nepagydo
mų ligonių marinimą (žinoma, jei ligonis to prašys), o kiti sto
jo prieš. Vieni stojo už legalizavimą taip vadinamos euthana- 
zjjos (beskausmio numarinimo), o kiti išrodinejo, ^kad to ne
galima daryti. Vienas žymus chirurgas šitaip pasakė:

“Kodėl vien tik žmogus turėtų būt pasmerktas mirimui 
kančiose? Mažai tėra daktarų, kurie nejaučia sąžinės griau- 
žimą už pailginimą gyvenimo nenaudingo, be vilties sergančio, 
besikankinančio ligonio? Ar gi čia neturi būt sąžinė virš įsta
tymo?”

Jam šitaip atsakyta:*
Tą teisę būt galima piktiems tikslams pavartoti. 
Atsitinka neįtikėtų pasveikimų.
Yra vaistų palengvinančių skausmus. 
Daktarai nelinktų mirties ištarmę išduoti.

Vargu kur nors prieis prie to, kad būtų legalizuota dak
tarams ligoniui prašant numarinti jį be skausmo. Mes aiškiai 
žinome, kad Katalikų Bažnyčia nekuomet nesutiks nei jokiose 
aplinkybėse marinti be vilties sergantį žmogų.

šiemet Amerikos Knygynų Sąjunga švenčia savo auksinį 
jubiliejų. Didesniuose knygynuose prie tos progos surengtos 
parodos, parodančios knygynų išsiplėtojimą. Paduodama gan 
indomių žinių. Parodoma, kad

1873 m. Amerika viešiems knygynams išleido $518 000. 
1926 metams tiems knygynams paskirta $37,000,000.
1876 m. Suv. Valstijose ir Kanadoj knygynų buvo 300. 
1926 m. tokių knygynų yra 6,600.
Pradžioj knygynais tesinaudojo tik suaugusieji. Dabar vi- 

šuose knygynuose yra ir vaikų skyriai.
Pradžioj knygynuose prie knygų lentynų publika nebuvo j 

prileidžiama. Dabar visuose knygynuose yra publika prie kny
gų lentynų prileidžiama ir gali knygų rinktis ir skaityti.

Knygynai Amerikoj patapo didžiuliais švietimo centrais. 
Itnygų čia gausybės. Kiekviena pripažinimo siekianti high 
schoolė privalo turėti mažiausia po keturias knygas ant kas 
mokinio. Kolegijos privalo turėti mažiausia 8,000 knygų stu
dentų vartojimui.

Nėra šalies, kur knygos taip būt lengvai prieinamos pla
čiai visuomenei, kaip Amerikoj. Tas gausumas knygų pataps 
indomesnis, jei palyginsime su kitomis šalimis. Japonijoj gy
ventojų yra 70,000,000, o ten knygų viešuose knygynuose tėra 
apie 7,000,000. Washingtone Kongreso knygyne yra pusė tiek 
knygų, kiek visuose Japonijos knygynuose. Japonijoj studen
tams dėl knygų stokos didžiausią bėda. Kvotimų metu prie 
knygynų sustoja studentų eilės, kad pirmutiniems būti prie 
knygų, žinoma ne geriau stovi su knygomis Kinijoj.

Ne vienas gali pamanyti, kad Japonija ir Kinija yra at
silikusios intelektualiame gyvenime. Vienok pagarsėjusia ita
lų rašytojas Papini, autorius pagarsėjusio veikalo “KRIS
TAUS GYVENIMAS,” tvirtina visai kitką. Jis sako, kad 
fau Europos tautos susipažins su rytų minties gyvenimu, tai 
Europoj ir kartu Amerikoj bus visai kita gadynė . Sako, kad 
tada garsusis Renesanso laikas palyginus su tuo, kas bus, pa- 
sirodysUk mente dalytelia.

* k

KARO INVALIDŲ^SKAL- 
ČIUS

Pasaulinio karo invalidų 
skaičius Lietuvoje siekia ar
ti 2000, o tuo tarpu Lietuvos 
nepriklausomybės karo inva
lidų tėra liepini du šimtai.

LENKAI TRIUMFUOJA, 
DŽIAUGIASI

Kodėl jie nesidžiaugs, kad 
girdėt jiems įsteigta net 30 
lenkiškų liaudies mokyklų! 
Pafrontės lietuviai rašo pro
testus, o Širvintų, Giedrai-" 
čių, Pabaisko ir kitų vietų 
“paliokai,” trindami rankas, 
laižosi pasigardžiuodami: 
“niech žyje na Litivie, psiak- 
rc-w, Polska! Liaudi'niki i 
smirdokraci, oto naszy bra
da!..” Verkia doro lietuvio 
širdis regėdama lietimų tau
tos ištautinimo darbą varo
mą plačia vaga, kartodama: 
juk tik liymansininkai taip 
gali elgtis!..

(Pypkiams ir nepypkiams dilina) 

Žymūs vyrai gražiai šneka 
Apie kenkimą tabako, 
Gražiai šneka, galvas suka, 
Kad tie pypkiai taip išdūkp.

y

Rūko ponai gelumbiuoti, 
Rūko driskiai lopiniuoti, 
Pamatysi rūkant seną 
Ir tą, kuris kiaules gano.

~ 'fjein, "kad mūsų seselės 
jos nesėja prie rūtelės 
Ir tuo smirdančiu žolynu 
Sau kaselių nedabina*).

(“Pavasaris”)
■>) I>:dna vakaruose tlt'klaniuojaut; 

fr šiapjait dainuojama Rokiškio apskri 
1yje.

(Tęsinys)

IV.
Išvakarės!' didžios Kiuban-Bai raino šventės 

mėlyname, giedrame danguje pasikėlė rausvos 
spalvos, apjuosti tamsiu, miglotu žiedu.

Anksti rytą karštis ir tvankumas buvo nepa
kenčiamas: nusviro apdulkėjusių medžių šakos, 
pagelto saulės susopinta žolė, paukščiai nutilo, 
nuirino nenuoramos žiogai. Viskas aprimo, pa
sislėpė nuo karšti] spindulių.

Tikintieji, eidami po pirmajai rytinei mal
dai iš mečetės, jau šluostės paraudusius, šlapins 
veidus. ;

— Sunki Ims diena! — larė pagyvenęs to
torius.

Kitas pažiūrėjo i dangų. į įkaitusių, raudo
ną saulę, paskui į išdžiūvusią, pradėjusią plai- 
šėti žemę ir atsakė:

— Lietaus nėra. Blogasjjei liūs biis
Dar prieš saulės tekėjimą.

šiemet, 
rūpestingos šei

mininkės paslėpė nuo vaiku visus valgymus, iš
pylė žemėn vandeni ir apvožė indus. AįX‘ik visą 
kaimą. niekur ir lašo nerasi vandens.' Senas 
sargas, kurio priežiūrai buvo pavesta irjėčetė. ki
birą Įnnudino šuliniu, ir užrakino. Slėnis žino
jo; kad npė mm kaimo toli, i remtinų prigąs
dinti vaikai nedrįs pas upę bėgti: bijffa, kad šai
tanas pagriebęs už kojos įienusineštii.į. vandenį, 
j patį dugną : jeigu jie atsigeri ų mflrs vįen;_' ' 
nrlį. Visi tie apsaugos būdai buvo tąikomi bai
siam Įkarščiui. Labai jau slinku btiv< 
kultiesiems kietaji pasninką ir ne ta/ 
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das kankino, kiek troškulys; bet, nežiūrint į vis
ką, visi stengės pasninką užlaikyti, pranašų už
dėtą garbei Allaclio ir Jo tikinčiųjų.

Nepaisant alinančio karščio, kaimo gyveni^ 
mas riedėjo įprasta vaga, visi dienos darbai ėjo 
kaip ir paprastai.

Senojo Ababekro namas, kaip ir visų toto
rių, priemene buvo perdalintas į dvi dali: vie
name gale, langais į gatvę, buvo seklyčia, iš dvie
jų kambarių: viename kambary, esant svečiams, 
talpinusi mptervs, kitame*—vyrai, nesMagome- 
to įstatai draudžia moteriškei atidengti savo vei
dą prie svetimų vyrų. Seklyčios vyrų pusėje sto
vėjo plati lova, tad joji* niekas negulėdavo ir ji 
čia buvo pastatyta tik dėl to, kad parodžius sve
čiams šeimininko turtingumą.

Tarpi angoje stovėjo uždengtas staltiese sta
las, o ant jo auksu žibąs virtuvas. Arčiau lovos 
buvo indams spinta, būtinai stiklinėmis durelė
mis, ant lentynėlių buvo sudėti šventadieniai in
dai. Prie šienu stovėjo skrynios su šeimininku 
turtu, uždengtos namų darbo kilimais. Kamba
rio įrengimą puošė pustuzinis kėdžių. .Čia, ši
tame kambary, šeimininkas priimdavo svečius. 
Kitas, mažesnis kambarys, buvo paskirtas mo
terims. Vieną jo sieną užgriozdojo duonkep* 
krosnis: palangvėje ir palei vieną pasienį stovėjo 
suolai, taip pat kilimais uždengti: palei ketvir
tą sieną stovėjo stalas pridengtas raštuota staltie- 

įne kam» 
praustu!

se. apliiik jį keturios kėdės. KieRvjen 
bary, k a 
vas. šalę jo rankšluostis, apsiūtas m|zginiai£ 
apačioje didelis varinis bliūdas. į

Tatai — ayečių kambarys, ir, atsižvelgiant
1

šeimininkų turtingumo, jis išpuošiamas labiai 
ar mažiau, bet rakandai tie patys, tiek pas tur 
t uoli us, kaip ir pas prasčiokus. Pas turtinguo 
sius didesnio talpumo skrynios, negu pas vargin 
gesnius, ir dengiamos pirktiniais kilimais, pa 
vargingesnį kilimai namų darbo. Pas vieną in 
dai ir patalai gražesni, turtingesni, pas kitą — 
prastesni. Bendrai-gi pas visus viskas vienoda 
Šiame gale niekas niekumet negyvena, čia t i 
svęčiai priimami.

