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Mussolinio galia 
padidinta

_ KLAIPĖDOS KOMISARAS 
X VARšAVOJ x

''{'autų Sąjungos paskirta
sis ^komisaras Klaipėdai1 
Kriestupp atvyko VaršuvortT-— 
žiūrėti ar negalima būtų pa-' —
tvarkyti taip, kad Lenkijos j NUŠOVĖ MAJORA 
angliai būtų gabenami per*
Klaipėdą. Tai]) dėtis galėtų} ĮIRRIN, III. — Šio mieš
ti k tada, kai Lietuva susitai-’^0 majoras Jeff Stone, 51 m, 
lytų su Lenkija. Todėl gal j amžiaus, tapo nušautas. Tas 
kono nors daroma tasr kad 
Lenkiją ir Lietuvą sutaikin
ti.

Kadangi nepasitvirtinusių 
gandų apie lenkų-lietuvių 
taikinimasi buvo labai daug, 
todėl dėl šitos žinios susirū
pinimo negali kilti. Jei Lie
tuva taiklusis, tai taikinsis 
tik Vilnių gaudama, jei ne, 
tai padėtis liks po senovei.

atsitiko jam automobiliuje 
'važiuojant už miesto. Yra 
spėjama, kad i jį šaut iš kul
kosvydžių. Tame mieste yra 
atsitikę visokių riaušių ir 
piktadarybių. A’ra čia kerš
tininkų darbas.

c

SEPTYNIAS 
MINISTERIJAS

pilnos teisės Moterims

Australijos parlamentas 
perlaido bilių, kuriuo sutei
kia moty ims pilnas teises. 
Moterys ten balsavimo teisę 
jau turėjo nuo 1908 m. Tik 
tada jos negalėjo būti išren
kamos Į valdvietes. Dabar 
tas suvaržymas panaikintas.

z
Agauna

KAIP SOCIJALISTAI PA
DAUGINO BALSUS

DANVERS, Mass. — Nu
mirę socijalistai kandidatai 
gauna daugiau balsų, negu 
gyvieji. Čionai šiemet socija
listai buvo pastatę kandidatu 
Į ofisą Jobu F. Putnamą. 
kurs mirė prieš du metu. Da
bar jis gavo 158 balsus. Tai 
buvo 91 balsas daugiau, negu 
jo gyvas oponentas gavo. 
Taigi socijalistai turi vis mi
rusius žmones kandidatais 
siatyti ir jie bus laimėtojais.

IŠ TURTŲ Į BIEDNYSTŲ

BERLIN. — Ex-kaizerio 
sūnus Augustas Vilius persi
skyrė su savo pačia. Jo pati 
norėjo divorso. Princo pati 
būdama, ji buvo pilna viso
kių gerybių. Dabar viskas jai 
yi^a dingę. Pasirodė, kad ji 
net grindis turi pati šiūruo
ti. Viena sena jos drauge ap
lanke ją namie ir rado seną 
princesą grindis beplaujant. 
Tai buvusi princesą tarė: 
“Be abejonės Tamstai 
4fefetHhdityG'Triane paš&aso- 
jusią ir grindis šiūruojančią. 
Bet tikėk man aš dabar tūks
tantį sykių esu laimingesnė, 
negu anais laikais, kada man 
reikėjo alsuoti tvankią atmo
sferą Potsdamo paloeiuose.”

Ji dabar yra ištekėjus už 
buvusio laivyno karininko.

RYMAS. — Po pastarojo 
pasikėsinimo nužudyti Mus- 
solini, fašistai padidino per
sekiojimus visų šau priešin
gų partijų. Kaip Sicilijoj 
buvo kariaujama prieš gar
siuosius (juodarankius, tai 
dabar visoj Italijoj bus ko
vojama prieš fašistų priešus^ 
Kad tą visą darbą labiau su
koncentravus. tai padidinta 
Mussolinio galia. Jam dabar 
iš viso pavesta' vesti 7 minis
terijos. Jis yra kartu ir vi
sos Italijos policinių jėgų 
viršininkas. Ta*s darbas bus 
k ėdamas pačioj Italijoj, ko
lonijose ir italų išeivių tarpe. 
Fašistų partija teipgi bus la
biau sijojama ir įtariamieji 
nariai bus pašalinami.

Nesenai ta- 
apie au- 

K atal ikų| Bažnyči os 
losius 50 
gų buvo 
oplvčių

Ka- 
n. buvo

„ yra 38,- 
KataliĮtų skaičius

LONDON. 
po jiaskelbta'ži 
e imą 
Anglijoj per p 
metų. 1870 m. 
.1528, o bažnyči 
1.151. Dabar k 
Ii8. o bažnyčių 
taliku Anglijoj 
20,066,224, daba , 
037,213. 7’
per tą laiką vei 
jo.

RSĄ

SebasVian

Ipadvigubė-

ATŠAUKĖ D

DETROIT.
Kresge, savinin
to vardo krautuv^ivairiuO' 
se miestuose, buy© pareika
lavęs divorso- nuo- savo pa
čioj. Dabar tąby^Į jis atšau
kė.

S garsiųjų

Uždare Kalikų

ŽUVO 150 ŽMONIŲ

Ant Filipinų salų buvo 
užėjęs baisus vėjas, tifunu 
'ladinantas. Siautė per 36 
valandas. Žmonių žuvo apie 
150.

KINIJOS REDAKTORIAI 
LINČIUOJAMI

PEKIN. — Nuolatos pasi
kartoja areštai Kinijos lai
kraščiu redaktorių. Juos 
areštuoja labai dažnai netu
rėdami jokių-prieš juos įro
dymų ir paškiube’telsnūTpa- 
daro su jais taip, kaip kam 
patinka.

PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ

Vienas Meksikos arei vys
kupas ir du vyskupu kpikėsi 
pas Šventąjį Tėvą ir tarėsi a- 

•pie padėtį Meksikoj. Dele
gatai iš Meksikos išrodinėjo. 
kad padėtis nepasikeitė, šv. 
Tėvas dovanojo Meksikos 
augštiems svečiams naują Į 
monstranciją pavartojimui 
Meksikos sostinės katedroj, 
kai religinė taika bus sugrą
žinta.

Nepaprastas n 
lytus Italijoj

-
S

LIJO 10 DIENŲ ’
Italijoj ant Veneicjos mie 

sto be sustojimo lijo per 1< 
dienų. Tai gražiausioji t* 
miesto šv. Morkaus aikšt* 
buvo apsemta vandeniu.

MERGINA UŽDIRBS $50,000 
PER METUS

IŠTRAUKĖ DANTĮ UŽ 
SKOLĄ

- DETBOLT.AIich.^-Den- 
tistas La ne ištraukė A; G. 
Marriottui dantį už tai, kad 
pastarasis dentistui nemo
kėjo už darbą. Dantistas pa
auksuotą Marriotto dantį iš
traukė. kad atgauti nors in- 
dėtą auksą. Pacientas krei
pėsi į teismą, bet dantistas 
buvo išteisintas.

Nerimauja dėl mo 
narkininkų

NEĮLEIDO

BERLIN. — Su v. Valsti
jų generalis konsulas atsisa
kė duoti Rusijos diplomatei 
vizą. -Konsulas tą darė su 
pritarimu AVasbingtono val
džios. Toj diplomatė yra A- 
Irksandra Kolantai. Ji yra 
buvus Rusijos ambasadorė 
Norvegijai. Dabar ji paskir
ta Rusijos ambasadorė Mek
sikai. Ji norėjo vykti Į Mek
siką per Su v. Valstijas. Tai 
Washingtono vyriausybe ne
panorėjo įsileisti tokios vieš
nios.

BERLIN.—Vokietijos ar
mijoj) pradėta priiminėti bu
vusieji ex-kaizerio generolai, 
jo giminės ir jo šalininkai. 
Vokiečiai respublikonai ma
ro tam pavojų respublikai ir 
sumanė inešti Reichstagan 
kiliu, kuriuo būtų sutrukdy
tas tas monarkininkų armi
joj stiprėjimas.

I

GAISRAS ATSĖJO $50,000

SPRINGFIELD, Mass.— 
Cable name kilo didelis gais
ras. Jame ištiko ekspliozija 
ir nuo jos žuvo du žmogų. 
Ekspliodavo žibalinis pečiu
kas. Nuostoliui už apie $50,- 
(MM).

Subombardavo
sapa

MORR LSTOAVN, N. J.'— 
Morris Countv Manufactu- 
rers’ kompanijos šapa tapo 
subombarduota. Nuostolių 
padaryta už $20,000. Y ra spė
jama, kad tai New Yorko 
streikuojančių kriaučių dar
bas. Yra spėjama, kad su- 
bombarduotoj ša po j buvo 
dirbamas darbas tų Ne\v 
Yorko šapų, kurių darbinin
kai streikuoja.

TURI PRISIEKTI, KAD 
PRITARIA

ATRADO KRYŽIŲ 1000 ME
TŲ SENUMO

LONDON.—Nėra tos vie- 
tos Anglijoje kur prieš kry
žių taip nusilenktų kaip kad 
nusilenkia CormvaH’e. štai 
vienoje parapijoje buvo at-. 
rastas kryžius HMM) metų se
numo ir tuojau buvo padėtas 
istorinėje vietoje.

MIRĖ SPORTININKAS

(’bieagoj mirė Tom Folev, 
vadinamas tėvas baseballo ir 
bilijardo vakaruose. Jis tu
rėjo 84 m. amžiaus.

1,000,000 SVARŲ

Didžiojoj Britanijoj 
dien suvartojama l.Of 
s vari į arbatos.

Meksikoj, Jukatano pu- 
siausalyje vienos provincijos 
guim natorius Įsakė, kad val
dininkai raštu išreikštų pri
tarimą valdžios nusistaty
mui. Reikaaluja, kad raštu 
pripažintu valdžios nusista
tymą religijos reikaluose. Jei 
lokio pritarimo raštu kas ne
sutiks duoti, tai tokie turPs 
i ezignuoti.

/

<Į

NEGAVO $5,000,000

KANSAS CITY, Mo. - 
Jonaban Davis, buvęs Mi 
ssouri valstijos gubernato 
1-itis. buto patraukęs teismai 
vil tos laikrašti. Tas laikraš 
tis buvo rašos, kad Davis bū 
damas gubernatoriu?r~už pi 

•pigus dovanodavęs bausm* 
nuteisti* su • i nšTT af Davis pa 
tranko laikraštį- teisman -ii 
reikalavo $5.(MM).(MM) atlygini 
mo. Teismas laikraštį ištei 
šiuo ir'Davis teismo kaštm 
turi užsimokėti.

L
L()XI)()N.—Anglijos ang

liakasių derybos eina. Dery
bose dalyvauja streikininkų 
vadai, kompanijų atstovai ir 
keletas ministerių.

SUŽEIDĖ 15 ŽMONIŲ

NEAV YORK. — Draive 
ris \Villiam Eitzpatrick va 
žinodamas autoiiy>biliumi 
neteko ant jo kontrolės ir i 
važiavo Į būrį žmonių.- 
žinoiiių- sužeista.., Kaikuri,

CHTCAGO. III. — Jane 
Morton yra milijonieriaus 
duktė. Nežiūrint į tai ji sto
jo dirbti prie automobilių 
pardavinėjimo. Tas jai labai 
sekėsi ir ji dabar pakelta į 
m^nadzierius. - Ji dabar per

AMERIKOS IMPERIALIZ
MAS

- Rusijos dabartinis dikta
torius Stalių pareiškė, kad 
j^merika patampanti pasau- 
liodidžiausia iuųierija. Ame
rika užimanti ; Didžiosios

vPARYŽIU&JI 
Mažosios Aziję^į 
tau kad^Kron 
uždarytos':'<
mokyklos. Iš neapykantos 
turkai tas mokyklas išgrio
vė.

SUSTREIKAVO GATVEKA- 
RIEČIAI

Tarpe Boston’o ir Wor- 
cester’io bėgančių gatveka- 
rių darbininkai sustreikavo 
kompanijai atsisakius pripa
žinti uniją. Kompanija at
sisakė pasirašyti naują su
tarti ir seną pavadino kaipo 
‘•serap of p per." Darbi
ninkai tikisi šį strgįką laimė
ti. nes unija ir ligšiol buvo 
ir kompanija neprivers ją 
panaikinti. Kompanija ža
da žmonėms patarnavimą 
bus'ais. Apie 200 darbinin
kų išėjo į streiką.

PASLAPTYS NEBUS 
IŠDUOTOS x

NEW YORK.—Houdini o, 
žinomo Ajnerikos magiko, 
paslaptys nebus žinomos. A- 
pie tai paskelbė jo pati ir 
James Collins, kurs per 20 
metu su Hoųdiniu dirbo. 
Houdini taip norėjo ir taip 
daroma.

PRISIRENGĖ PRIE ŽIEMOS
X( \v Yorko miestas sniego 

\alynnn paskyrė $1,000.1MM). 
Nemanoma, kad tiekos pa
kaks. Milijonas tik pradžiai 
paskirtas.

NETEKO $17,900
KANSAS CITY, *Mo. — 

I'ostonietis inžinierių/ J. F. 
Keafing turėjo kišeniuje 
£17,900. Tai buvo jo visi pi
nigai. Tie pinigai dingo iš 
jo kišcuiaus. Nežino ar tai 
kišenvagių darbas ar jis taip 
primetė. j \

BROOKLYN, N. Y. — 
Prohibicijos agentai užėjo 
milžinišką degtinės sandėlį. 
Jame besą 250,(MM) galionų 
degtinės. Spėjama, kad jos 
vertė bus $6,000,000.

• UŽGINČIJA PASKALAS

Meksikoj pasklido gandai 
apie tai, būk Meksikos epis
kopatas kurstąs žmones prie 
revoliucijos. Yra spėjama, 
kad tie gandai paleisti iš pa
ties prezfkfei ksi-
kos episkopatai 
nešimą, griežtai užginčijantį 
tuos gandus.

>ra-

FRANCUOS PARLAMEN
TAS SUŠAUKIAMAS

PARYŽIUS. — Francijos 
mnisterių kabinetas nutarė 
parlamentą sušaukti lapkri
čio 12 d. Bet yra primenama, 
kad parlamente nebus kalba
ma apie sutarti Amerikai 
mokėti skolas lie po Nauju 
Metų.

KIEK PASAULYJE AUTO
MOBILIŲ

Pasaulyje automobilių yra 
vienas ant kas 71 žmogaus, o 
Suy. Valstijose yra vienas 
automobilius ant kas šešių 
žmonių.

Tai kiek žmonių ir kiek au
tomobilių pasaulyje.

(

RADO KŪDIKĮ ČEMODANE
Kroyidence. R. 1.

Tb i*' Statė School rasta po
pierinis čemodanas, kur be
sąs mažytis negyvas kūdikis. 
Apžiūrėjus pasirodė, kad jis 
t(»je vietoje buvo apie savai
tę lailai. Kūdikio motinos 
pėdsaku liesus,'kta.

$1,200,000 Už PAVEIKSLĄ

GENEVA. — Vienas ame
rikonas už Panelės Švč. pa
keiksią. kurs randasi Soltli- 
urb muziejuj siūlė '$1.200.- 
(MM).

Gaus atostogų
LAIKRAŠTININKAI BRAZI
LIJOJE GAUS PO 15 DIENŲ 

ATOSTOGŲ
RIO DFfJANEIRO. — 

Sulig idilijai išleistų Įstaty
mų Brazilijoje kiekvienas 
darbininkas dirbantis prie 
laikraščių gaus 15 dienų ato
stogų metuos*' su atlyginimu. 
Darbininkai tuo Įstatymu 
džiaugiasi, nes paliečia kiek
vienos klasos darbininkus, 
priskaitant laikraštininkus 
h* kitokiu^ žurnalistinius 
darlnninkus.Žumalistai dar
bininkai. kaip Įstatymai sa
ko, turės imti 15 dienų ato
stogų norės jie ar ne, be atsi
sakymo. net ir tie. kuriems 
darbdaviai pasiūlytu dvigu
lei algą.

PAŠOVĖ TĖVĄ IR
NEAV YORK. —. Gaisai 

Taomina. 63 m. amžiaus, ii 
,i<» du suaugusiu sūnų buvo 
pašauti. Piktadariai jo pa 
tykojjrie jų. namų. Pašau 
tieji buvo kontraktoriai. Po
licija spėja, kad čia yra dar
bininku kerštavimo apsireiš
kimas. y

ŽUVO LAIVAS

PROVIDENCE. R. I. — 
Nedidelis laivas (skuneris) 
Valkyrie žuvo netoli Verdc 
sr hi. Pasažierių ant jo buvo 
5. o jūrininkų 14. Krovinių 
larėjo 1(M> tonų. Du žmogų 
nriuerė. kiti buvo iŠ<_rell)ėti.

k

DIRBS KALĖDŲ DIENOJ

AVANII1NGTON. — Post- 
master-Gcneral išleido įsa- 
kvmą. kad paštininkai turės 
dirbti Kalėdų dienoj. Pašti
ninkai ir seniau turėdavo 
Kalėdose dirbti, bet |>emai 
buvo išbandyta irpaštininkai 
švente. Pašto valdyba išra
do. kad tai nebuvo eeras pa- 
rėdymas ir pernykštį parė
dymą pakeitė. Šiemet Kalė
dų dienoj paštininkai turės 
vieną syki išnešioti laiškus.

suvažinėjo moterį ir 
pabėgo

UARTFORD, <’t. — Mrs. 
Artlmr L. Young 50 m. am
žiaus. iŠ E\otcr. N. ii. vvko

• į < 

į Floridą. ( jonai jai beri- 
nant p,>r gatvę, ją'siivažinę- 
i<> aut,‘mobilius. Dmiverm 
mipyškėjo. *N, t rukus Meri- 
<i< ue buvo sulaikytas įtartas 
automobilius, kur liesąs New 
Yorko advokatas. Jis ir jo 
Šoferis buvo'sulaikvti.

L- /
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ROIJAI (Lazdijų valse., 
Seinų apskr.). čia p. ęepo- 

nies lauke yra pastatyta tar
nui grįtelė. Joje nuo kurio 
tai laiko apsigyveno Ignas

K •N?'

įr IŠLEISTUVĖS

^riampolė. — š. m. rug- 
25 d. Mariampolės 

įąiinųikai pakėlė savo buv. 
ęatsios Vadui ir gailies na- 
IĮ'išleist u ve s Valstyb. Ry- 
dų. Jono gimnazijos rū- 

ptiftuosc. Sale irgaliorka pri- 
Čirinko pilnos moksleiviu, at- 
?yykpsių paskutinį kartą pa- 
įSąfcytį sudiev savo brangiam 
iffcŲikMojui, per ~A/2 metų pri-. 
įtyrusia ir gabia ranka vedu- 
, šiam, jauną j ą kartą sunkiais, 
bet kilniais Kristaus meilės 
•Reiiais į kovą ir pergalę auk
štesniojo “aš" su ženu'sniuo- 

;ju, gyvuliškuoju “aš.” Atei- 
..ipiinkai atsisveikindami ir 
pairtu padėkodami už. tokius 
^<Š$elius kuopai nuopelnus, 

|Tpadedant žodžiu ir pavyz- 
džiu ir gausiai šelpiant me- 

l'^lžlgiškui, pasakė kelias pra- 

f. ir, atminimui įteikė
F I^vęikslą su šiųmetinių kuo- 
L/į^'Vadų parašais visos kuo- 

g ĮQ(įyardu ir rožių bukietą — 
».ipergaičiu at-kių vardu. Šli
fe giedojo savo buv. Globėjui 
L “Ilgiausių metų!" Padėko- 
& damas už toki-puieikšlą.šir-_ 

dįngunią. kum A. Dailydė 
į skatina K-toliau būti drąsiais 

ir eiti 
p rodo

sumušė Liet. rekordą šokime 
su kartimi į f/ukštį,.Ražaitis 
V. (aktyvia, šiemet įstojęs į 
•Achilą*’) 1 v. trišoky, Pleiš
kus j k (taip pat aktyvišj bai
gęs šiemet Valstyb. gimnaz. 
ir įstojęs į “Achilo" klūb.) 
gavo 1 v. ieties metime, Šac
hus St. (akt.) gavę 2 v. dis
ko sviedime, 2 viet. trišoky 
(šokę.s_ kito vardu), 2 viet. 
penikal<ovoj ir daugelis kitų, 
gavusių 3 ar IV vietas. Ma
riampolės “Vaidotas” gavo, 
berods, 48 taškus iš bendro 
L. G. S. F. 73 taškų skai
čiams. Gaila, kad nevažiavo 
“Mirga"—būtų dar daugiau 
laimėję. Reikia pasakyti, kad 
sporte čia daroma pažanga, 
ir. be abejo, Mariampolės 
“Vaidotas” su “Mirga” iš
leis nemažą skaičių., pasižy
mėjusių sportininkų.

Ant. Pauliuks

•♦j—
Kai jųėjo galion prohibicijos 

įstatymas, tai Kalifornijos vy
nuogių augintojai nusiminė ir 
nekurie skaudžiai apsigavo.
Pamanė, kad kai vyno nebus daroma, tai įy vynuogynai netenka vertės. Ne vienas pus
dykiai pardavė vynuogynus. Bet greit pasirodė, kad vynuogėms rinka nepasimažino, o la
bai padidėjo, čia parodoma vynuogynas ties Los Angeles.

O ■■ 1 M —M—■■ I Į |

NESISEKĖ

GARLI AVA (Kauno ap.) 
Š. m. liepos m. 4, 5, 6 d. buvo 
Garliavoje adoracijų šventė. 
Tom is d tai mm i s, kaip i r v i_- 
sur. žmonės susilaikė nuo 
lauko darbi], o ėjo į bažnyčią, 
'lik paskutinę dieną buvo 
matyti vienas žmogelis vežė- 

šieną. Bettuko mm
įa restauravę in ('bris-

F

įtaikinta kun. VI. Mažulio 
b paskaita “Gyvenimo pra- 

” pilna gražių, gilių, 
rimtų minčių. Visi susikau- 
pęrnė nepajuto, kaip greit 

rasyilpū toij J valandoš.Bai- 
ht susirinkimą' didžiu 

plvasioS pakilimu sugiedotas 
^^teitininkų himnas ir gailio- 
įpiis akimis palydėtas Bran- 

is Auklėtojas. Kun. A. 
jBįlįdė buvo Valstyb. R. J. 
gimnaz. inspektorius ir dės
to aukštesnėse klasėse lietu- 
Viųkalbą ir tikybą, dabar 
perkeltas į Gižu Dvas. Semi
nariją inspektoriumi. Tai 
buvo žymus pedagogas, geros 
širdies, visuinet taktiškas, 
rimtas ir mokinių ypač- my
limas. Malonu matyti, kad 
mūsų jaunoji karta moka į- 
vertinti savu auklėtoji] dar
bus. A n t. Panti uisJV

| MARIAMPOLĖS AT-KŲ KP. 
SPORTO SEKCIJOS ‘ ‘VAI-

I ė DOTO” KLUBO VEI- 
| i KIMAS

įf' Mariampolės Ateit intakų 
kuopa yra, lierods, pirmoji 

į visoje Lietuvoje ir savo na- 
rių gausingimm ir savo veik- 

j. hunu. Narių turi per <>00, 
*7įš kurių apie 250—jaun. atei- 
£ tininkai. Gerai veikia eiicha- 
T. risti ninku, abstinentų, spor 
( to, visuomenininkų, meno ir 
t' k. sekcijos. Pastaruoju mr

i
tl^ypač- padaryta pažanga 
špOrtininkii. kurie sudaro 
^‘Vaidoto” (berm) ir“Mir- 

(nierg.) sp. klubus, tie 
swg'priklansH»x:ius L. G. S. 
F. (Lietuvos Gimnastikos ir 

, Sporto Federacijai). Jau- 
nieji Sportininkai ypač pasi- 
žymėjo per šiiĮųietinę Lietu 

* vos S|m»i1o lygos šventę K.ui- 
ę jie xnriesdami i ožio ragą ki- 
| / tus, jau daug senesnius ir tu 

rinrius daugiau praktikos 
sportininkus. 'Taip Kačer 

e1 gitisgavol v. ir sumušė Liet, 
h ■ rekordą 
r- Jnitis A.

r

L V

ieties int-finie. Ako- 
(jnn.) gavo I v. ir

z

!skMnbinant su- 
g/<monių buvo 

ūme jo veži- 
ir apvirto ant 

šventoriaus, 
linkai ir ve- 
o gelbėti ne-

vo taip prisikimšę, kad ne
buvo galima nė praeiti. Mat, 
dabar daugiausia laiko turi
ma.