Šeimininkai gyvena antrame gale, papras 
čiau įrengtam, bet labai švariai užlaikomam.

Čia ir-gi gerą kambario dalį užima krosui: 
kur verdama valgis: kampe. prie durų pastari 
ta šeimininkų lova, sale indams spinta. Bali 
sienas uslanai. arba tikriau, narai, nes tų uslr 
nu platumas siekia iki metro. Naktį ant jų mi< 
ga, o dieną, nuėmę patalus, dirba, atsisėdo nu 
giamiausioje totoriams padėty, parietę savi t 
kojas. Langai šito kambario atsiremia į kielių 
Į sodą, į daržą, bet nieku būdu į gatvę: totoiru 
nemėgsta, kad svetimas, dar gi jo kaimynas, sek 
tų jo šeimyninį gyvenimą: jis stropiai saugo s; 
vo šeimyninį gyvenimą nuo pašaliečių ir reiki 
įsigyti pilno jo pasitikėjimo ir meilės, jei noi 
patekti į totoriaus šeimyninį namų galą.

šį karstą rytą Abuliekro namuose gyvenimą 
ėjo įprasta vaga. Anksčiausia atsikėlė Džajib 
vyriausioji žmona ir Aizezės motina. Pakloję 
savo patalą, ji pirbudino dukterį, duodama t< 

Ikį’t^jsįįlu antrai žmonai, Ainius, suprasti, kn 
jtra^ižfeks lepintis, ląik is griebtis darbo.

Kolei Abubckras suvaikščiojo į mečetę ai 
lytiišmaldos/moterys bendromis jėgomis aj 
siruošėnamie. pašare gyvulius, paskui, dari?



Pravartu pasikalbėti su 
gerb. visuomene apie Lietu
vių Kolegiją. Pabuvus trum
pą laiką lietuvių Kolegijos 
name, teko susipažinti 'šiek 
tiek su jos dvasia ir stoviu, 
todėl manau kad bus žingei- 
du pasidalinti mintimis. Jau 
daug buvo kalbama ir rašo
ma apie steigimą minėtos 
Bernaičių Kolegijos. Jau 
kaip aš pamenu Kolegijos 
klausimas labai seniai buvo 
Rišamas. Rišo kun. F. Ke- 
Jiičšis, rišo Dr. Pakštas ir ei
lė kitų veikėjų. O kiek buvo 
kalbama visuose Seimuose a- 
pie šią kolegiją. Kad sudė- 

* jus visus žodžius to klausinio 
manau galima būtų surašyti 
didžiausia knyga. Visgi iš to 
daug gero išėjo ir daug nau
dos atnešta šiai Kolegijai. 
Galų gale Tėvai Marijonai 
matydami didelės užuojautos 
visuomenėj pradėjo statyti 
pradinius ruimus Bernaičių 
Kolegijai. Iš pradžios kaip 
kiekvienas darbas yra sun
kus, bet yra kuo pasididžiuo- 

K t i. Tėvai Marijonai papir- 
To LjTni. Tfz“Cliicago miešto 
220 akrų žemės plotą. Čia 
jie ant gražaus kalnelio, ku
ris pavadintas “Mariau 
Ilills” pastatė gražų 4 lubų 
namą. Namas turi gan gra
žų stylių. Štai šioj vietoj 
galima pavadmti lopšine 
Bernaičių Kolegijos. Čia už
rištas pirmasis Kolegijos 
mazgas. Čia suvažiavę neto
li 40 studentų iš visų dides
nių Amerikos miestų spar
čiai ruošiasi tapti pirpaais 
^mtuviu^KoIegija^rofeso^ 
riais: Jų tarpe yra Jonų V 
Bostono, Juozų iš Brooklyn, 
Pranų iš Woreester ir Petrų 
iš Detroito iš visų kampų 
Suv.’Valstijų drįso šie jauni 
bet parinkti jaunikaičiai su
siburti ir pašvęsti savo jau
nystės dienas tam prakil
niam ir idealiam dafbui.

Studentu dvasia 
. Ištikrųjų yra kuo pasi
džiaugti, ne tik kad turini 
šiokią tokią Kolegiją, bet ir 
turim labai geni ir gabių vy
rų. kurie sugebės man ding 
pradėti gan tvirtą pamatą Ko

• X

v •

legijos moksle, kuomet už
baigs augštesnį mokslą Ro
moj. O labiausia pagirtina 
jų tarpe gryna lietuviška 
dvasia, ir dar ne bėtkoki. 
Rašytojui šio straipsnio teko 
plačiai susidurti su Ameri
kos, studentija ir niekur nesu 
matęs tokios dvasios tokio 
tvpo studentų kai}) kad da
bar randasi Bernaičių Kole
gijoj. Yra ko laukti iš jų 
ateities.

Trūksta mokytojų

Sutverti Kolegiją ir pri
ruošti jai profesorių kadrą 
nėra lengvas darbas. Štai 
kad toji pati Detroito Vys
kupijos Seminarija kiek me
tų padėjo pakol prirengė 
specijalistų-profesorių. Tas 
pats įvyko su bile viena ko
legija. Tas pats lemta ir mū
sų lietuvių kolegijoi. Teisy
bė, turim pastaruoju metu 5 
gerus ir parinktinus profeso
rius. Jie bene ir bus rinkti- 
niausi vyrai visoj išeivijoj 
tinkami tai darbuotei, nes 
visi esą Dievą talentuoti mo- 
lyrtojai, tariaus tas nevis
kas, idant pastatyti kolegiją 
ant tvirtų pagrindų, reikia 
parinkti specijalistus, kurie 
yra užbaigę kokią specialybę 
kiekvienas savo šakoj. Jiems 
bus duota trumpoj atęify 
siekti specialybės,. su jais 
vyks apie 8 kitais metais 
baigti augštą.jį mokslą Ro
moj. Gi tuom tarpu minėti 
mokytojai sugebės priruošti 
bernaičius prie augštesnio 
mokslo Romoj. Tatgi ir šiuo 
atveju yra kuo pasidžiaugti, 
<aį atsiranda iš vienos pusės 
bernaičių pasišventusių tai 
luomai, gi iš kitos pusės kad 
yra kunigų idealistų, kurie 
deda visą savo sveikatą kad 
išauklejus iš tokio būrelio žy
mių mokslo pedagogų.

Ituošimas mokytoju eina 
sparčiai

Dauguma žmonių, kurie 
i atvyksta į Mariau Hills žin- 
geidauja sužinoti kas Čia yra 
daroma. Gi kuomet studen- 
ias }>abūna vieną kitą dieną 
apsidairęs skubiai pamato 
kad nėra juoko Bernaičių

North Island ties S an Diego, (Jai. čionai statoma nauja orlaivių stotis

Visos kolonijos tnrė-Kolegijoj, bet apsiraitęs ran- 'šeima.
kovės, tuojaus griebiasi dar- tų sutverti Kolegijos Remė- 
bo. O to darbo iki ausų. Rei- jų skyrius, 
kia pasakyti kad čia randasi 
5 klesos ir dienos bėgis yra 
taip suglaustas kad studentas 
tik dairosi ir žiūri kur jis 
ras trumpą poilsi. Čia rasi 
lotynų kalbos, graikų kalbos, 
algebros, trigometrijos, Įvai
rios istorijos ir tt. Žodžiu 
sakant, yra ko studentui 
veikti ir dar ne bile kaip suk- Į 
tis.

dvasia’ viešpatauja,’ 
kiekvienas tikėdamas tapti 
profesorium dirba sušilęs 
kad atsiekus savo tikslo. Iš 
to visko galima daryti išva
dą, kad Lietuvių Kolegija 
tuo žvilgsniu turi gražią 
ateiti.

7vę visuomenė tuvi daryti.

Džiaugsmas krinta ne tik 
ant viemj Tėvų Marijonų, ir 
būsiančių profesorių, bet ly
giai ir ant kiekvieno lietuvio, 
kam rūpi lietuvių labas išei
vijoj! Nes ne Meru Marijo^ 
nai pasidarbavo Bernaičių 
Kolegijai. Prisidėjo lietu
viai darbininkai savo centu, 
prisidėjo klebonai ir k-iti vi- 
suomeninkai. žodžiu sakant 
visiems kas tik prisidėjo prie 
pirmos kolegijos ruimo ply
tos, tenka to džiaugsmo. Tai
gi kolegija jau yra. Jai mo
kytojų irgi bus. Trūksta ge
ro namo, kur galima būtų 
sutalpinti studentus atvyku- 
sius-iš visų Amerikos pakam
pių. Beto reikia juk užlai
kyti 40 studentų. Reikia' 
juos aprūpinti. Tai nemaža

Chicagos apie- 
linkėj jų randasi jau geras 
skaitlius. Nejaugi kolegijos 
klausimas-rūpi vien tik Chi- 
cagai o kaip tik dabartiniam 
studentu sąstate nėra daug 
chicagiečių. didžiuma jų at
vykę iš kitų miestų. Visi 
klebonai geraširdžiai turėtų 
pasidarbuoti tuo žvilgsniu, 

-o , v , . , . įkur galima sutverti skvriu.Bet pačių studentų tar-U. .. . , v..‘Ižiireitasis- -K—
Seimas ‘vienbalsiai nutarė 
padėti Marijonams įvykinti 
Kolegijai Vajų. Tėvai Ma
rijonai numatė padaryti va
jui pradžioj gruodžio mėnesio 
š. m. Chicagos lietuviai 6 d. 
gruodžio aukos dienos uždar
bį Lietuvių Kolegijai, tai 
gražus pasielgimas iš jų pu
ses. Mei kiekvienas lietuvis 
skirtų 1 dienos uždarbį ko
legijai, mes tuomet ne tik 
kad pastatytume gražiausią 
į»legiją, bet lygiai galėtume 
•įk urti kefet^Mipėndfrjlj^fle- 
turtingienis mokslėivams. 
Užtat verta visiems Ameri
kos lietuviams susirūpinti 
šios Įstaigos ateitim, nes tai 
riūsų lietuviškumo lopšys, 
kuo tolinus mes jos steigimą 
atideliosim tuo labinus stum- 
sim jaunimą į ištautūjinio 
bangas. Kas gvvas rengki- 
mes prie busimojo kolegijos 
vajaus. JI. F. D.