'Tokiame mišnyje ir nelai
mių, žinoina. buvo sunku iš
vengti. Vienas žmogelis ve
žimo dyseliu sunkiai sužeidė 
moteriškę, kad maža vilties 
jai pasveikti. Nelaimė įvy
ko, matyt, iš neatsargumo.

Kitoje vietoje susimuš" či
gonai, kurie teko policijai 
“apspakajinti.” Priežastis 
-- sako, apgavimas perkant 
-r-rklins-.------------------------------- —

Vakarop gatvėse ėmė ro
dytis “gyvojo vandenėlio" 
išsitraukusių “piliečių.” ku
lk1 taip pat rodė savo “nar
sumą" besipleŠkindami bon- 
komis.

•ta 23,886 litu. Vis tai. kaip 
sako, raudonųjų propagan
dos vaisiai.

NESIRŪPINIMAS

Artėjant rudens metui, 
Alytaus miesto gatves labai 
pašlampa taip, kad ir išbris
ti sunku. Socialdemokratų 
ir žydu pastatytoji miesto 
valdyba tuo. reikalu, deja, 
nieko nesirūpina.

VALSTIEČIUS LIG1TU0J A

skyrius kuogriežčiausiai pro
testuoja prieš toki pono Ž. Ū. 
Ministerio neteisėtą žygį. 
--Šis protestas nutarta 
siusti spaudai.

Susirinkimo įgaliotos 
sirašč 
keviėicnė, Ų. Mažeikaitė, O. 
Matulionytė, J. Stanytė, .1. 
! žyanait ytė, O. Žukauskaitė.

pa-

pa-
O. BaMtytė, M. Lan-

Inas su šie 
plento ne 
'kilojau kara 
žikai paskskub'i
laimėje ir pui\Įeliąj^ nešė 
Šieną savo arkliu pašerti. 
Po sumai vežimas vėl buvo 
sukrautas ir šienkarte su
kištas. Važiavo toliau. 
1’i.įvažiavus pro bažnyčios 
(imis, vėl vežimas užvertė 
\ isiis keturis ratus, ir šimtas 
pasileido ant plento. Vėl 
“talkininkai” apspito veži
mą ir vė-l šienas pundeliais 
skirstėsi i visas šalis. 'Pik po 
mišparų, atvažiavęs kitas ve
žimas. nuvežė nuo plento iš
draikytą šieną.

SŪNUS IŠMETĖ TĖVĄ
LIšK EVA (Alytaus ap.). 

Nesenai Liškevoje ūkininko 
Amšie jaus 
11 iukšmas.
seną savo 
langą. čia šitokiu Įvykių at
sitinka daug. Pernai ten pat 
kilo muštynės tarp sūnaus ir 
tėvo. 'Tėvas pagriebęs kirvį 
norėjo drožti galvon, bet sū
nui atstačius ranką, perkir
to ją. I ‘riežastis girtybė ir 
kitos nedorybes.

1926 m. spalių-m. 3 d. Liš- 
kevoje buvo atlaidai. Po pa- 
i ialdij keletas gerai Įkaušu
siu karštuoliu susipešė, bet 
greit policijos buvo numal
šinti. Vakare gi kilo antros 
smarkesnės muštynes su gin
klais. Vos no vos visgi pa
sisekė ir šios likviduoti ir 
triukšmadariai suimti. Nors 
I.iškovoję jau no taip labai 
gi ria, kaip seniau, bet vis
gi šventadieniais dar pasitai
ko mylinčiu savo didžiausia 
priešą - degtinę.

\ •

« M • namuose kilo 
Sūnus pagriebęs 

tėvą išmetė pro

DIDELIS PREKYMETIS

ALYTĖS. Spaliu m. čia 
laivo nepaprastai didelis per
ki motis.

ŠVENTEŽERIS. Spalių 
2-4 d, garsusis Lietuvos pa
mokslininkas 'Levas P. An
dziulis laikė čionai Misijas, 
kas dieii sakydamas ]xi tris 
pamokslas. Susirinkdavo 
tūkstančiai žmonių; riesisky-' 
re net labiausiai atšalę ir su
la d ievoje. * Pamokslininko 
žodžiai, pilni ugnies ir Die
vo dvasios, aiškūs, nuosek
lūs ir įtikiną, smego kiaušy, 
toj.ims į širdį giliai. Daug 
tekių., iš kuriu niekas jau ne
besitikėjo nieko gero, grįžo 
prje Dievo, ailiko išpažintį, 
priėjo prie šv. Komunijos. 
Daug džiaugsmo, tai matant 
geriems, žmonėms.

Alytaus Smulkaus Kredi
to Bankas, pasižymėjęs rin
kimų metu, kaip valstiečių 
liaudininkų partijos agentū
ra, pastaruoju metu, pats 
besiruošdamas, kaip pas mus 
plačiai kalbama bankrutuoti, 
griežtai protestuoja vekse
lius ir licituoja valstiečių 
turtą iš varžytinių. Valstie
čiai vis labiau juo nepaten
kinti ir jau pavasario agita
cija nebesidžiaugia.

* '■ 5

SEIMO NARYS ADŽGAUS
KAS

įsigijo Alytuje kažkokiu y- 
patįngu būdu naujajame 
mieste prie turgavietės ple
čiu, nors kiti piliečiai tokius 
piečius tegalėjo gauti tik iš 
varžytinių. P. Adžgaiiskui 
laivo padaryta, matyti, išini- 
1 is. Dabar, p. Adžgauskas 
dažnai matyti Alytuje ir ko
kia tai nepaprasta,^linksma, 
fizionomija.

KERŠTAS

'kaip Kauno ir Alytaus pi
liečiui susisiekimu vaikšto 
autobusai. Tų autobusu esa
ma dviejų: vienas Juoz.apie- 
čių draugijos ir antras br. 
Gubarii. Spaliu mėn. 15 <L 
Juozapiečiams kai kas iškir
to skaudi] smūgį. Juozapie- 
čiu autobusas, vykdamas iš 
Kauno į Alytų, neprivažia- 
vęs Alytaus už 25 klm. atst., 
staiga užvažiavo ant sudary
tų pinklių ir siisprogdęs vi
sas ratu gumas. Pasirodo, 
kad kerštininkų toje vietoje 
ant kelio laivo paristi rąstai 
ir apipilti žemėmis, kad visai 
nebuvo pastebima. Tilo tar
pu autobusas bevažiuodamas 
užvažiavo ant šių paslėptų 
ląstą ir smarkiai nukentėjo. 
Į įvykio vietą pakviesta po
licija ir vykdomas tardymas.

_____________ __  i

PADEGĖJAI

SEDA. Spaliu mėn. l die
ną. 9 vai. vak. priešo ranka 
padegė Sedos bažnyčios kle
bono klojimą, kuriame buvo 
nekultas vasarojus, ruginiai 
šiaudai, vikiai. 12 pūdų sė
jimo pernykščiai linai, ūkio

Žmonių visur bu- padargai etr. Žalos padary-
* * \

VILKAVIŠKIO MIESTO 
VALKATŲ “DARBAI“

Į Darbo Federacijos vei
kėjo p. M. Armino butą mie
sto valkatos paleido keletą 
akmenų. Kilus triukšmui, 
piktadariai pasislėpė. I*. Ar
minas nekliudytas. Vedamas 
tardymas.

Kaip visur taip ir pas mus 
loki “žygdarbiai” ne naujie-
i ia. z

PROTESTAS
L. K. Moterų Draugijos 

Alvtaus Skvrius savo susi-
• •

rinkime, įvykusiame š. m. 
rugsėjo mėn. 26 d. Alytuje, 
apsvarstęs einamąjį momen
tą. randa, kad |x»no Žemes 
Ūkio Ministerio pasikėsini
mas atimti pašalpas iš L. K. 
Moterų Draugijos vedamųjų 
ūkio mokyklų. yra netik kul
tūros Ištaigi] griovimas, 1x4 
ir nusižengimas Respublikos 
Konstitucijai, nes socialisti
nis dvasios panašioms drau
gijoms pašalpos yra teikia
mos ir dabar.. Todėl L. K. 
Mdferii Draugijos Aptarta

‘ 1

NAUJA BAŽNYČIA VILKA
VIŠKY ’

Spalių mėn. 10 d. Vilkaviš
kyje pašventinta, naujai re- 
nmnhinta, buvusi pravosląvų. 
cerkve vardu “Šv. Kryžiaus 
Paaukštinimas.” Pašventi
nimo ceremonijas ir pirmą
sias pamaldas joje atliko Vil
kaviškio vyskupijos kurijos 
kancleris kan. J. Laukaitis.

Bažnytėlė yra pusiau bi
zantiško stiliaus. Ji skiria
ma moksleivių pa n laidoms.

Tamulionis su savta žmonos 
artimiausiais gentimis. Ta
mulionis, kaipo darbininkas 
atleistas p. Čeponics nuo ū- 

kio darbi], eidavo dirbti pas 
tolimesnius žmones, kad dau- 
giąu pasipelnius. Nesant 
Tarnui idilini namie, pas jo 
žmona apsilankydavo kai 
kurie jos meilužiai, gi pas 
svainę Magdę — p. Mačiuls- 
kis iš Būdos kaimo. 'lokiai 
padėčiai esant, buvo numa
nu. kad nieko gero nebūsią. 
Ir štai, rugpiūčio 30 d. Ignas 
Tamulionis jau buvo rastas 
netoli gyvenamosios gličios 
taip sukajiotas, kaip doras 
žmogus gyvulio nedrįstų ka 
poti: galva perskrosta kir
viu, rankos ir pečiai sukapo
ti špatu, koji] gi blauzdos 
taip suskaldytos, kad laikosi 
tik odos pagalba...

Šią žmogžudystę geriausia 
išaiškino ŠTšiij metų mergai
tė, Magdės Uiniaiiavičiūičs 
.duktė, kuli girdėju žmugžu--T ~

džių pasitarimą. Igno Tanui- 
lionies užmušime dalyvavo 
jo paties žmona, svaine -Mag
dė Urmanavičiūtė su savo 
meilužiu Mačiulskiu ir Igno 
uošvė Urmanavičienė.

VOKIEČIAI NEĮSILEIDŽIA 
IŠ LIETUVOS MĖSOS 

t 

KARAIuIAUČIUS. Girni- 
biyėą. valįžios .pirinįniiikas, 
papildydamas jau ank&liau 

išduotą krašto policijos įsa
kymą, Prūsijos žemes ūkio 
ministeriui sutinkant, naujai 
išduotu įsakymu uždraudžia 
įvežti mėsą mažajame sienos 
susisiekime iš Lietuvos ka
reivinėms, ligoninėms, prieg
laudoms, viešoms virtuvėms, 
kalėjimams ir panašioms į-j 
staigoms, kaip ir mėsininkų, 
mėsos pirklių, viešbučių, piL 
stytuvių ir valgyklų naminei 
ruošai.

APETITAI VIS AUGA

Spalių mėn. 10 d. Kaune 
“Socialdemokrato” Redak
cijoj įvyko socialdemokrati
nio jaunimo Są-gos “Žiežir
ba" Kauno apskr. suvažiavi
mas, kuriame priimta rezo
liucija, kaltinanti ir vyri au
syta;. kodėl ji nesirūpinanti 
iš Kat. Blaivybės Draugijos 
atimti Liaudies Namus; iš
reikštas griežtas pageidavi
mas tuos Namus iŠ Blaivybes 
Dr-jos atimti ir pavesti juos 
prof, sąjungoms. Mat, so
cialdemokratai mano, kad 
ten galės jiergabenti ’pavo 
centrą, nes girdėt. Kęstučio 
gatvėje jau ueta'gali iŠsjino- 
kėti nuomos, nors ir iiųą iš 
darbininkų visokius įstoja
mus mokesčius.

ŽIEMOS PIRŠLIAI KAUNE 
JAU ATSILANKĄ ;

Spalių mėn. 19 d/15 Vai., 
vakarų vėjui pučiant. Kaune 
pasirodė pirmieji žiemos 
žvalgai — iškrito graži, kaip 
sniegas baltutėlė. kruša. "Vėl 
pro debesėlį prasijuokusi ru
dens saulutė fa knisa berną-• *
tant sutirpino, 1x4 ptirvynė- 
lio taikau pridirbo.

.Sąryšy su šįų'o. atsitikimu 
trnkapi^sakyli, wttd vargiai 
Lietuvoj via kitas toks kanu 
pelis, kaip kad šis. čia vis 
turi kas nors ypatingo atsi
tikti, jatt neminiųt šios žmog
žudystes. Ūkininkai pasken 
dr girtuokly be,į. jaunimas gi 
didžiuojasi Vivo rankų tvir
tumu peštynėse ir varžytinė
se dėl paleistuvįų, kuriu čia 
nemaža yra.

“MŪSŪ TEATRAS” 
JURBARKE

Aną sekmadienį. -X 10 d., 
p-lčs O. Ryniaitčs ir jos buv. 
draugi] iš Valstybės Teatro 
sudarytoji skrajojamoji (tuo 
tarpu)) dramos trupe “Mū- 
>ų 'Teatras" buvo aplankiusi 
ir Jurbarką, kurio artistai 
prol'rsionalai ligi šiol vengė 
dvi tolumo ir kelių nepategu- 
įiio. Suvaidinta maloni ko
medija ( iš buvusiojo Valsty
bės Teatro repe rtuaro) “Ne
ūžauga." Publika ir čia pa-/ 
darė dideliausių ovacija ar
tistams, o p-lę Ryniaitę ber
te užbėrė gėlėmis, artistei į- 
t( ikta net 14 gelių pintinių 
ii-adresas. Mūsų provincija, 
pasirodo, moka atjausti nm- 
ną ir atsilyginti bent savo 
širdim menininkams.

“ Ieškokite todėl pirmiau - 
>ia Dievo karai vstės ir Jo 
teisybės, o visa kita jums bus 
duota.” (Mat. VI, 33.)

>

--$1.00

/' .45

.15

Skaitytinos knygos
9

Payasaris. tai patogus laikas lavintis. Žmo 
‘ : gUs-privąlo'būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 

reikia skaįtytgęras knygas. __
' “DarbininkaCpasiūlo sekančio turinio genį ’ 

knygij:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ri] knygų:
DANGAUS KARALIENĖ____________

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR_________________________________$1.50

Ekonominio turinio įdomi knygutė 
TURTO NORMA________ ______

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS________________

Geografiniu žinių mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ____________ $1.00

Lengvo turipio skaitymėiiai
TRYS KELEIVIAI__________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI__________________ .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”.

366 W. Broadway South Boston, Mass.

f

s

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIU KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo knis
to ir plataus pasaulio. Jvaimniėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriausjmolio ir kitokį. LaikarŠčio kaina: metam* 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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. SPALIŲ 9-TOS DIENOS 
DAVINIAI

Kiekvienas susipratęs lie
tuvis spalių 9 d. pasistengia 
savo darbu įrodyti prisiriši
mą prie sa'vo senos tėvynės 
sostinės Vilniaus. K

Kadangi spalių devintoji 
diena buvo skirta Vilniaus 
našlaičių šelpimo diena, taigi 

” daugely kolonijų ta diena 
tinkamai paminėta.

Sulig turimų žinių geriau- 
i šia ir labiausia atjautė Vil- 
'Sįiaus " našlaičių 

j^Ųiersvilles. Pa. lietuviai 
katalikai su savo gerb. kle
bonu kun. J. Karalium prie
šaky. Jie sudėjo ir Fed. 
('enfran jau p/isiuntė $93.,50. 
Tai yra labai graži ir gausi 
vilniečiams našlaičiams pa
rama. t

Antrą duosnumo vietą lai
mėjo natijausis Federacijos 
skyrius Indiana Harbor,Ind. 
Nors tai nedidelė kolonija, 
bot turėdama darbštų klebo
ną gerb. kun. K. Bičkauską 
ir veiklų Fed. skyrių nuo di
desnių kolonijų neatsilieka 
arba da ir pralenkia.

T T * 1 1 • v •

ryta paskaitos įvairiose mie
sto dalyse. Kaip pernai liau
dininkai puolė krikšč. demo
kratų^ valdžią u#r derybas su 
lenkais?, taip šiemet jie tylėjo 
ir atsilygindami už pernykš
ti truRšmą kuria lenkų mo-

sulenkėjusiu piliečių. Kaip 
greit ir taip didelė liaudinin
kų patriotiškumo atmaina.
Vilniaus išgamos ir jie spalių 

9 d. minėjo

r r i . V/ ■■ ' ■ *-4 -
Paskutinė vafli; K a. kun,

X » * * •• ' ■

J ameš J. O ’JBrieii , kuris 
mirė spalių 29 d. biivu išduo
ta'į pr.obate teismą, l^aspj’o- 
dė, kad beveik visą turtą pa- 
1H0 Šv. KatriPos Bažnyčiai, 
SomerviTlėr ^kurios klebonu 
jis buvo.-. Įęigbs nuo likusio 
turto eis ji^seserei. o jai mi- 
rusilieka Bažnyčiai.
-f . .. . •

: ;' y..

1,200 BALSŲ IŠ WASH- 
z INGTON’O

Aria4r Prižiūri 35
į Lauką ir Jaučiasi
■ Mr. M. Oxburger iŠ Sheffield,

išgulėjau lovoje vieną savaitę, o
atsikėliau turėjau vaikiėtott 

kriukių. Dradfeas 4a\ė man ijlunka.
li<'l>ė pasiųsti (Jei Nuga-Tone ir U Jfll

jau pradėjau atlik!
sus smulkiuosius namų darbus, arti 
prižiuTėti 35 akerią komų iatiKij,

jaučiuosi pu

skaitytojai atras Nu 
ydytojtj panašiuose- 

Pabandyk jj. Jis yra
.paprastas, malonus ir veiklus. Jocį
leią dienų pastebėsit. kaip gerai

pajėgų tr pagerins kraujų, nervus Ir 
labai greitai, jis suteiks pailstnan

\a1iiUsfŽulikovskio lizunai, Pilsuds
kio pakalikai, savo'tėvynės 
pardavikai ir visokio plauko 
Šlėktos taipgi minėjo Vil
niaus užgrobimo sukaktuves. 
Mat, išgamos džiaugiasi, kol 
lenkai nepavaišins švinu, 
kaip Narutavičių.

VILNIUI VADUOTI SĄJUNGA
Vykdomasis Komitetas

\ 
Kaunas, 

rugpjūčio 28, 1926 m.

Am. L. R. K. Federacijai'

Didžiai Gerbiamieji:
Reikšdamas širdingiausią padė

ką už gausią auką 44 dol Vilniaus 
Vadavimo reikalams, kuriu čeki

, ^dsokie valdininkai 
bant iej i W asli i ngtoi ie 
suoja ne ten ant vietos, 
vo balsus atsiunčia Į savo na
mini distrikta. Tai tokiu

- . * ‘. Ibalsų iš Wasliingtono atėjo Į! 
Massachusetts valstiją 1.200.Į kevičius)

I
Balsus per paštą siunčia ir j

..... v ‘‘Darbo dulkės vra vertesni valdininku seimvim na-J, - , - , ,,‘ ‘ s uz brangiausią puol ą,
i’iai. į(Meidani)

<lir- 
hal-

stimuliuos kei»enis ir reguli
vidurius labai puikiai. Jisai yra ti
garantuojamas jog pagelltės jugis.
ti'iižimoiii pinigai. Pastebėk guranti 
:ut pakinko. Rekomvn<luo4am:ts

Rumunijos karalienė Mari ■<, už leda vainiką ant kapo nežinomo kareivio Washingtone

‘‘Viskas prapuolė, kodėl 
ašaros man liko?’’ (A. Mic-

ANGLIJOS IfAINIFRIAI 
EADO IR SKURDO 

PRISPAUSTI

mojamas ir parduodamas įht visas 
liekas, ar prisiusi; <1. to ir rausi iies 
iš .Vatiotial l.abaratory. TO14 
\\ abaslt .\ve.. t’bicago. UI. '

‘‘Visų didžių darbų užuo
mazga — pasitikėjimas savi
mi: būk drąsus, o laimė tau 
nusišypsos.’’ (Kotzebuc).

“ A t i dėl i < i i imas—1 a i ko vo- 
gimas.’’ (Young)

$90.00.
Trečia vieta priklauso Aš

tuonioliktos kolonijai Fede
racijos 15 sk. Chieago, III. 
Čia suaugusieji sudėjo $46.- 
50, gi" mokyklos vaikučiai 
$30.00, bendrai sudėta $76.50.

Ketvirta, vieta priklauso 
Northsidiečiams Cliicagoje, 
gerb. kun. A. Ęaltučio para
pija. Vietos Federacijoš 23 
skyrius sudarė $74.00.

Toliair seka Pittšton, Pa. 
Z Šv. Kazimiero parap. jau-

'geriau atjaučia jaunų našlai- 
| čių vargus, užtai jie surinkę 

per savo gerb. varg. J. Ku
dirką prisiuntė $25.00 Vil
niaus našlaičiams sušelpti.

Cliester, Pa., nors tai labai 
maža kolonija, bet dėka gerb. 
kun. E. Paukštės pasidarba- 

" rimu spalių 9 d. tinkamai pa
minėta ir našlaičiams su
rinkta $10.00.

Brooklyn. N. Y. geru 'ji tė
vynainiai katalikai sudėjo 
$39.50.