“Darbštumas reiškia: už
dirbt pinigus ir neturėt lai
ko juos išleist.” (Dccoureel- 
le)

Rugpiūčio 22 dieną, 1926 m., 
3:30 po pietų Jėzaus Nukry
žiuoto Seserų vienuolyne Elm- 
liurst, Pa. atsibuvo iškilmės, 
keturios seserys padarė vienuo- 
lyniškus įžadus. Oras iš ryto 
pasirodė nelabai gražus, bet o- 
ro blogumas nesutaikė žmonių, 
žnipųės„pradėjo,jau iš. jaukalo., 
rinktis, apie pietus jau labai 
didelis būrys laukė iškilmių va
landos. Apie 3:00 valandą po 
piet buvo viskas prirengta lan
ke, gražiai gėlėmis papuoštas 
altorius, puikiai ištaisytas vys
kupui sostas. *

Štai išėjo keturios sesutės, 
baltais velionais ir su gėlių vai
nikais ant galvų. Didis buvo 
džiaugsmas žmonėms, ypač jų 
tėveliams, matyti tas jaunas 
sesutes atsižadančias pasaulio 
ir jo ir pasiaukojan
čias r^ieVo tarnystei ip-saVO ar
timų šelpimui jųjų kūno ir sie
los reikaluose. Ypatingai bu
vo griaudu žiūrėti kada nusi- 
ėmusios gėlių vainikus sudėjo 
anuos prie kryžiaus ir po to pa
darė įžadus. Po tam vyskupas 
uždėjo erškiečių vainikus ant 
galvos ir kryžių ant pečių.Vys- 
kupas pasakė įspūdingą pa
mokslą anglų kalboje ir Tėvas 
Alfonsas lietuvių kalboje.

Iškilmėse dalyvavo ir šie 
gerb. kun.: Jo Malonybė Vys
kupas J. M. Hobonas, Tėvas 
Alfonsas, Austine pasijonistai 
ir vienas iš Marijonų Tėvų, S.

ji. Struckus, j. Miliauskas, j. 
Vaughan ir Foley.

Prie šitos progos seserys no
ri širdingai dėkoti savo žymes
niems rėmėjams ir prieteliains. 
Labai gaila, kad nekurie jau 
seniai aukavo, bet dar nebuvo 
viešai padėkuota, todėl seserys 
nuoširdžiai prašo atleidimo už 
taip ilgą nepagarsinimą auko
toją vardų ir jąją prisiųstas 
aukas. Amžinojo Rožančiaus 
sekančios kuopos aukavo sese-, 
rims Cleveland, Oliio $30.00, 
Waukegan, III. $33.00, Detroit, 
Mieli. Šv. Jurgio $16.35, Cam- 
bridge, Mass. $40.00, Export, 
Pa. $5.00, Forest City, Pa. 
$23.50, Šv. Jurgio, Chicago, 
111. $12.00, New York City, N. 
Y. $16.00, Baltimore, Md. Amž. 
Rož. nariai aukavo po penkis 
dolerius gerb. kun. J. Lietuv
ninkas, Juzefą Griniuvienė; po 
du doleriu Anastazija Savic- 
kiutė; po vieną dolerį Marijo
na Damokaitienė, Antanas Sa- 
kevičius, Veronika Gužauskie- 
nė, Katarina Astramskienč, B. 
Giedrienė, Ona Ruikienė, Salo
me Šalkevičienė, Mikolas Lan- 
kevičius, Anelė Baraiškienė, 
Monika Puklevičienė, Marijona 
Maadravkkiutė -ir Uršulė AL 

kevičienė; po 50 centą: Jonas 
Karalius ir Ona Daukančiutė; 
po 25 centus: Elena Sakevičie- 
nė, Juozas Budelis, Ona Mika
čiutė ir Marijona Brūzgiutė. 
Moterų Sąjungos 11-ta kuopa, 
Newark, N. J. $33.00, 35-ta k p. 
Brooklyn, N. Y. $15.00, S. L. R. 
v. Amerikoje' 280-ta kuopa 

Hudson, N. Y. $5.00, Šv. Kazi
miero Dr-ja Hudson, N. Y. $10, 
Arčbrolija Hudson, N. Y. $16. 
Surinkta $39.60 Hudson, N. Y. 
šv. Elžbietos dr-ja Hartford, 

dr-ja $3i.T8, Moterą Sąjungos 
Hudson, Mass. $15.00.

Jėzaus Nukryžiuoto 
Seserys

Piliečių apsaugos 
mentas ruošia planą 
policijai pe 
piatoma metams 
80,000 litų ir 
tyti pasienio( 
gas.
.... ................... . + .. ĮJ.Į— 

GALVA DAUGIAUS »
SKAUDA

Skaudėdavo kas
A

Skaitykit ką mums rašo G. 
iš \V<x>sier, u. “Aš 
daug geriau, nuo laja, kaip piaB 
itiiti Nugn-Tone. Aš nebesirgas'M 
skaudėjimu j>er šešias savaites. /Ji 
aš neėmiau Nuga Toue, sirgdavą® 
vos skaudėjimu kas dien. Daktais 
Rydavo, jog priežastis mano M 
skaudėjimo, buvo lilog.us stovi^3| 
nervų.“ . ,

Musu skaitytojai nusiStetoCfi^ 
greitai Nuga-Tone veikia šitokiuMjį 
vėjuose. Jis padidina stiprnjną 
gą. greitai pataiso nervus, kraują 18 
tm ; suteikia pailsinanti miegą, s£Į 
liuoja ke|H>i:is ir veikiai reguliuoja 
durnts. Nuga-Tone yra garantnpta^ 
patenkins Jumis, arba gražinama į 
gai. Pastebėk garantiją ant trakti 
Nuga-Tone yra rekomenduojamas^ 
rantuojamas ir pardavinėjamas peS 
sas aptiekus; arba prisiųsk $1^9 ir jį 
šit tiesiog iš Natioiial Labararory*^ 
So. IVabash Avė.. Cliicago, IIL ’fl

GUDRIAUSIAS ŽODIS 14 
MĖS $6,000 DOVANA U| 

OLD GOLD
_ P. Lorillard Kompanijos^ 
dirbėjai Old Gold cigaretų|j 
nuoja 'garsinti “Darbininką 
skelbimus kad užtikrinti 
mingus antgalvius jų skeĘ 
nianis. Tėmykite minėtus s& 
nmus “Darbininke” sekami 
savaitę. Patiek savo sugalvžĮ 
antgalvį iš $6000 nors deL 
uos laimėjimo dovanos. Nejpl 
leiskite šios progos. ’’

^=38 j
f
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pasidalino. Džalilė. kaipo vyresnė dirbo lengves
nį dalbą: plovė indus, valė daržoves, minkė 
minklę, viską rengdama vakarui, kuomet pasi
baigs pasninkas. Antroji žmona, Ainius, skalbė 
baltinius, kuriuos totoriai labai dažnai maino, 
nes jų įstatai draudžia melstis nešvariais ar su
plyšusiais rūbais ar batliniais apsivilkus, lakstė Į 
daržą arba kitą darbą dirbo. Aizezė sėsdavos 
prie lango, parjotus po savim kojas, ant kelių 
pasitiesdavo švarią staltiesėlę ir imdavos darbo. 
O jos darbas buvo sunkus: 
su ir sidabru kepuraites, 
liūs. Slinkus ir ilgas darbas, 
nagų, ir nemaža paimdavo—A 
dukA rs darbą į miestą. /

Taigi ir dabar sėdi Aizezė siisikuprinus 
pamažu, standžiai apsiuva auksiniu siūlu.

Ant rausvo aksomo kepuraitės standžiai už
siūta iškirptos iš naujų kortų gėlės ir žvaigždės 
ir tuos iškirptus plono kartono gabalėlids ir ap- 
siuvinėja Aizezė auksiniu siūlu, šis darbas rei
kalauja didelio stropumo ir atydos, blogai pada
rius, perdirbti sunku, beveik nebegalima, nes ir 
aksomas genda ir siūlą reikia numesti, o siūlai 
nepigūs ir išduoti ant svorio.

Standžiai apsiuva siūlais Aizezė. stengda
masi. kad nepaliktų tuščių tarpų, nesimatvlų 
aksomas iš |h> siūlu. Jos rankos stropiai dirba, 
bet mintys toli nuo Šio Įielningo, iki gyyam kau
lui įgrisusio darbo.

Tarp siūlu šypsosi jai Achmi’Ąžano veidas ir 
krūpteri Aizezė ji prisiminus.

Užsimerkia Aizezė prisimindama Achmedža- 
nemato nabage, kgd motina minklę minkyda- pažiūrėjo j jos nuleistą galvą ir staigų nukaitimą.

i*. * , * 7
t . ■ # .

na.

Aizezė siuvinėjo auk- 
i,ragus (batus) ir batu

to 4 Aizezė bvo geni 
bubekras nuvežęs

ir

ant savęs žino jaunųjų mergaiičų
— joki akis jų neuusaugos.

, — žiūrėdama i dukterį mąsto Dža- 
metas mergai už vyro, senai metas. Ir 

matyt,
krrrrrpats bėgiojo pakluonėmis l Dar. žiū- 

I *asa- 
Ar jis — 

ne vyras žmonai, ne 
aš, matau, kaž-kas 
Dieną dirbiją seki, 

.Juk. suprantu 
kaip 

užsimerkė — tartum miega, o galvoje, žiūrėk, 
kipšas koksai, bernas rūpi. Kvaišos, juk. los 
mergos, savo gera nesupranta,’ — ir nebeišken
tė senoji Džalilė, piktai ant dukters suriko:

— Ko taip skubi dirbti t žiūrėk, visus ap
lenksi !

Krūptelėjo Aizezė motinai surikus, 
peikėjus, ji ėmėsi darbo ir tyliai atsakė:

Akys pavargo.
— Dirbant akys iŠ ryto pavargo, — piktai 

pakartojo Džalilė. — o vakari* i nuvargsta akys į 
bernus bežiūrint. Tavo akys gerai mato, kai 
reikia j pakluonę lėkti.

— Dievai tave žino, motin, ką tu kalbi! — 
liūdnai atsakė Aizezė. nuleidus gali ą ir stengda
mos paslėpti užkaitusius veidus.

Bet nelengva buvo nuraminti senąją Džali- 
le, kai ji j pykdavo. Ji dar labiau įširdo, išgir- 
dnstylų, klusnu dukters balsą. dar neištikimiau

nia, ją seka. Įtartinas rodosi senei dukters už- 
simąstymas, 
gudrumą,

“Ai-ai-ai
lik
im žiūri tas mano Abubekras? užmiršo, 
šen i s.
rėk, sulauksi su merga gėdos ir būdos? 
Lyti seniui ? Baisu, užsigaus. žiūrėk! 
namuose ne šeimininkas,
tėvas dukterei ? Matau-gi, 
negera darosi su merga! 
naktį.užmigti bijai — vis rūpi, 
aš, suprantu, — pati merga buvau! štai.

— tartum miega, o galvoje, 
Kvaišos,

— Žiūrėk, mergei, — daužydama pirštu i 
stalą, pradėjo Džalilė. — jei aš tik ką pastebė
siu, neištiksi sveika. Pirmutinė apie tavo dar
bus papasakosiu tėvui. Už paskutinio kaimo 
vargšo išleisiu, bet neleisiu gėdos ant savo gal
vos. Už plikojo Achmedžano išleisiu ir sėdėsi su 
juo pintinėje grauždama karklų vyteles!

Išgirdus paskutinius žodžius, susijaudinusi 
mergaitė nusiramino ir nusišypsojo. O motina 
tęsė:

— Ko juokies? Netiki? ^Tikrai išleisiu! 
Ir galvos nesuksiu, ir tėvui taip pasakysiu. Kęsk 
vargą visą gyvenimą, jei tėvo ir motinos neno
rėjai klausyti.

(Bus daugiau)

LIETUVOS SALDAINIAI
Birutės Fabriko Šiauliuose

Remkite Lietuvos pramonę 
pirkdami tiktai BIRUTĖS 

saldainius
DĖŽUTĖ SALDAINIŲ 

. 2| svarų kainuoja 

$1.30
Reikalaukite visose lietuviško
se krautuvėse arba prisiąskite 
nuims pinigus ir mes prisiusi

me saldainiu paštu.
REIKALAUJAME A(iENTIJ 

Kiekvienoje Kolonijoje
LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ 

366 West Broadway 
IJoston 27, Mass.

Trynk tą pačią vietą 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki 
įkais ir pasidarys raudosią 
pajusite tą malonę 
seno patikėtino 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biore

Jis buvo ir yra 
palcnguvinimui rcumatiskij
skausmų; sunaikinimui ip" 
sireiškusią peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pauL 
susiu, skaudamų muskulu.

35c.—vaistinėse—70c. z
■ 1 I '*

F. AD. RICHTER & C& 
JJerry & So. Sth Stj, 

" Brooklyn, N. Y. "

Trynimas

Atsi-

Salom<~ja Nėris

RUDENIO DIENOS
Rudenio dienos, kaip mano svajonės, 
Nykios ir pilkus.
(Tedulo ūkanom, lapais geltonais 
Sieki apvilko.

Giedodami deliesys, traukia i rytus 
Ir nebegrįžta.
Siela pasiekti skliautu nematvtu

fRudenio ašaros .skambina langą,— 
Tilki gitara. — .
Lauksiu, tylėsiu jms sūtemų augę. 
Laukti taip gera. ('‘Rytas’’)'

>

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAS!
Nei viena tauta negali kilti kultūroje it I 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie* j 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas 
turi būti . r'

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos 
pirvalo supažindinti savo vaikus su 
tautos vadais. Jei taip nedaroma; tai 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų 
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS

>ie savo 
lietuvis



VISUOTINA

Mobilizuokime musų visas pajėgas
Kiekvienoje kolonijoje jas taip prirengkime, kad prasidėjus karui botume pergalėtojais

Tamsybes apaštalai nesnaudžia
Ar leisime jiejns išnaudoti ir “žudyti” nesusipratusius darbininkus?

LDS. naujų narių ir “Darbininko” naujų skaitytojų vajus, tai naujų 
kareivių mobilizavimas.

Mes turime sumobilizuoti 10,000 nau
jų narių ir skaitytoju laimėjimui 

kovą su bedievybe.
Mes jau dabar pradėkime organizacijos darbą, ir surinkime darbščiausius organizatorius 

kolonijose, kad atėjus vajaus laikui galėtume išstatyti kiekviename kampely.

L.D.S. CENTRAS
366 Broadway, So. Boston, Mass.
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dimAM.
tj)Š. 72 kuopos Šauktame 

susirinkime, spalių 17 d. š. m. 
nežinia ar per klaidą ar kaip 
nepasirodė kuopos valdybos 
nariai. Atėjo tik finansų raš- 
tipinkas. Susirinkę nariai pa- 

j&ikalbejo apie organizacijos va- 
ir pasižadėjo darbuotis vi- 

pajėgomis. Mūsų kuo
poje Yra nemažai darbščių na-1 
rių ir LDS. vajuje jie lenkti- 
niuosis su kitų kolonijų dar
buotojais.

Tad nepamirškite visi ateiti 
į sekantį susirinkimą,“ kuris 
bus lapkričio 21 d. š. m. Šiame 
susirinkime turėsime pasiskirs
tyti darbi], kad laimėjus dova
ną.

Plati dirva dirbti vajuje. 
Jeigu negalėsime gauti daug 
lianų arba skaitytojų užrašyti 
vietiniams gyventojams, tai ga
lėsime užrašinėti mūsą organą 
“Darbininką” į Lietuv.

Tad darban visi L. D. S. na
riai ir prieteliai.

Būkime sargyboje, nes vest- 
sidiečiai, kurie ligšiol. snaude 
žada iškirsti šposą ir atgyję su
daryti didžiausią kuopą. Jie 
rengiasi pliekti mums kaili. 
Nepasiduokime, ir su didžiau
siu smarkumu rengkimės prie 
darbo.

$5.00 auksu daugiausia prira
šiusiems naujų narių. Daug 
pasidarbavęs mūsų kuopoje ir 
visoje organizacijoje Antanas 
Kazlas nuū savęs paskyrė do
vaną knygomis vertės $5.00.

Taipgi nutarta surengti pra
mogą ir visą pelną skirti į ben
dradarbių fondą. Mes visi ma
tėme reikalą turėti stiprų ir pil- 
iją dolerių bendradarbių fondą, 
jeigu norime, kad mūsų orga
nas pagerėtų turiniu. Bendra
darbiai moksleiviai negi gali 
pasišvęsti rašyti be jokio atly
ginimo. Augindami ir stiprin
dami bendradarbių fondą, mes 
tuo.pačiu šelpiame ir mokslus 
einančius studentus. J. S.

i

V. Jedinkis,
LDS. 72 kp. f i n. rašt. 

-------- '------ < .

SVARBUS PRANEŠIMAS
LDS Ne\v York’o ir New 

Jersey apskričio poseiminis 
su važi vai mas įvyks 14 d. lap
kričio Šv. Jurgio Dr-jos sa
lėje, 180—2 Ne\v York Avė.,

ra tokių, kūne ir po šgmtinę 
pakloja. Visos katalikiškos 
dr-jbs įsikinkė į tų darbą ir su
jungtomis jėgomis veikia. To
dėl aišku, kad viskas kuoge- 
riausia nusiseks. /

* I

Vienas iš atstovų

___ ____ Pakilus 
kainai už anglis sužinota, 
kad šis miestas turi padaręs 
kontraktų stt anglių parda- 
ju, kuris nori išsukti ir su
laužyti tų kontraktų. Brock- 
ton ^miestas užsakė 4,000 to

 

nų anglių rugįSį^o mėnesy 
nuo lietuvio pa 
K. Vaičiūno fi

• - NE#ABK, N. J.
. Lietuvių Švč. Trejybės para
pijos bazaf&s prasidėjo spalio 
16 d., o baigsis spalio 31 d. Vi
si kviečiami jame^dalyvauti.

Par.

CHESTER>PA.
Spalio 9 d. kun. Paukščio pa

stangomis tapo surengtos pra
kalbos paminėti Vilniaus pa
grobimą. Buvo apkalbėta Vil
niaus reikalai ir mūsų brolių 
vargai po lenkų valdžia. Jų 
reikalams buvo renkamos au
kos. Žmonių buvo pusėtinai, 
visi buvo užganėdinti ir aukų 
surinkta pusėtinai. Buvo dai- 

i nų, kurios gerai išėjo. Choras, 
p-lės Mitruliūtės vedamas, su
dainavę gražių dainų.

Ten buvęs.
■" o

LDS. Naujosios Anglijos j 
skričio susivažiavimas bus K 
lių 24 d., pobažnytinėj sal 
James St, Nonvood^ 
Prasidės 12:30 vai. po pietų.

LDS. New York’o ir 
Jersey Apskričio susivaž 
mas įvyks lapkričio 14 d., 
J urgio Dr-jos Salėje, 180-2 
York Avė., Ncwark, N. J. 
sidės 3 vai. po pietų.

MONTELLO, MASS.