P. J. Kuzas Cleveland. O. 
1 dol.

Visiems geros širdies naš
laičiu priedeliams Federaci
jos Valdyba Vilniaus našlai
čių vardu taria širdingą pa
dėkos žodį. Prašome ir to- 

- liaus našlaičių neapleisti.
Spalių 9 diena Lietuvoje

Lietuvoje spalių 9 diena 
visoje valstybėje minėta su 
tam tikromis , apeigomis. 
Kaune, laikinojoj sostinėj, 
vienai minutei sulaikyta vi
sokis judėjimas. Sulig duoto 
signalo, kiekvienas einantis 
gatve sustojo miliutai pa
gerbti žuvusius kovoji' už 
sostinę Vilnių. Vakare da

nešti, kad 
siiĮsjme tuojaus, kai tik p. Z. Že
maitis sugrįš iš atostogų ir jis gaus 
minėtą pinigų sumą.

Be to, prašome visais reikalais 
kreiptis pas mus nauju Sujungęs 
adresu, būtent: Kaunas, Laisvės 
Alėja, Xr. 61 Vilniui Vaduoti Są
junga, Reikalų Vedėjas Vincas Už
davinys.

Reiškiu tikrą pagarbą ir palie
ku,

Vincas Uždavinys, Reik. Ved.

Fed. Sekretoriatas

PRANEŠIMAS
, : u , -S ___ »___v -• , ___ ..

Lietiivos Vyriausybės įsa
kymu New Yorke įsteigtas 
Lietuvos Respublikos Gene
ralinis Konsulatas, kuris 
pradėjo veikti nuo lapkričio 
mėn. pradžibs.

Generalinis Konsulatas at
liks visus reikalus, kurie bu
vo atliekami pirma Konsula
te, be to i Generalini Konsu- 
latą pervesti konsulariniai 
reikalai, kurie buvo atlieka
mi Lietuvos Pasiuntinybės 
\Vashingtone.

Tad visų užinteresuotų 
asirienų dėmesiui pranešama, 
kad visais pasų ir leidimų 
reikalais reikia kreiptis ne į 
Pasiuntinybę, bet Į Generali- 
.ų Konsulatą.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
kuponų mokėjimas pasilieka, 
ir ilgainiui' Lietuvos Pasiun
tinybės žinioje.

Lietuvos Generalinio Kon- 
-ulato adresas: 15 Park 
Row, New York City.

Lietui 'os Pa-siiin t iii ijbč 
' J. A. V.

VVashington, D. C. 
1926 m. lapkr. mėn. 4 d.

AR Tėvai statytįj pavojun savo 
■-VAIKIS?

Tikrai ne. O vienok yra nesuskaitomi šimtai 
tūkstančių tėvų su geriausiais norais, kurie neži
no kad jų vaikai netinkamai penimi. Tikra' jei 
žinotų tai prašalintų tą. Daktarai bandymais 
surado kad kondensuotas pienas yra stebėtinas 
maistas vaikų sveikatai. Pridedant Borden’s 
Standard ar (ThaUenge Kondensuotą Pieną jūs 
duodate vaikui valgą, kurs budavos jo sveikatą.

GTK1

Pabandykite Borden’s Standard ar Cliallengė 
Kondensuotą Pieną tokiuose valgiuose kaip: pu
dingai, sosai, užsigardžiavimai, saldainiai ir ki
tur, kur reikia pieno ir cukraus. Išbandykite 
kavoje. Nereikią cukraus cbeti. Vaikams duo
kite užtepę aiit duonos ąr cukrainių, ar su koko 
ar šokoladu, vietoj pinigu pigių saldainių pir
kimui, kurie neturi sotumo.

DYKAI

—‘‘Kokiuo satktt -saikėjate; 
lokiuo bus ir jums atseikė- 

(Mato-7, 2).

SEIMININKĖMS - KELRODIS 
Rašo ISABELLį KA'į ,

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti pabirirmj 
pagerinimui jos žinojimo atlikthėjant pareigas kaipo šeiminin
ke ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus* iuėomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Trynimas____
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki oda 
jkais ir pasidarys raudona ir ■ 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

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

Jis buvo ir yra naudojamas 
pąlenguvinimui reumatišką 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimai pail
susią, skaudamų muskulų. '

35c.—vaistinėse—70c.
1*

RODYKLĖ No. 54

Virimo Receptas 
iktii mėgsla dar; 
liesu rijt'y yra p 

d-asai ;. ra jr 
ikrus

t s/idai-
1 ik pd- 

•iai!
|1U>-

X

PINIGŲ NEREIKIA
GREAT N0RTHERN PAPER 

COlkPANY iš Maine /
Reikalauja Tyrų kirsti po

pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kėlius ir budavoti tven
kinius. Mes parūpinarbe 
gelžkelio tikietus ofiso 'pa
tarnavimas dykai. Kreipki
tės į

BOSTON FREE LABOR 
AGENCY

103 Friend St, Boston, Mass.

AR GALIMA ATGAUTI 
DOVANAS?

BROCKTON, Mass. 
talas A. Vita buvo Įsimylėjęs 
į •merginų ir ketino ją vesti. 
Jfs jai pirko visokiu dovanų, 
o mergina vis priiminėjo. 
Mergina pagalios sutiko su
sižieduoti ir šliūbiniams dra
bužiams Įsitaisyti jau buvo Į- 
davęs pinigus. Dabar mergi
na atsisakė už jo teketi, n 
dovanų nežada grąžinti. Jis 
ant jos buvo išleidęs $425.05. 
Kad tuos pinigus atgauti jis 
ją patraukė teisman.

Taupykit Leibelius

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Rahdasi £rie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS
FALL BIVER, MASS.

14—3rd Street. nrtl Bolfonl St. \ 

BRHMIEI’ORT, conn.
105 Congrexx ttnvt^nrfi Mnln Street 

PROVIDENO U. I.
49 Aborn Street, i.rtl \\ >i«hiti«t<»n RL

Moliasu Taffy
t. Tilt.'. moliami 

įdubai indo cukraus
I d virt <l;ll ia i puoduko vau-
!S

. l«'t viridslis puoduko svie-

! ' I vir'.dali.ii šaukštuko 
iisk <>s.

Išvirk s; kiu cukrų. moliąZus jr 
ude.iį iki Įkais, \ukelk uuo tur

us ir sudėk dinsl.ą i'- s\ iefclą. Su
tik i taukuotas Mokinukes ir ka- 
a atars kad galima čiupiaėli, 
■tūpk iki pasidarys šviesios spal- 
y;; ir gana kieti pjaustymui i šiiio- 
i:>. Jei nori! kad būtu trapios 
irioj minkštu, t irk mišinį iki \i 
ii stikarštės. Reikia palengva etai, 
'lt prieš .pabaigą virimo kad ue- 
risviltu. Nukalk mišinį nuo ilg
ies. dadėk sviestą ir kad imtu 
ardpsni. dadėk puoduką ir ket- 
ir’dali riešutą a"b^ koriui flakes.

Virtuvės Patarimai
Jeigu uždėsi .’aiieią taukuoto įx>- 

|k< i i<> ant tąėsos. tas neduos viršuj 
mėsos apdengti ir sudžiūti kepant.

Salotas reikia numazgoti keletą 
l-aitu pirm naudojimo ir paskui 
nušluostyti sausai švariu skaruliu, 
m s jos auga iš žemės ir tu: i ant

■ s purvo ir perą.
App pimiii -aut py r r g.t plaktos 

snu toiios ar kiaušinių putą, pa
purk peilį į karštą vandenį ir tas 
t-palas lepūs gražiai nelipdamas 
prie peilio. ,

Ar žino! kad jeigu dadėsit lygią 
dalį vandens prie evaportiot<> pic-

• jis bus riebesnis negu papras 
s ’š bonkos pienas.

Naminiai Pasigelbėjimai
Gcri.’usias būdas nuvalymui žiū. 
•ią aiba a'eė.ią kad žibėtą vra 

.• inmoiiija ir vandenin, l'žlašinjš. 
lis lašus a'nmoiiijos ant spekta- 

,i:i ir n:i\ alyk su skaruliu.
!Š- ;>i> inui i.iezgiiiiu be suplėsy- 

:• iij ]>; ipildyk stikiiiiį indą <jar) 
ndlo nutolt.is Ar sudėjus niez.gi- 

ii’i'i;; užsuk vir-šn ir kratvk stiklą, 
j \iiėtniiuiu vaisią plėtnią nuo 
's'.ahiisią. apibark plėtinus krak- 
Į'goto miltais ir palik k-l et ui valau- 
klą. \’isi plėtimai bus krakmolo iš- 

'< raukt i.

Grožės Patarimai /
Abelnai, vyrai valgo perdaug ><»- 

i flhika- 
<> moterys valgo perinažai.

i 
I

<

kio maisto kuris jiems nėra
I
I ' 'lis.......................................  .

7-^y kj pradėjus kont roli.mt is valgy. 
!i:ie (<iieO. teikia tęsti tolei kolei 

l ianai yra reikalinga. Visi krak- 
fir.oiiniai ir saldus valgiai reikia 
I vengt i. Su kava ar arbata nerei
kia naudot cukraus. Duoną reikia 
; pdegiht ttoastl ir tepti visai ma
žai sviesto. Valgykit ganėtinai 
vaisią ir šviežiu daržovių. Gerkit 
vandens knodaugiausia. Svarbiau. 
Mas dalykas ko reikia vengti lai
ke diet‘o tai užkietėjimas ir ne- 

j\ itškintnu’s R>nd: kit būti akti- 
h iais kiek tik galima, miegokit už
tektinai ir kelkit anksti ryte.

Ypatiška Sveikata
Amerikos valgiu virimas yra ma

ža’ paįvairinamas visokiais užda- 
■: is ir daugelis šeimininkių težino 
gerai druską, pipirus, nutmegą ir 
hahkavus lapus. Nuolatinis naudo- 
imuis tu pačią prieskonių kenks- 
i 'ingas sveikatai. Aš nekalbu a- 
pie labai uždarytus prieskoniais 
\ i lgius, bet lik ndriu kad butų 
naudojama nuolat kitokie priesko. 
ui..!. Naujas skonis tai kaip nau
ja' koks atsitikimas - - jis sužin- 
e< idauja valgytoja ir suakstina 
••'.petitą. Gražiai užtaisytas valgis 
j atrankia prie valgymo. Reikia 
.l.vą ti tokius valgius kurie reika 
Iauja visokių priesmokų. A’eik su 
kožnii valgiu galima daryti skir
tingus skonius ir priesmokus.

Mes Rekomefiduojame Sekančius Produktus:
Kiekvienai šrimiuinkci reiknliugi jos virtuvėje tūli reikmenys 

ir kiekviena šeimininkė kai rauti juos 
>'ardaiil’ar < halh nge Kondensuotą 
premijas už leibelins apart gero pieno b* eukrnts.

parduoda tos rūšies Komlcnsu-’lh Pieną.

a isiškni dykai jei ji pirks 
Pieną už kuri 'gaus brangias 

Visi armsemin-

?. AD. RICHTER * 
Berry & So. 5th Stt» 

Brooklyn, N. Y*

BOSTON’O DRAUGIJŲ

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

BOSTON, MASS. x
Pirmininkas — V. Zalieckas.

514 E. Broadvvay, So. Boston, 
Vice-Pirmininkas — Povilas Raka,

95 C Street, So. Boston, Mass. 
Prot. Rast. — Antanas Mncejnnas,

450 E. Seventh St., So. Boston, Masu. 
Eiti. Rast. — Juozapas Vinkevičfns,

•150 E. Sevetith St.. So. Boston, Mas* 
Kasierlus — Andriejus Zalieckas, '

611 E. Fiftli St.. So. Boston. Mas*. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionts, ' .

906 E. Broadway, So. Boston. Maso, V 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pins* 
Dedėldienj kiekvieno mėnesio, po n®- 
meriu 694 IVashinffton S t., Boston,'* 
Mass. 1:30 vai. po pietą. Ateidau£ * 
ant susirinkimo atsiveskite su savim ■ 
daugiau naujų narių prie musą dnt®> 
atjos prirašyti. •

Lietuvos Duktern Draugyst&B 
Po Globa Motinos švenčiausios ' 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Tekle ASmensMeo®, 

98 O Street So. Boston. BfaM. 
Tel. Sotith'5wston 4474-M.

Vlce-Plrm. — Zofija K«ien«, 
59 Galės St.. So. Boston, M&ML 

Prot. RaStinlnkė — Ona Sinarlen^ 
443 Ę. 7th St.. So. Boston, Maaa 
Telephone South Bofton 3422-R.