A. f A.

Paskutiniu laiku mirė Valen
tinas Saulėn&s. Velionis buvo 
nevedęs, turėjo 36 metus am
žiaus, prigulėjo prie šv. Roko 
Draugijos ir prie Piliečių Kliu- 
bo. Velionis V. feaulėnas tapo 
palaidotas 2 d. spalių. Šerme- 
nų ir laidojimo patarnavimą la
bai puikiai atliko paskilbęs 
montelliečiams lietuvis grabo- 
rius Juozas A. Motiejūnas, ku
ris visuomet ir visiems lietu
viams atlieka savo užduotį ko- 
puikiausia ir prieinama kaina.

Velionies giminės ir broliai 
taria širdingą ačiū visiems, ku
re dalyvavo laidotuvėse ir J. 
A. Motiejūnui už jo gražų pa-’ 
tarnavimą

vėjo Petro
________ »s Montello 

Coal Co. už $7.22 už toną. 
Dabar p. Vaičiūnas norėtų, 
kad miestas atisakytų 
to kontrakto irfii- tai 
miestui įmokei 
rį nuo kiekvieno tono.• J

DETROIT, MICH.
A.?.

Bazaras
K •-
, - -r <

Šv. Jurgio parapijos bazaras 
prasidės spalių 30 d. š. m. Vie
tos lietuviai šį bazarą turi pa
remti. Getb. klebonas kun. J. 
Čižauskas daug dirba, kad šis 
bazaras pasisektų. Surinkta 
daug įvairių daikhj nuo f armė
nų ir nuo biznierių. Permato
ma, kad tokio baazro dar nėra 
buvę. Prisideda visos katali
kiškos draugijos ir kuopos. 
Reikėtų, kad ir L. D. S. kuopa 
neapsileistų.

Mūsų kolonijoje apie lietu
viu bažnyčią eastsidei priviso 
daug žydų ir juodukų. Lietu
viai negerai daro apleisdami 
namus ir užleisdami vintams 
žydams ir juodukams. Šioje ko
lonijoje yra 81,(MX) juodukų. 
1900 metuose buvo 47,000; 1910 
metais 57,000; 1920 m. 40,000; 
o

i nuo 
. tai žada 
,000, dole-

GASTROLIŲ MARŠRUTAS
Vaičkaus Dramos teatro ir 

Ceneova Pietines Korpo
racijos :

Lapkričio mėn. 3 ir 4 d. So. 
Boston, Mass.
Tolimesnė eiga gastrolių bus 

paskelbta vėliau.
Rengėjai

$6,000 PINIGAIS LAIMIKIS 
DUODAMAS DYKAI UŽ 

OLD GOLD
Kitą savaitę tilps “Darbinin

ke” ypatingas skelbimas apie 
žymiausius Old Gold cigaretus. 
$6000 bus dovanota tiems kū- 
rie laimės kontestą. Temykiie 
kontesto taisykles. Skelbimas 
pranešantis laimėjimą bus tal
pinamas kitą savaitę “ Darbi
ninke.” Nepraleiskite progs, 
galite lengvai laimėti gerą 
pluoštą pinigų.

. A. L. R. K. Moterų Sąjungai
Ylaęs. ir Maine apskričio snri- 

įavimas bus spalių 31 d., 6r.
Pėfro- lietuvių pobažnytin||įė 
salėje. So. Boston, Mass. Pta- 
džia 1 vai. po pietų.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ’*’H
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' ’ Naudok

nuo pleiskanų

-'•*.

TĖMYKIT “DARBININKE” 
$6.000 LAIMĖJIMĄ UŽ 

OLD GOLD

P. Lorillard Kompanija, iš* 
dirbėja gerai žinomų Old Gold 
ei garėtų pasiryžo išdalyti $6Q£1Q . 
pinigais laimėjimams, kuris 
prasidės kitą savaitę. Tėmy- 
kit kontesto taisykles, kurios 
bus paskelbtos kitą savaitę. Ne
praleiskite. Tai yr’ vienįntėlih 
gyvenime atsitikimas. T

--------  ■ ■ ■
f J!

--------- <J
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ADRESM

GAUJAS IŠRADIMAS 
C&EKSNIO GALINGA MOSTIS*

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Koja* 
Nngaros skaudejima, šalti. Ranku, 

.Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvota skau> 
įėjima, ir teip mokiu* alcaadcvugm* 
( tik ne ronas ).

•^Tuksiančiai Žmonių yra usigyde o 
J Baili jena? dar nežino apie tai. 
-Jt>eksnio Galinda Mo*6* yra tiek 
perta aukso, kiek £ pati sveria so- 
s>£ naudos gydymo. į
K«ina 75 centai. $LS0. % $3-00. 
ir 10 centu extra iŠ perriuatgasa.

Klan^kite it s t nptiiii ogiai fcsfe 
D£KEN*S NEW DISCOVERY '

OINTMENT.

Doksnis Ointment Co.
518 MAIN ST. BOK 3«2
HARTFORO, CON*. U. 8. A.

MARŠRUTAS
_/ _ ... ...... -

Demokratu Partijos Massa- 
cliusetts valstijos lietuvių 
skyrius rengia politiškas 
prakalbas sekančiose vieto
se :

Spalio 26 vak. Brighton’e. 
Spalio 27 yak|Lawrence. 
Spalio 2 vak. Worcester. 
Spalio 31 po pietų So. Bos

tone.

Visų šių kolonijų lietuviai 
kviečiame skairiingai; susi
rinkti.

r- * : i

1925 m. 81,000.

Darbai silpnai eina

Iš visų dirbtuvių atleidinėja 
darbininkus. Pribuvusiems iš 
kitur darbininkams darbas 
sunku gaut.

Pirmos kliasos siuvėjas.

... .Šioje kolonijoje turime prity- 
rusį siuvėją S. Mačiulį, kurio 
krautuvė yra prieš šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčią. Dabar jis ga
vo daug naujų “isa es” ir 
lietttyįads patar-V. J.

sides 3-čią vai.,po pietų.
Kuopos malbuėkite pri

siųsti kodaugiausia atstovi], 
nes yra daug svarbiu reikalų 
aptarti. Buvusio seimo Wa- 
terbury, Conu. nutarirąus tu
rėsim įvykdyt, nes jau va
jaus laikas netoli, tad turė
sime tartis kaip geriausia į- 
vykdyti. Kviečiame ir tas 
kuopas, kurios yra išstoju
sios ar aĮsimetusios iš šio ap- 

ričio -dėl kokių nesusipra-

jieityje negero, o eikime 
tvirtai vienybėje. Tada pa
sieksime savo užsibriežto 
tikslo.

Kuopos, aptarkite ir pri- 
siųskite naujų įnešimų ar 
pataisymų, kurie būtų page
rinimui mūsų garbingos or-

Teikite Savo Vaikams 
Tinkamą Priežiūrą

Tėvai nepamato kada jų vaikai nedavalgę, ir neda-; 
penėti, j^i jaupervėlu. šiandien daug vaikų t<K 
kioj padėty vien todėl, kad tėvai neduo
__   - » ? • _ ' Z C-. v.* > •* i / _■ «

tarai, darydami bandymus, rado kad kondensuo
tas pienas svarbus maistas budavojimui sveikatos 
mokyklos vaikų.

NEWARK, N. J.
*LDS. kuopos Sus

Spalių 8 d. įvyko LDS. 14 
kuopos susirinkimas. Susirin
ko narių neperdaugiausia. bet 
visi gyvai svarstė organizaci
jos reikalus.

Buvo plačiai kalbėta apie pa
skelbtą LDS. ir “Darbininko” 
vajų. Visi nariai pasižadėjo ganizacijos. 
vajaus laike kosmarkiausia Pranas Elseika,
darbuotis ir laimėti pirmą do- LDS. New York’o ir New 
vaną. Jersey Apskričio Raštinin-

r *

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE

NEWARK, N. J.

Apvaikščio j imas

Šv. Jurgio Draugija rengiasi 
prie jubiliejinio 35 metų sukak- 
tuvių apvaikščio,jimo, kuris į-L
vyks sekmadieny lapkričio 21 
d. š. m. savo salėj, 180-2 Ne\v 
York Avė. Pradžia 6 vai. va- J 
kare.

Toji draugija yra katalikiš
ka ir žymiausia šioje kolonijo- 
j<*. Jos darbais galinu* pasige
ndi. Turi išmokėtą svetaine. 
Pasitaikius tautiniam apvaik. 
ŠčiojiTnui visuomet duoda sve
tainę dykai. Nemažai prisidė
jo aukomis Lietuvos neprijilatr- 
-somybės reikalams ir našlaičiu 
šelpimui.

Šv. Jurgio Draugija žymiai 
]»adidėjo kuomet prie jos prisi
liejo dvi vyru ir viena moteA] 
draugijos. Dabar yra didžiau
sia draugija šioje kolonijoje*.

Prie tokios garbingos drau
gijos turėtų prigulėti visi lie
tuviai katalikai.

Jubiliejiniame apvaikščioji- 
i;ie bus daug įvairumu. Apart 
kitų margumynų dainuos vie
tos Šv. Cecilijos koras ir kalbės 
geri), klebonas kuh. Ig. Kelme
lis, kun. J, Petraitis iŠ l^ater-

son, N. J. ir J. K. Milius iš 
Brooklvn, N. Y., ką tik grįžęs 
iš Lietuvos. V. Sadauskas 
grieš įvairiais muzikaliais in
strumentais. Taigi pageidau
jama, kad vietos ir apielinkės 

lietuviai skaitlingai dalyvautu 
tose iškilmėse.

Tą pačią dieną bus draugijos 
šv. mišios už mirusius narius.* 
Visi nariai turi dalyvauti ir 
ateiti 8 vai. ryte. J. S.