In. RaStininkS — BrOnisiava Ciunf 
29 Gouid St.. W. Roxbury. BlaM,

Iždininkė — Ona Stanfullntė, 
106 W. 8th St.. So. Boston. MM, _

Tvarkdarė — Ona MizgirtnenS, / 
1512 Colambla R'L. So. Boston, 

Draugija savo susirinkimas laiko MĮMt 
anvrą atnmlnk^ kiekvieną 

Visais dr-jes reikalais kretpklt 
rokolą rafitininke lajftku ar i 

vakare, pobatnytlnėj
Flfth St., So. Boston, Mass. «

ŠV JONO EV. BL. PAAELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAt
Pirmininkas — M. JBoba.

539 E. Seventh St. So.’ Boston. 
Telephone South Boston SSS 

Vlee-Pinnlnlnkas' — J. Petram
17 Vale St., South Boston. M 

Prot. Raitininkas — J. Gll
5 Tbomas Pk., South Boston, 

Fin. Raitininkas — M. Aelkft,
3HR Brnsrfrray. So. Boston. M 

Kasierlus — A. Naudttunaa,
885 E. Broadsray. So. Boaton, 

Tvarkdarys — J. Talkia,
7 WlnfleM SU R& Boatnn, 

DmujrtJ* laiko raMatnkfinua 
nedėhHenj kiekvieno 
landa popiety 
Seventh Su So.
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atsakydamas iš naujo per-ŠH W-
, agloma- įkeltų jam {vairių “apsibrozi-[ k ratinėj liną bylos. Toks žy- 
' •* -r 9<|. • • . * • « •» * *ww • •’OrtC' toAVMirtn AB o ocnAKuoA+to

dabartiniam redaktoriui, o 2

v •

v ai. r.

i 20 litu metams.

2) Momentaliai sulaikius 
\isu smarkumu einantį trau-

kaltę, ir nuteistųjų advoka
tas William G. Thompson 
pasiremdamas Madeiros iš- 
pažinčia kreipėsi į teismą ir

tui ir Tnetgi p. A. Dedelei.
Visos tos bylos paskirtos | žinojęs, kad Sacco ir Vanzet-

gis • žemina Massachusetts 
valstijos autoritetą.

“Darbininko” skaitytojai 
žino, kad tūlas Madeiro su-

RESPUBLIKONAI PRALAIMĖJO

galėtų turėt
nį motorą iri"Nedidelius prie

NAUJAS IŠRADIMAS
Inž. B. Vaiciėkausko Išradimas 

C-aiima Esą Pritaikinti ir 
Orlaiviams

PEKNUMERATOS KAINA *
Metams .............................................. $4.5»
Bostoa’e Ir apylinkėse ................ $4.."»,
l’žsleny ..................................................... .$5.5

DARBININKAS”. * į
ėst Broadway South Boston, Mass

Telephoue South Boston 0620

baifciltfi nuosavybės princi- wžinojęs, kuq sacco ir vanzei-
" j korpuso šonų priglaustus [nagrinėti spalių mėn. 23 d. 9 |ti nuteisti mirtin prisiėmė

“pro-

—^l>y—r— .
LNIAN R. C. ASSPCIATION OF LABO

as 6eeond-€hss matter Sept. 12.1015 at the post offtce at Boston. Maf 
uuder the Act of March 3, 1870”

for malling at special rate of postage provided fpr ln Section 1103 
Act of October 8, 1917. authorlzed on July 12, 1918^

3BIPTION RATES: 
.......................................$4.50

i and suburbs .......................$4.50
countrles yearly ...............$5.50

i i žįnkaip ijte mėgins dabarj
s*- • >. • i — • •

(TRR VOBKBB)
? 5 Published every TUESDAY ond FRIDĄ Y

visi ha
i MAISAPS»WN0.
't
£ Alytaus žymesnieji 

ržtaraį;? p. A Skrinskik,'p- 
•IJ, Klįmavičius ir p. Gavelis 
įsistatė po puikius name- 
liųs naujajame mieste. Ka-

ri būti tam 
jungtos ir^ 
kus, nionaei 
tišfeai, 
ba, uis

Užpakali]

Teisėjas Webstėr Thayer
Spalių 19 i “Ryto” re-Į^lausęs naujų įrodymų by- 

daktoriui įteikta net 7 ragi-r°Je Saeco ir Vanzetti pada- 
mmąj į teismą (pas III nuo-j1^ neatsargų ir šališką žygį 

vados taikos teisėją) dėl ią-

į dl^ų Mgal- jusiu’’ įstaigų bylų. Iš jų 5
' - v [dabartiniam redaktoriui, o 2 

laitiįo dalis j senesniems: t — p. Talman- 
ą atsargi-

Ak, be padangių, 
Be mėlynųjų 
Sunku, sunku.
Be saulės žvilgsnių, 
Žiedų_baltųjų 
Sunku, sunku.

. Šio rudenio rinkimuose respublikonų partija pralaimėjo, 
ęrikos piliečiai, kaip Paryžiaus laikraščiai pastebėjo, bal- 

ro už demokratus ir už alų. šešios valstijos išsireiškė už pro- 
Hcijos atšaukimą.

;/ Ikšiol Suv. Valstijų kongrese—senate ir atstovų bute viršų 
4$rtjo respublikonai. Prezidentas, kaip žinoma, teipgi respu- 

. Tokiu būdu ikšiol toji partija buvo pilniausia šalies 
ė. Po pastarųjų rinkimų padėtis pakitęs.

Pereitą lapkričio 2 dieną buvo renkama kažkuriose vaisti
ne senątoriai ir atstovai. Tų rinkimų rezultatai parodo, kad 

' J^spublikonai išrinko 21 senatorių, o demokratai 14. Dabar 
i senate turės septyniais daugiau, negu seniau. Se 

tiųosius senatorius pridedant randame, kad dabartinis senato 
^sąstatas toks: demokratų 47, respublikonu^tiek pat. Farmer- 

1 ir vienas dar nežinomas. Jei tas nežinomasis ir bus 
‘respublikonas, tai jis padėties nepataisys. Taigi senate demo- 
’kratai ir respublikonai yra taip sakant lygaus stiprumo. Bet 

Lreikia atsiminti, kad respublikonų tarpe yra “maištininkų.” 
F Yra keletas taip vadinamų progresiviškų respublikonų sen?>- 
? torių.

{g .Atstovų bute respublikonai neteko 13 vietų. Respubliko- 
KTnąi, teisybė, bute liko didžiumoj Bet kadangi jų tarpe yra smar- 
g kių “ maištininkų,” tai ne viskas ir Čia galės pereiti.
B’. Jei panašių rinkimų rezultatai būtų įvykę Lietuvoj ar kur 
lUkjtur Europoj, tai valdžioje būt turėjusios Įvykti atmainos.

Valdžia būt turėjus atsistatyti. Ir naują valdžią būt buvę be 
I? galo sunku sudaryti. Tada valdžia tik koalicinė tegalėtų būt 

sudaryta. Ir tokios valdžios padėtis būtų labai netikra. Galų 
gal reikėtų tokį parlamentą paleisti ir paskelbti naujus 

rinkimtis. Nieko panašaus neatsitiks ir negali atsitikti šioje 
i.; čia prezidentas pasiskirta sau ministerius (sekretorius) 

prieš kongresą, o priėš patį prezidentą teatsako. I*rieš 
os šalies prezidento kabinetą arba būe kurį jo narį gali sta- 

tytis ir kongresas ir visuomenė, bet jei prezidentas jį laikys, 
į.- tai nei kongresas, nei visuomenės opinija nieko nepadarys.

Toliau reikia atsiminti tą, kad šios šalies respublikonai ir 
* demokratai mažai kuo tesiskiria vieni nuo kitų. Abeji yra ka- 

{ pitalistat Bendrai imant respublikonai atstovauja stambesnįjį 
‘ kąpitalą, o demokratai smulkesnįjį. Radikalių atmainų nei 
; viena neperša.

Taigi dabar po šių rinkimų, kurie žymiai pakeitė kongre 
so sąstatą, jokių ypatingų atmainų valdžioje nebus.

! sparnus, kurie, atsiskyrimo 
MOKYS IR RUSŲ KĄLBOS nio;nentlb Pradetl

< {veikti ir toliau įesti kelionę.
Greitu laiku Mariampolės Išradėjas įrodo tai šiais pa- 

Valstybinėj Gimnazijoj pra- vyzdžiais: z.
’ės mokyti ir rusų kalbos. 1) Sulaikius, kad ir smar
ki mokos buc po pietų. Mo- kiaušiai krintantį kūną ir 

kysis ir kurie norės. Už tos paskui vėl leidus jam kristi, 
albos pamokas reikės mokė- antrojo kritimo smarkumas 
• . X. 1 • 1 1 . _ _ ' — . _ —

prasideda nuo nuliaus.. Va
dinas, juo arčiau žemės bus 

, sulaikytas krintąs orlaivis ir 
|vėl paskui paleistas, juo ma- 
ižiau bus jaučiamas jo susi- 
trenkimas, net ir tuomet, kai 
orlaivis dėl smarkaus kriti- 

Ligi šiol, kaip žinoma, bu- {mo turėtų susidaužyti į šipu- 
vo manoma, kad ištikus ne- liūs, 
laimei skrendant orlaiviu ar. 
kuriuo kitu lakstytuvu gali-.
na esą išsigelbėti tik para- .kinį—kai atnaujiname jo ju- 

tfrjimą, jis jau tik pamažu 
vėl teįgauna pirmutinį smar-

: kuiną.
I Iš to išeina, kad orlaivis be 

pagalba 8aIi nusileisti be jo-
( 'kio pavojaus orlaiviui įrja- 
j kūno gyvybei. Jungiamieji 

varžtai ir cilinderis su dujo-j 
mis gali sverti, ne daugiau, 
kai 1 kg., taigi ir skrajojimo 
ncapsunkintų.

i --------------
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reikalavo išklausyti naujų į- Į 
rodymų ir padaryti nuo
sprendį apie jų vertę.

Teisėjas išklausė įrodymų, 
bet savo opinijoje pareiškė 
prieš ir lyg žmogus bijotų 
prisipažinti suklydęs. Teisė
jas savo opinijoje galėjo pa
sakyti ar pasiremiant Madei- 
ros išpažintimi ir dviejų fe- į 
deralės slaptos-tarnybos vy- ’ 
rų — užtikrina iš naujo per
kratinėti bylą.‘Bet jo 20,000 
žodžių opinijoje nėra teisiš
kų Įrodymų; svarstymo fak
tų. Dabar tą klaidą galės ati
taisyti Aukščiausias šios val- 
stijos teismas Fgavęs~pėfziu- ~

/Tuščios alėjos, 
Dangus be saulės, 
Gaudžia varpai.
Geltoni lapai 
Krisdami šlama: 
“Kapai, kapai.”

O mano viltį
Graužia, taip graužia 
J uodas žaltys—, 
Lyg karsto akmens, 
Slegia krūtinę 
Skausmo naktis.

Kad tik nušvistų 
Rudens saulutė 
Ifors ir liūdna, — 
Siela pakiltų 
Ir suplasnotų 
Jauna jauna.

"iutoimėgnlba. ~
Todėl daugelis išradėjų li

rai galvojo ir tebegalvoja su-. 
konstruktuoti tokį parašiutą,! 
kurio pag 
laimingai nusileisti žemėn. 
Bet, kadangi jnirašiutai turi 
egales trūkumų, tai jie ligi 

ool neįgavę svarbesnės reik- 
-mės ir jais maža kas tebesi-; 
naudoja, iš daugelio mėgi-i 
nimų maža kam bepavykoj 
parašiutu laimingai nusileis- { O LENKAI VIS GINKLUOn

JASI

Pranešama,

PASIRAŠĖ MANIFESTĄ

Jau nuo seniai buvo kalba
ma ir rašoma dėlei panaiki
nimo muito nuo Įvežamų ta- 
vorų Amerikon iš kitų šalių. 
Dabar net keletas bankinin
kų pripažino, kad panaiki
nus muitą gali pagerėti padė
tis Amerikoje, nes įvežami 
tavorai galėtų būti pigiau čia 

i pardavinėjami. Beto, sulau
žius muito kynišką sieną pa
keltų Europą, nes iš ten už
verstų tavorais Ameriką. 
Aišku, kaikurie bankininkai
sutinka panaikinti muitą, 
nes mato pavojų savo pasko
loms Europoje. Bet ir jie 

[daugiau pelno dabar, negu 
[visos paskolos Europai. A7 
[menkos valdžiai kito išėjimo|reti bylos išimtis, kurias pa- 

 

ir nėra kaip tik panaikinti |silaikė kaltinamų advokatas 
arba sumažinti muitą, nes 
Europa nubankrutijusi pini
gų neturi, o skolas galėtų at
mokėti tavoru.

Pirmieji bankininkai, ku
riems vadovauja J. P. Mor
gą n, pasirašė manifestą rei- 
ikalaudami panaikinti muitą. 
Jie tuojau susilaukė pasi
priešinimo. Prez. Coolidge 
stovi, už palaikymą muitų. 
Tas mus nė kiek nestebina, 
nes kas met už muitus su
plaukia valdžios iždan šimtai 
inilijonų dolerių. Beto, Re- 
publikonų partija per 50 me
tų šmugeliuoja po apsauga 
muito.

Šis žygis ar tik nebus da
lis pradėto “drive” panai
kinti Europos karo skolas 

Išiai šaliai.
Visgi pradžia jau yra ir ti

kimės, kad bankininkų pra
dėta kampanija išsisiūbuos. 
BcŪiuoso įvežimo Europa tu
ri žlugti.

Ši kova bus aštri tarpe A- 
merikos finansierių, bet ko 
jie smarkiau kovos, to arčiau 
prie teisingesnio sutvarkymo 
ekonominių reikalų.

Thompson.

Kur buvo džiaugsmas — 
Lapai geltoni. — 
Sunku sunku...
Pralėkė laimė

# Ir nesustojo..' '
' Sunku sunku...

(“Židinys”)

TIESOS AIDAI”
X

<c
PROTESTUOJA PRIEŠ UŽ

DRAUDIMĄ PIKETUOTI

Ne\v Yorko Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas Charles L. 
Guy pagarsėjo vsoje valsti
joje išduodamas uždraudimą 
piketuoti. Darbininkai dėlei 
to uždraudimo sujudo ir ren
giasi pakelti demonstraciją,

Daug ir senai buvo kalba
ma apie reikalą leidimo po- 
pulerių brošiūrėlių Įvairaus 
turinio, — kuriose būtų iš
dėstyti reikalingiausi mūsų 
gyvenmio klausimai. Nors 
nevienkart kunigai , iš pa-

BEGĖDYSTEI NĖRA RIBĮį

AZIATĮJ SUVAŽIAVIMAS

ti. Bet nė. vienam neatėjo į
galvą, kad pačiu orlaiviu ga-j VILNIUI. Pranešama, 
Įima kuo puikiausiai nusi-,^^ jaUge{y yįetų Vilniaus 
leisti, ne tik be jokio pa\o- krašte lenkai pastaruoju lai- 
jaus gyvybei, bet isgelbstant j.u SUpįrkinėja kariuomenei 
ir patį aparatą. (didelį arklių skaičių.

Ilgai studijavęs šį klausi-.-------------------------- -------------
mą mūsų tautietis inž. B. Į “Beskaitydami gerus raš- 
Vaiciekauskas sakosi esąs iš- ^us žmones, bus susipratę 
sprendęs ir jį teisiamai Šiuo Į>atąl«kai, geri tėvynės sūnūs, 

**. . 2 ■ Kurie savo tėvynės meilę pa-bildu: sūdant orlaivi, reikia wd() m. žodžiais 1)(>t dar.
t,.,n snlcnstinldnoti. kad ’-(Prof.Dr. A.SIaliaus-

Azijos tautų tautinis susipratimas jau tiek pakilo, kad da
ro savo suvažiavimus. Azijos tautos nubudo, kai jas ėmė už- 
grobinėtį Europos kapitalistinės valstybės. Pirmutinė Azijos 
tauta, kuri nubudo ir pavijo Europos tautas buvo tai japo
nai. Kitos Azijos tautos lėčiau progresuoja/

Ši rudenį Azijos tautiFšuvažiavimas įvyko Japonijoj, Na- 
; gasaki mieste. Jame dalyvavo 55 atstovų. Jie reprezęntavo 

Japoniją, Kiniją, Indiją ir Filipinai salas. Tame suvažiavime 
/ tartasi apie .nusikratymą baltųjų tautų globos. Kinijos dele- 

tai ineše, kad pirmiausia reikia iškovoti laisvę ir neprigul- 
mybę Indijai. Buvo išrodinėjama, kad prie to pirmiausia rei
kia eiti dėlto, kad Indija esanti Europos tautų baze Azijoj. To- 
liaji reikią varyti prie paliuosavimo Filipinų salų iš Amerikos 
globos, čia Japonijos delegatai užprotestavo, nes tokie klau
simai esą opūs ir viešai negalima svarstyti. Tai tolimesnis to 

į. dalyko svarstymas buvo prie uždarytų durų.
Aziatų suvažiavime nutarta įsteigti Azijos Tautų Lygą. Į 
sąstatą išrinkta du japonai, du kiniečiai, du indėnai ir vie- 

zB8S filipinietis. Japonai norėjo, kad Tokio būtu Lygos Centras. 
Bet suvažiavimas tam neprįtare. Sekantis suvažiavimas bus 

’.fcnijos sostinėj Pekine.
Ii'- 
•4
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ji taip sukonstDiktuoti, kad bais, 
jis būtų iš dviejų dalių sūdo- Ris)

1 ............ iė 1 ■■■ ~

“Vienas iš jauniausiųjų, žemės ūkio ministeris p. Krikščiū. Į ‘ 
nas Seime atsakydamas į ū. S-gos paklausimą ir norėdamas 
gražiau pasiteisinti dėl savo grynai partinės ir ūkininkams 
kenksmingos politikos, išdrožė: girdi, senoji valdžia paliko 
valstybės iždą tuščią, o žemės Banke teradęs vos 11,000 litą — 
girdi, ką su tiek pinigu gero padarysi.

“Jeigu p. Krikščiūnas būtų tatai pasakęs kokiame nors 
bažnytkaimy, tai jo prasimanymą žmonės būt priėmę už gryną 
pinigą, o Seime tai jau ne taip lengva su prasimanymais pra
lįsti.

“čia pat buvo pastebėta, kad žinios pramanytos, žino
ma, ii- spaudoj buvo aiškiai nurodyta, kad Valstybės Ižde, kuo- J 
met valst. liaud. perminėjo valdžią, buvo 11,084,771 litas, o že
mės Banke laisvu pinigu buvo 2,343,159 litai su centais.

“Visa tai iškėlus aikštėn, valdovams kartu pasidarė ir pra
dėta žemės ūkio ministerio Krikščiūno neteisingi tvirtinimai 
aiškinti. Valdžios pinigais leidžiamas lakrtšts ‘Lietuva’ per 
kelis numerius stengiasi įrodyti, ką manęs ir kaip supratęs p. 
ž. ū. ministeris ši savo pasakymą. Vargšas, jau nemaža rašalo 
ir popieros sugadino ir dar daug sugadins, bet vis tik niekam 
neįrodys, kad vienuolika su viršum milijonų reikštų tuščią iždą. 
Visi ‘Lietuvos’ išvedžiojimai rimtesnių žmonių tarpe tik juoką 
sukelia. Geriau ‘Lietuva’ to klausimo visai nebekeltų, gal 
greičiau užmirštų visuomenė. >

“Dabar kyla klausimas, kodėl žemės ūkio ministeriui rei
kėjo su šiais prasimanymais rodytis. Matyt, norėta valst. liaud. 
partinį kromeli šiek tiek padailinti. Iš tiesų valst. liaud. dau
gybę visokių malonių pažadėjo ir laimėję rinkimus atidarė su 
žydų, vokiečių, lenkų ir soc. dem. pagalba savo valdžią. Dabar 
piliečiai laukia tų malonių jvykinimo, o čia pažadų kaip nėr 
taip ąėr — žmonės nieko gero nesulaukia. Vietoj to — strei
kai, profesinės sąjungos, bedarbiams pašalpos ir 1.1, žmonos 
pradeda pykti. Taigi ir buvo noras bėda Knerpti vėl ‘nelaimin
giems krikščionims,’ girdi, jie iždą ir banką tuščius paliko. 
Tuom žemės ūkio ministeris p. Krikščiūnas norėjo partijai pa

pais nusikirto šaką,
f

Melas, kadir nedidelis, kadir paprasto žmogaus papildytas,
yra nepakenčiamas. Paprastas skerdžius labai pagadina savo 

įT virdą, jei pasirodo melagiam. O ką jau besakyti apie tok 
^MBMnį, kurs būdamas augštoje vietoje ir dar pameluoja dide- 

Hpone dalykuose.
Lietuvos laikraščiai praneša tiesiog stebėtiną daiktą. Pra-

j* neša, kad vienas liaudininkų ministeris Seime papildė biauriau- tarnauti. Bet nejučiomis p. Krikščiūnas 
>Mą melagystę. Kauno “ūkininkas” štai kaip tą viską aprašo4 kurios sėdėjo.”

į

nes jie nesijaučia prasikaltę lBioksliųyčią_apie įvairiils da- 
■ irieš įstatymus. . | lykūs kjalb^?- tai vienok smp-

Piketuojant nebuvo jokių 
riaušių, o tik policija sukir
šino suareštuodama darbi
ninkus urmu; bet jie nebuvo 
teisiami už pažeminimą teis
mo. Jie beveik visai nebuvo 
teisiami, o tik kaltinami už 
netvarką.

nes retkarčiais tik lankantie- 
ji bažnyčią jų negirdi — at
sitinka ir taip, kad nėr lietu- 
ivisko kunigo arti, žmonių gi 
dirbtuvėse yra įvairių, kurie 
patys vargšai paklydę kitus 
klaidina. Tikintieji žmonės 
nežinodami ką jiems atsaky
ti — tankiausia tyli

SUSISIEKIMAS SU 
LENKIJA

Nesenai Kauno geležinke
lio stotyje, ant atsargos lini
jų, buvo matyti du lenkų va
gonu, gražiai naujai išdažytu 
(tur būt lenkybės reklamai) 
su baltais arais ir parašais 
P. K. I*. (tur būt “Polska 
Kolej Panstwowa" — Len
kų Valstybės Geležinkeliai). 
Ant abiejų vagonų dar para
šas: “Bracia Nobel.” Žmo
nės, tokių vagonų lig šiol pas 
mus kažkaip nematę, labai 
jais piktinasi ir klausiasi kits 
kito: — k«ą tai reiškia? Ne
jaugi Lietuva turi jau tiesio
ginį geležinkelių susisiekimą 
su Lenkais ?