. HARTFORD, CONN. .
Šie metai šios kolonijos lie

tuviams yra istoriški metai. 
Nors mes p<*r visus pastaruo
sius metus žengėme pirmyn, 
U*t šiemt. pasirodė mūsų dar
buotės pilni vaisiai, šiemet ry
žomės baigti bažnyčios staty- 

Ikšiol turėjome tik skie
pą. Nors skiepas ir neįleistas 
žemėn, bet jis statytas su min
tim prasi gyvenus uždėti gražią 
bažnyčią. Taigi tai dabar tas 
darbas jau bus varomas.

Mūsų parapija jau ikšiol yra 
pusėtinai užgyvenus. Turi se
serų mokykit), kur mokosi 300 
vaikų.

Dzrtinr prasidėjo visuotinas 
vajus. Sekasi gerai. Yra lo
kių, kurie deda net po 150. Y-

z
7^ f.-.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininteE

4

Virimo Receptas
Tomatė yni labai maistingas sveikas 

Valgis lt- turi žymią vitaminų vertę. Ji 
yra keliarioisi didumo ir formos. Ge
riausia loniatė namams yra ta kuri turi 
vienodą apalvą, apvali ir lygi, vidutinio 
didumo, storu viršum ir mažom sėklom.
K-žinės Romutės naudojama daugiau 

regu kokios kitos dėžėse dėtos daržo
vės, nes jas lengva nusipirkti, nebran
gios ir yra veik geros kaip šviežios. Pa
vaišink savo šeimyną skania t«Fatų < 

iš apačioj paduodamų reet Esti.

t:kra kad visiems ji patiks.

SKANI TOMATU Zl'PF.
dėžė evaporated pieno 
dėžė tomutų

1 maža bbnkutė kimštų alyvą
3 šaukštai tarpyto sviesto
3 šaukštai miltų 
J puodukas vandens 
1 šaukštas cukraus 
Druskos ir pipirų pagal-akotdo 
Žiupsnį sodos
I’<> gert) žiupsnį: niitmego. gvazdikų, 

curr.v. cvlerių, dnisk<>.<
Ižkaltiiik iki virimo toinntes (p.-inau- 

iioiniit lik ji) skystimų). Vžkaitink ;mi- 
: kiram puode pienų atmieštų vandeny
je. Sumaišyk miltus, sviestų ir priesko
nius ir sudėk į karštas toniates. mai
šant iki sutirštės. Kada bus gatava 
duoti, da<Kk žiupsnj sodos I lentutes; 
paskui palengva įmaišyk karštų pienų, 
i.uolat maišant. Vždiiryk druska, pipi- 
tais Ir rtJtrtnn. Pridėk pusiau pjausty
tų kiiltatą-alyvų Ir d imk f stulų arba 
su ilŽiąįrTnlais arbą kreklais.

' ' Virtuvės Reikaluose
Nuvalymui varinių katalikų, paimk 

riekutę lemeno su tdskiti druskos ir 
•.rink pa\iršj. Nušluostyk greitai su 
fniotu rlmmols.

Kuomet šildai fnrielkns Ir imlus ant 
|<e<'laus x iršnus. padėk įh> jomis l.-iikraš- 

Tas netiltos torlelkoins sutrukti nuo 
i ilnnios.

Kini kep-mis neĮMiruduotų Įierdnilg 
laike kepimo. Įtiek I jteėlų italų su \nn- 
tlcnlu. Vandens garus rusino-, iii slėgi i ir 
n<ėsn turės geresnį skonį.

1 
J

RODYKLE No. 52

Naminiai Pasigelbejimai
SutandinimuI palaidą pintinių, krėslų 

apačių, ’.tumazgok juos karštu vandeniu 
ir padžiaugk atvirame ore.

Niekad nedėk proso an.t gerosios pu
sės materijos prosinant. Vienatinis iš
ėmimas yra vata. Bitinai užtiesk kitą 
•molą materijos laikė prosinimo. 
Piėtmai padaryti karštais indais ant 
rakandų galima prašalint trinant kiš
kiu saldaus niter spirito. Po to greitai 
nutrink su skaruliu pa^Jžytu saldžiame 
aliejuje?___________ J________________

l>ažus nuo langą stiklų galima nu
imti su blsktą ammoufjos.

Drožti arba malti muilai yra daug 
geriau skalbimui negu šmotai.

Labai geras rakandams švaksas ga
lima padaryt iš vienos dalies acto ir po 
tiek pat dadėjus sėmenų aliejaus ir 
terplitino.

Grožės Patarimai
Perdaug svorio feišfeišrpersidirbimą. 

Ki-žmis ekstra svaras uždeda sunkumą 
inkstams ir širdžiai. Retai kuris žmo
nis normalės vogwj*sli auka diabito 

- tiktai perriebius tyros ir motelis la 
liga atakuoja. A

Saugok savo svorj ir užsilaikyk gerai, 
štai kaip galima nutnažint savo porrie- 
bų pailėjimą.

1. Turi būti ^virt^*4>asirj žimas 
timažinti kv< >rj.

2. Turi boti npmidNnta kasdien 
itdgomą maistą- kiekis.

3. Vidurius liuosta^anti maistai 
ri Imti naiidojainn.

Reikia rinktis maistus su mažo- 
nds kolorljomis.

5. Reikia gerti pakankamai vandens. 
Ypatiška Sveikata 

onomišltlausias 
Činms grndus 

uonn su sviestu, 
Inga. Riebalai 
•liejai ir suris 
eno galima prl- 
Igio arba gerti 
as maistų Inbni 

palaiko vidų-

4.

z Grudų maistns yra 
šaltinis maitintis. 
Milironia su arietine. 
ii tas yra labai mnl 
kaip Smetona, sviesi 
teikia valgyt Iluošai, 
dėti prie kiekvieno 
tun» valgių. Regullav 
m urbti. Seleną tnafc-1 
rliis gera nu* storyje. Vąislal Ir dnržovės 
Mlnnilhioja n|<etltą ll 
irineraliiM, vitaminus, 
juoda diuam taipgi y 
ri.il.
—I_______

Mes Bekomentuojame fceArsačhM
Jei Jums reikalinga pienas Ir ruknų kartu.* tai ners- •' jpk> pieno ui 

tandard nrlChallenge pieną, pnnlduo dantį kiekvienoj ir Be
, Jąs galit hupyt tabelius Ir gauti b rangias '

2

klu priduoda 
maistui ir 

geri regullnto-

< r

Standard ar Challenge Con- 
deused Pieną galite vartoti į- 
vairiai. Pavyzdžiui, košelėse, 
sosuose, pudinguose, keiksuose, 
kepsniuose ir tt. Vaikams duo-z 
kitę su koko ar šokoladu, arba 
užtepkite ant duonoj ir keiksu- 
ku. Jei jie mėgsta kokį valgi, 
pagardinkite jį su Standard ar 
Challenge Condensed Pienu. 
Vartokite rytais kavoje pusry
čiaujant. Ant ledu visados lai
kyk blėšinakę. Pienas nepages 
ir visados tinkamas vartoti.

C! ■ra
__________________ DYKAI
Gamintojai šių rūšių kondensuoto pieno sykiu duo
da brangias dovanas už leibelius- Kiekvienas lei- 
belis vertas dovanos. Pavyzdžiui, matote žirkles 
ant paveikslo už 50 leibelių. ši dovana jums ne
kainuoja nei cento. Tik taupykite leibelius. Nu
neškite į arčiausią dovanų krautuvę sulyg adresų 
žemiau ir išmainykite ant dovanų.

BOSTON’O DRAUGUI 
V _

D. L. K. KĘSTUČIO DEJOS 

VALDYBOS ADBESAI 
BOSTON, MASS.

Pirmininkas — V. Zalfeckas,
514 E. Broadivay, So. Boston, Ibtau. 

Vice-Pirniininkas — Povilas Rnka. *
95 C Street. So. Boston, Mass. 

Prot. Rnšt. — Antanas Macejnna*,
450 E. Seventh St.. So. Boston. MmA 

Fin. Ttošt. — Juozapas VinkevMŠtts, ‘
450 E. Seventh St.. So. Boston, Mąs& 

Kasterius — Andriejus Zalieckas, - į.
G11 E. Fifth St.. So. Rostonr ‘

Maršalka — Kazimieras MiMIkmH :
-906 E. Bmnrhviiy. So. Boston.

D. L. K. Keistučio Drangija laiko Mtv 
mėnesinius susirinkimus kas pinai 
ne<lėl<Iienį kiekvieno mėnesio, po 
merln 694 Wnshingt<»n SU, Boston,

. Mass. 1 -30 vaj^ no pietą. Atelttaikc 
ant susirinkimo atsiveskite sn savtta 
daugiau naujų narių pri» 
gijos prirašyti. t

i 
r

k?.-■' .T\ ..• M • • .v \ ' *-ĮtaCT.-*

M| Taupyldt Leibelius-!
*<- M FE V ^9 * •

dėl Brangią Dovaną
Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 

89 Friend St, arti Haymarket 8<.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES

FALE RIVER, MASS.
14—3rd Str<Mt arti Bedford St 

, RRIDGEPORT, OONN.
105 Congrem Strcet, nrtl M«ln Strett 

PROVIDENCE. R. L 
« Abon Btmt urtt WmMb

Lietuvos Dukterų Dra 
Po Globa Motinos švenči 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė ASmensklenSc » 

08 G Street So. Boston. Ma* V1 
' Tel. South hoston 4474-M.
Vice-I’irni. — Zofija Kėšlen®,

59 G n tęs St.. So. Boston. Ma*
Prot. Raštininkė — Ona SUrartenBC 

443 E. 7th St.. So. Boston, Manu- t 
IVJpphone Sonth Boston 3422-R. Jy

1n. Raštininkė — Bronislaya Ciuntai^

t

i if®
- i.

' r
s I

"1n. Raštininkė — Bronlslara Cit____
29 Gonld St.. W. RnsbnrY Mmb.

iždininkė — Ona StaniulhrtŪ, 
ia*> W. Gtli St.. So. Boston, Mwu 

Tvarkei arė — Ona MizgirertenS, 
1512 Columhia K4.. So. Boston, Mt 

Draugija savo susirinkimus laiko I 
antrą utaminką kiekvieną tatt 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės į | 
tokolų raštlninkę'lajškn ar tetaT 
?j80 vakare, pobažnytinėj svąta 

Lh St., So. Boeton, Mase.

JONO EV. BL PAtE 
Dauguos valdyk 

ANTBABAI
Pirmininkas — M. Zieba,

538 E. Seventh SU So. Boaton, 1 
Teicphone Sotlth Boston S55&R 

Vice-Ptrminlnkas — J. PetrauakN 
17 Vata St., Souit Boston, Mm 

Pmt. RaAtlnlnkM -v J. (TUdŪMMl
5 Thomas Pk„ Sonth Boston, I 

Ftn. Raštininkas — M. teikta,
3th1 Rnvidony, So. Boston. Nh® 
40 Marine Road. So. Boetota I 

Kasteriu* — A. Naudtlnuaa, t
S85 K. Broaduay. So. Boston, 1 

Tvarkdarys — J. Zaikta, . į
7 KlaReM BU So. Batak M n^-«- - a »*. _ - —OMUinJB IliiltO MlffitltSMiMB MO h 
nedRdlenl kiekvieno mtamrto,

-ž

y.

lib

1

į*, i



r
I
i f

'■
3

K

įv

■

E
• *• '■ ' ■- ~ 

y. .

/

Rengia Šv. Petro Parapijos Bažnytinis Choras. Įvyks Nedelioj,-Spalio 31 ji., 1926. Pobažnytineje Svetainėje, ant panktos gatves 
Boston, Mass. Ateikite, o išgirsite gražių dainelių. Choras daug jų sudainuos. Taip pat suvaidins linksmą ir juokingą operetę 

jles dauguma juokus mylime, taigi nepraleiskime šio vakaro. Kaip jaunus taip ir senus kviečiame atsilankyti. RENGIMO KOMISIJA.

VIETINĖS ŽINIOS
■ K •• ’________________

B^RENGIASI PRIE L. D. S. 
BŽfe? VAJAUS *

ISįiyL. D. S. 1 kuopos susirin- 
Ųkime, spalių 19 d., apart ki- 

reikalų plačiai svarstė mū- 
pstj organizacijos vajaus klftu- 
|&imą.
Kk Išrinkta tam darbui komi- 
h sija ir patiekta gana daug 
lt sveiku ir naudingu minčių 
įŲpąsekmingesniam vajaus j ‘ 
S&pravedimui.
fey* •Išrinktč.ji komisija kteip- 
Įysis į vietos draugijų ir kuopų 
^-darbuotojus prašydami pa
imamos darbininkams.

Beto, kalbėta apie 
^debatams. Pasirodė, 
L šiandiena darbininkai

S*- ii-' 
i?■

,'v

rų reikale. Tad susirinkite 
skaitlingai. Narys

Trečiadienį, spalių 27 d. 
šv Petro lietuvių bažnyčioje, 
7 ;3() vai. vakare bus pamal
dos kaip paprastai. Sueikite 
visi.

temą 
kad 

dau- L J
f giausi'a susidomėję klausimu

PENKIŲ DIENŲ DARBO 
^SĄVAITEe-Tad. sekančiame 
f susirinkime tuo klausimu 
y bus susirėmimai. Imsis šie 

darbininkai: JaroŠa, Guzevi- 
F čius, Adomaitienė ir Morkū- 
į^-nas. Tos imtynės bus įdo- 

t«mios ir svarbios. Darbiniu- K'**
kai turėtų susidomėti ir į tą 
susirinkimą skaitlingai susi- 
rinkti.

L. D. S. pirmoji kuopa 
k smarkiai veikia ir turi pasi- 
ŠL žymėjusių darbininkų. Orga- 

nizacijos vajuje nepasiduos 
* įpaveržtį, garbę, *-------‘—x - -

V*

CHORO ŠOKIAI
1 Greitą suimtą parapijos 

salėj į vyko šv. Petro parapi
jos choro šokiai. Žmonių 
i buvo daug, orkestrą gera. 
Visiems buvo smagu ir links
ma. Taip kad pramoga nu
sisekė visais, žvilgsniais.

VISAS PELNAS VAIKU
ČIAMS

Spalių 30 d. š. m. bus A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 13 
kuopos šokiai. Toji pramoga 
bus papuošta saldainėmis at
vežtomis iš Lietuvos. “Dar
bininko- skaity toja r jau -žino 
iš pirmesnių pranešimų, kad 
s.ąjungietės visą pelną nuo to 
vakaro skiria jiarapijos vai
kučiams. Mes žinome, kad 
parapijos vaikučiams reikia 
išvažiavimų ir kitokių pra- 
mogij, ir kad jiems tokias 
pramogas gali surengti su
augusieji ir tėvučiai.

BAŽNYČIOS PUOŠĖJAI 
SUSIRINKS

Antradieni, spalių 26 d. 
7:30 vai. vakare susirinks 
ba žnyčios puošėja i.

——1-------
PARDAVĖ BIZNĮ

Visiems žinomi biznieriai 
S. Kudarauskas ir V. Serei
ka, buvęs “Darbininko” ad
ministratorius turėjo bučer- 
nę ir grosernę Brightone, 
Lietuvių Kooperatvvės d-jos 
name. Šiomis dienomis par
davė ir per žiemą žada dyki- 
nėt i.' Kep.

Lietuviškų 
Saldainių Šokiai 

RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 13-TA KUOPA 

ŠEŠTADIENY, SPALIŲ-OCTOBER 30-TĄ D., 1926 
< PARAPIJO S SALĖJ

492 E. SEVENTH STREET SOUTH BOSTON, MASS.
Pradžia 7 vai. vakare

PELNAS SKIRIAMAS DĖL KALĖOŲ EGLAITĖS
Ši pramoga bus viena iš puikiausių, nes grieš visiems gerai ži
noma “GILĮiETE’S ORKESTRĄ” naujausius šokius. Įžanga 
35 centai ypatai.

PINIGŲ NEREIKIA
GREAT N0RTHERN PAPER 

COMPANY iž Maine
R.eikalauja vyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven
kinius. Mes parūpiname 
gelžkelio tikietus < 
tarnavimas dykai, 
tės į

BOSTON FREE 
AGENCY

103 Friend St., Boston, Mass.
(Sp.5?)

ofiso pa- 
Kreipki-

LABOR

BYLA ATIDĖTA
c. 

Walsh, joipoters, ir trijų ki
tų kaltinamų turinčių sąryšį 
su mirtimi supiaustyPs mer
gaitės Edith Louise (Iroeup, j 
‘‘popiero baksely auka” l:u-| 
v-o-aUdėt«s-iki-^alių-27-<U — 

Kuomet byla buvo iššauk
ta tai Dr. Walsh gynėjas ad
vokatas J. P. Feenel prašė

ir pasiryžus 
nėti pirmą dovaną.

Narys

L.' VYČIŲ 17 KP. DEBATAI Teismas Dr. Thomas E
Jau prasidėjo Vyčių de

batai Pradžia pasirodė ne
skaitlinga, bet smarki. Ket
virtadienio vakare spalio 21, 
parapijos svetainėj ant Sep
tintos gatves susirinko kele
tas debatų mėgėjų irtaip'gy- 
vai pasirodė, kad net vie
nuolikta valanda užklupo ir 
dar debatoriai nenorėjo skir- teisėjo atidėti, 
stytis. Mat temos būta la
bai įdomios, liečiančios vien 
tik merginas. Koks mokslas 
joms geriau tinka, amatai ir 
namų ruoša ar biznis ir pro- 

Tad sąjungiečių pramoga fesija? Vaikinai nori, kad 
remtina, nes padarytu pelnu 
jos parengs vaikučiams KA- 
jos parengs vaikučiams Ka
lėdą Eglaite.

Tas vakaras bus parapijos 
salėje, 492 E. Sevonth St. 
7:30 vai. vakare. J r A s.

I

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
OI šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:3O iki 5 
ir nuo t> Iki S vai. vakare. Ofisas/ 
uždarytas subatos vakarais p- ne- 
dėidieniais, tat|egl seredoinfs nuo 

12-tos dieną uždarytas

*

SMARKIAI RENGIASI PRIE 
KONCERTO

Šv. Petro parapijos koras 
b rengiasi prie didelio darbelio 
£ — koncerto ir operetės. Pa- 
L rapijiečiai turėtų paremti 
y korą savo skaitlingu atsilan- 

kymu. Reikia žinoti, kad 
|r - koras daug darbuojasi Baž- 
jh nyčios ir Tėvynės labui, ir 
t z kad sekmadieniais padidina 
E., maldas prie Augščiausiojo 

savo balsais.
į'- Tad . nepamirškite, kad 
R- sekmadieny, spalių 31 d. š.

m. bus koro koncertas ir o- 
peretė. Ateikite visi. J r d.š

o.

s.

TĖMYKITE
£ L. Vyčių 17 k p. šokių sezo- 
ty Pas prasidėjo. Bus lapkričio

6 ir 27 dd. Šios kuopus ren- 
“ giami vakarai visuomet būna 

linksmi ir patenkina visus 
- atsilankančius. U. Nedori s

ŠOKIAI
Ei Vaizbierių šokiai spalių 20 
Ey d. pasisekė neblogiausia. Ka
lk dangi vakare gamtužė verkė, 
g. tai šokėjų nebuvo tiek, kiek 
E tikėtasi. J r J š

V) • --- --------------------
FĖRININKAI MITINGUOS 
‘Ketvirtadienį, spalių Js d. 

L 7:30 vai. vakare susirinks 
^' atstovai nuo visų katalikiškų 

'djangi.HĮ, kurie yru išrinkti 
P darbuotis šv. Petro lietuviu 

parapijos foruose. Fėrai prn- 
t aidės lapkričio 7 d. Parapi- 

jieciai nori, pasidarbuoti 
taip> kad sutriuškinus visas 
parapijos skolas ir dar liktų 

•kieknaujos mokyklos fon- 
dan. Tuo reikalu visi susi
domėję ir šiame susirinkime 
patieks geriausius planus fė-

MIŠIOS UŽ MIRUSIAS 
NARES

Sekmadieni, spaliui 31 d. 
šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
Ims Lietuvos Dukterų drau
gijos po globa Dievo Motinos 
šv. mišios 8:45 vai. ryte už 
mirusias nares. Draugijos 
narės turi visos ateiti ir savo 
maldose prisiminti mirusias 
nares. Kep.

turėt geras ekonomines šei- 
ndninkes, o mergaitės nori 
kad turėt pinigų, stailiškus 
drabužius ir good time’us. 
Na ir buvo už ką ginčytis, 
nes tai aktualus gyvenimo 
klausimas. Gaila, kad ma
žai buvo mergaičių, nebuvo 
kam gint tinkamai jų reika
lų. Bet kurios buvo, tai tu
rėjo gerą rugiapiūtę. Balsa
vimo rezultatai išėjo lygiom.

Nutarė Kalėdų atostogų 
metu laikyt viešus debatus. 
Gerb. kum Strakauskas ap
siėmė suorganizuoti rinkti
nius debatorius ir parodyt 
Bbston'o katalikam tėvam k«ą 
vyčiai gali. Padauža

610 NUBAUSTŲ UŽ LAUŽY
MĄ ĮSTATYMŲ

Iki pirmos spalių sumokėjo 
bausmių $10,000

Šiais metais iki pirmos 
spalių buyo areštuota ir nu
bausta už žuvavimą ir me
džioklę be leidimo daugiau 
negu kad yfer visus pereitus 
1925 metus.: Skaičius jų yra 
610, ir jie sumokėjo bausmė
mis $10,000.

Patariama, kad kiekvie
nas medžiotojas atsargiai 
vartotų šaudyklę ir kad pirm 
negu iššaus būti) tikras į ką 
šauna ir kad pabaigos me- 
džioklę išimtų šovinius 
šautuvo.

vu Amerikos Kliubo -šioje 
valstijoje, beveik 100 nuo
šimčių republikonų organi
zacija specialėje suruoštuose 
Įlietuose ir susirinkime lai
kytame AVestminster viešbu
ty pasižadėjo karštai remti 
demokratų -kandidatą -Bolo
nei William A. Gaston i gu- 
bernatoirus. Nariai tos or
ganizacijos nepasitenkina re- 
pitblikonais dėlto, kad jie lig- 
siol neišlaikė žodžio ir skan
dinavams nieko 
darė.

LILIANE R. WALSH MUZI
KOS MOKYKLA

ATSIDARĖ ŠIAME SEZONE 1926-1927 
Duoda PIANO ir kitų instrumentų lek
cijas. Taipgi “Liliane R. \Valsh Svn- 
copators” Vienintelė merginų “.Tazz’o 
Dainuojančių Orkestrą Naujoje Angli
joje. Tik ką sugrįžo įx> 3 mėnesių ke
lionės ix> Baltuosius Kalnus. Bile rei
kale kreipkitės šiuo adresu: 414 West 
Broadivay, So. Boston, 474G-AV. Room 
Stlt. - .......... (Sp.3-29).

PARSIDUODA
TONIKO IšlMRBYSTC ir NAMAS. «lu 
Uokai ir visos reikalingos mašinos Ir 
kiti reikalingi dalykai. Biznis išdirlp 
tas |>er dešimti metų. Dėl platesnių in- 
f< nua<-į.ių kreipkitės ypatiškai arba i>er

______ „• 
St.. Canibridge. Mass. (Sp. 19-29)
------.---------- -----------------------------------------

gero liepa-j-lc.išką. .t 1*. PUZINE, 1524 Cambridge

IŠGĄSDINO 200 PASAŽIE- 
RIŲ

8CRANTON, Pa.—Trau
kinys su 200 pasažierių nušo 
ko nuo bėgių. Visi pasažie 
ii ai buvo smarkiai supurtyti, 
bet nėi vienas nebuvo sužeis 
tas. Traukinys nušokęs nuo 
bėgių dar ėjo pirmyn ir buvo 
sulaikytas prie pat Lackavva- 
na upes tilto.

ANT RENOOS
4 kambariai. elektros šviesa ir prazas.
1-1SS (’OLl'MBIA ni>„ SO. BOSTON, 
MASS.

ls

REPUBLIKONAI REMIA 
DEMOKRATUS

Apie 300 nariu Skandina-

DARBININKAI REMIA 
WALSH’Ą

Organizuoti ir susipratę 
darbininkai remia buvusį se
natorių Walslrą ir jie lap
kričio 2 d. pasiryžę savo bal
sais išrinkti 
senatorium Walsh’ą.

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI
.. • Į . . . < * ' '■

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS1-, 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tek Brockton 7180

ii

i

«
Tel. S. R. 4775-M

M

Mes raginame Tamstas 
balsuot lapkričio 2 d. už
--------- r Senatorj WILLIAM M. BUTLER gabus 
biznieris, kuris savo energiją, gabumu ir,darbš
tumu pasiekė didelio pasisekimo biznyje Jo ar
tima pažintis su Prezidentu, ir jo vieta kaipo 
pirmininko National Republican Committee su
teikia jam didžią galę ir įtekmę Washington’e. 

Ir už Gubernatorį ALVAN T. FULLER 
tai žmonių vyras, kuris pats savaimi (prasi
mušė į viešumą. Dėl žmonių gerovės, reikią 
balsuoti už viršminėtus vyrus.

J. Mikai Brisk as 

Dr. J. Mikolaitis 
Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. J. L. Seymour 
Attorney A. 0. Shallqa A 
Attomey S.-Shallna 
B. Stefan 
B. Vincunas

Massacliusetts

A A
MIRĖ SENAS SOUTH BOS- 

T0NIETIS LIETUVIS

Pora savaičių atgal, Doreli es
tery mirė senas sonthbostonie- 

_ Lis lietuvis __S.—Kabalinskas.

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALLNAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 

e iki 9 vakarę,_šyentą dieną pagal su- 
H sitarimą.

I '
II TeL Brockton 5112

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
i (GUMAUSKAS)
p- - Sekfn»wl4e»ia4s po plota)--------
705 Main St., Montello, Mass.™ 

(Kampas Broad Street)!
TEL. So. Boston 0506—W.

1

UETUVYS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

("Keleivio” name)
Ofiso Valajtoos: nuo 9 iki 12, "F1 
1:60 Hd 6 ir nuo 6:30 Ik! 9 vakare. 
Seredomis nuo 9 tiri 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned« 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti'

I

I

»

DR. J. L. CLOUGHERTY:
PODIATRIST

Kojų Specialistas
Visokios kojų negalės moksliškai

gydomos
Apžiūrėjimas nemokamas.

atdaras vakarais
414 BROAIAVAV.

' Room 4

I
tI
I

OfisasOfisas I
SO. BOSTON

Tel. So. Boston 1990-M.

I
t

UETUVYS GYDYTOJAS

ouasy ScutL Boston 4788 -

DR.BALABANj
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS

CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO
351 Dorchester Street

. So. Boston, arti Andrew Sq.

Gydo visokias užsisenėjusias ligas
ypatingu bildu, kurias negalima iš
gydyti paprastais gydymo budais.
Valandos: Nuo iki 5 imi plrtų Ir 

nuo 7 iki 9 vakare .

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

(Room 9)

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Ofiso Telefonas Unirerslty 8S31-W 
Rezidencijas Tel. University 8831-R

Paliko niotęrį. dukterį, ir du 
sūnus. Velionis buvo visų my
limas biznierius, turėjo bučer- 
ne ir grosernę. Tapo palaido
tas ant Naujos Kalvarijos ka- 
pinigų, su bažnytinėm apeigom. 
Laidotuvės buvo labai puikios, 
dalyvavo daug draugi) ir gimi
nių, ir daug automobilių lydė
jo į kapus.

Velionis prigulėjo prie Šv. 
Kazimiero R. K. Draugystės ir 
prie Amerikonų draugijos.

Paskutinį patarnavimą—šer
menyse ir laidotuvės atliko vie
tinis žinomas graborius Pętras 
Akunovičius. kuriam velionio 
giminės yra labai dėkingi už jo 
puikų patarnavimą ir pataria 
visiems lietuviams esant reika
lui kreiptis prie p. Petro Aku- 
revičiaus. *

Visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse grmitfėms ir dran« 
gams tariame širdingą ačiū.

Giminaitis

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas I 
448 ir 9S3 CAMRRIDGE STREET ■ 

CAMRRIDGE. MASS.MASS.

II

'l

* i * • •

E. V. WMUBOW & CO 
(Nubliausiąs) 

LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

✓
i

414 Broadway, So. Boston
/

Tel. Norvrood 1508

i 1179 WASHINGTON STRETCT
Nonrood, Mm,

Advokatas

John Adams
Albin Casper
Dr. M. V. Casper
Attorney Wm. Howard
V. A Jenkins
Attorney F. Kalinauskas
Dr. A. L. Kapochy 
B. Kubilius

LIETUVIŲ REPUBLIKONŲ KOMITETAS:

DR. M. V. CASPER, Pirm. DR. A L.

UETUVIŠKA KRIAUČIŲ 
ŠAPA

T80 C St, So. Boston, Mass.
Slavam inotcn) ir tyri) rfrnbnžlns. 
Atnnnjin«m Ir ISvtlMk ftirkntue. 
Vyrama Išvalyt Ir pfttafct rtofaa 
J1.2S, Moterim* ISval^t Ir pataisyt 
suknfta S1.Th\ Atvaltuojam paimt 
(IrnlmHu* Ir l*v:il?*«ty^tam | ba
rnu*. NcIMuoklt drabužiu niekam 
be mum) čekio. Pabandę perattlkrln- 
rtte. HM C SU S. Roaton. (S.15.L.16
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