Prieš mėnesį panašų lenkų 
vagoną kurį laiką bestovintį 
matę žmonės bene Kazly Ru
dos stotyje ir l>o galo buvo 
t^o irgi pasipiktinę? Kaip 
gi jie fmkliūva į Lietuvos te
ritoriją ?

o pe-
Trys šimtai iš jų atsėdėjo Į įėjus tūlam laikui pradeda 

kalėjime nuo vienos ikį, de- abejoti. Nors apie panašius 
šimts dienų už atsisakymų dalykus daug rašo “Laivas” 
mokėti uždėtas jiems baus-[_ bet daug dar žmonių jo ir 
mes nuo dviejų dolerių iki nematė. Ir todėl juo daugiau 
penkiosdešimts dolerių ką a- bus rašoma, to geriau. Ir to- 
pie šimtas suareštuotų darbi- dėl p. Kymantas trokšdamas 
ninku užsimokėjo.

Darbininkai gerai žino, 
kad nėra įstatymo drau
džiančio ramiai piketuoti. 
Teisėjas pasitarnaudamas 
Industrial Council of Cloak, 
Sint ir Skirt Išdirbejams pa
darė savo įstatymą, formoje | 
uždraudimo.

Kitas teisėjas nuėjo dar to- i 
liau paskelbdamas piketavi-, 
mą nelegaliu, kur nėra strei
ko — dėlei popierių bakselių 
dirbtuvės, kur unija norėjo 
suorganizuoti darbininkus.

Darbininkų padėtis kas 
kart sunkėja, gal dėlto, kad 
juose nėra susipratimo ir 
vienybės. Labai dažnai įtrau
kia darbininkus į pinkles 
raudonieji. Reikėtų būti at
sargesniems pasirenkant <a- 
dus unijose.
.............................11 Į I—^■IIHIM I —

pasidarbuoti visuomenės la
bui pradėjo leisti Tiesos /lt- 
dioi. Jau pasirodė pirmas 
numeris. Brošiūrėlė už var
dyta: “ Budėkime kM nepri- 
yaiitų...” Čion puikiai, trum
pai. aiškiai išdėstyta apie sa
kramentą stono moterystės ir 
“divorsus.” Išvaizda kny
gutės ir visas leidinys labai 
(patogus ir gražus. Kaina vos 
10 centų. 1 ’anašių knygučių 
Ims visa eilė. Iš jų bus ga
lima sudaryti visą knygynė
lį... Jas galima bus gauti vi
sose katalikškose redakcijose 
taigi ir -“Darbininko*’ 366 
IV. Broadtfay, So. Boston, 
Mass. P. Kymantas pradė
jo labai svarbų ir rimtą dar
bo ir todėl verta karščiausiosI * <

I paramos.
Kttn. J. Židanaviėitis

Kolumbijos universitetas, New Yorko, pusėtinai pa
keitė ekonomijos ir sociologijos mokslų mokymą. Kaip 
inžiuierystės studeptąi meistemėse, kaip gamtininkai la
boratorijose, laukuose ir miškuose dirba, tai pi ekonomijos 
ir sociologijos studentai turės mokytis ne tiek iŠ knygų, 
kiek iš paties gyvenimo. Studentai paskirtuose ar pasirink
tuose miesto distriktuose turės tyrinėti žmonių gyvenimą.
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. SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS
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126.16
I

..$339.90

✓
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J

50.00
50.00

Prezidentas Codlidge inteikia taurę pasižymėjusiam lakū
nui. A asai lakūnas per metus laiko yra išlakiojęs 839 valandas 
ir nei jokios nelaimės jam nėra atsitikę. Tai dovana suteikta 
už sėkmingu lakiojimą.

Šv. .Įurgio parapijos bazaras 
prasidėjo spalių 30 d. Taip va-

22.00
100.00

niais ir sekmadieniais.
Pradžia graži, nes visi para

pijiečiai sutartinai dirba para
pijos labui.------------------------------------------------------------------------------------------

Visos katalikiškos draugijos 
turi geriausius ir smarkiausius 
darbuotoju^ lemose.

Smarkiai dirba sodalietės. 
Visos jaunos mergaitės. Jos 
daro labai gražų pavyzdį mūsų 
parapijoje. Už suorganizavimų 
priklauso garbė mūsų gerb. kle
bonui kun. J. ČJižauskui. Prie 
tos draugijėlės priklauso apie 
šimtas jaunų mergaičių pasi
šventusių tarnauti Dievui ir 
Tėvynei. .

. • • . i ” •; > t. - • _

* Gerai pasirodė biznieriai

Mūsų kolonijos biznieriai be
einamas turgus būna šeštadie- veik visi prisidėjo x aukomis

DETROIT, MICH.
• 

Bazaras
", "■ i

$113.74

. 100.00

: _ Viso ........... .....
Išlaidos:
Svirno atstovams kelionė
Spauda organui “ l)-kui’’
Cetautui už nuvežimą dar

bininkų i gegužinę............
C<ntrui paskirta

Viso

Buvo...................
Išleista.............

• L. D. S. Naujosios Angli
jos Apskričio nepaprastas 
suvažiavimas įvyko spalių 24 
d., 1926, Šv. Jurgio parapi- 

’ jos svetainėje, St. James 
Avė., Norwood, Mass.

Suvažiavimą atidarė aps- 
-- kričio pirmininkas Jonas Ja- 

roša. Maldą atkalbėjo vietos 
klebonas gerb. kun. V. Taš- 
kūnas. Beto, gerb. kim. V. 
TaŠkūnas sveikino suvažia- 
yusius dalyvius ir linkėjo 
pasekmingai išrišti visus 
klausimus pakeltus šiame su- 
v ažiavime.

Po to sesijų vedėjai išrink
ti Šie: J. Jaroša vedėjas, M. 
Abračinskas pag., P. Kudir
ka rašt.

Sutvarkymui skundų, me
simu ir mandatų išrinkti šie: 
V. -Sereika, M. Kamandulis 
ir O. Jankienė.

Antanas F. Kneižys svei
kino suvažiavimą varde visos 
organizacijos ir Centro pir
mininko J. Treinavičiaus.

Pasirodė is mandatų, kad 
—dalyvauja 35 delegatai.-------

1 kp. Antanas F. Kneižys.
F. vMarksienū, O. Saurienė, 
J. Glineckis, J. Čer^okas. 
M. Šeikis, P. Morkus, O. 
Jankienė, A: Zalieckas ir J. 
Guzevičius.

2 kp. M. Abračinskas, M. 
Kamandulis, J. Jaskeliavi-į 
čius, P. Gotautas, J. Balevi-I 
čius.

3 k p. J. Versiackas, B. A- 
domaitienė, M. Balutiene, J. 
Pauplis, P. Kudirka, M- 
Jablonskiene, J. Balulis, V. 
Kayfoka,- k-tor-V. K. TaškŪT 
nas, K. Klimavičia, A. Fe- 
das, S. Jasionis, P. Kuras.

8 kp. J. Smilgis, V. J akas, 
V. Joneliūnas, B. Jakutis.

22 kp. V. Šereika.
97 kp. V. Paulauskas.
1. IT-otokolas pereito suva

žiavimo skaitytos ir priimtas 
su pataisymu, kur buvo pa
žymėta “Lietuvos bonus” 
turi būti namo bonus.

2. Mandatų komisija pra
nešė, kad mandatai visi le- 
gališki.

3. Laiškas su padėka už 
auką Įio J. Bikinio gau
tas ir skaitytas.

apartai

4. "V . Jakas išdavė raportą 
iš buvusio išvažiavimo Wor- 
cester, Mass. Pažymėjo, kad 
AVorcesterio kuopa prisiuntė 
$100, kuriuos perdavė cent
rui. Raportas priimtas.

5. x\ntro išvažiavimo ra
portą išdavė V. Jakas ir V. 
Paulauskas. Pasirodė, kad 
gryno peilio liko $126.16. R<l- 
portas priimtas su pgyrimu.

6. Buvusio seimo delegatų 
J. Jaroso Tr R. ATnoriaus ra- 
portai priimti. 'Pastarasis 
prisiuntė savo raportą raštu.

Įnešimai ir nutarimai

7. 8 kp. i neša, kad Naujo
sios Anglijos kuopos atnau
jintų Darbo informacijų biu
rus.

8. Toji pati kuopa ineša, 
kad organe “Darbininke” 
būtų įvesta teisių skyrius. 
Paaiškėjus, palikta prie sei
mo nutarimo įvesti klausimų 
jr atsakymų skyrių.

TrecioAkuopos delega
tas pakėlė klausimą organo 
“Darbininko” turinio reika-

ACHMEDŽANO LAIME
X

(Tęsinys)
VIII.-

Sugrįžęs į trobą,'Abubekras tylomis atsisė
do į suolą.

— Ko reikėjo tani storam senam kipšui? — 
paklausė vyro smalsi Džalilė.

— Su reikalu buvo, — atsakė Abuliekras, 
žiūrėdamas pro langą.

— Su reikalu ? kokiuo ? — nesiliovė Džalile, 
stengdamasi veikiau naujieną sužinoti.

— Dideliu reikalu! — rainiai pakartojo ne
atsigrįždamas Abubekras.

— Ką-gi tu. į svečius atėjai, — nei iš šio, nei 
iš to užsipuolė Džalilė ant čia pat sėdėjusios Ai- 
niuš, — ko sėdi ir lauki, kol tave kas pavaišins ?

. Nežinai, kad seklyčią nokia sut varkyti ?
Ainiuš tingiai atsistojus išėjo.
Kaip tik vyras su žmona pasiliko vienudu, 

ši, pribėgus prie durų, užrakino jas. Paskui ji 
atsisėdo šalia vyro ant suolo ir, stengdamasis pa
žvelgti į jo veidą, paklausė: -

—Nu? Sakyk!
— Ką sakyti ? — tingiai atsakė A bu liek ras, 

lyg jau ir užmiršęs būtų apie ką jie kallx“ję ir 
nematęs žmonos slaptingų prisiruošimų.

— Sakyk, kokiuo reikalu buvo Rajumas ? — 
suriko netekus kantrybes moteris.

— O tu nerėk, kvaila boba! — prašnypštė 
Abubekras, atsigrįždamas Į ją ir uždarydamas 
langą. — Dideliu reikalu buvo. Krautuvo liepė 
man kaime atidengti. Pinigų davinėjo. Dide
lius pinigus. Tris šimtus rublių siūlė.

— Tris šimtus rublių ? Krautuvę liepė ati
dengti ? Bene jis būtų šiandien nuo karščio pa
siutęs? -

— Ne. nematyti, —palingavęs išlėto galvą, 
atsakę Abubekras.

Tai už ką jis tau davinėjo tris šimtus rub
liu. kada neišgauti iŠ jo karštą dieną pasišildyti 
prie jo trobos ?

Abuliekras 
prašnibždėjo:

••
reiškė nepasitenkinimą turi
niu ir išrinko komisiją-pasi
tarti su L. D. S. Centro Lite- 
ratine komisija. Į komisiją 
išrinkti šie: J. Versiackas, 
M. Abračinskas ir JuSroilgis.

10. Kad organas “Darbi
ninkas” būtų atsargesnis su 
atvažiuojančiais iš Lietuvos 
svečiais.; Pirm užgirsiant jų 
darbuotę atsiklausti apie! 
juos Katalikų Federacijos 
Centro.

11. Plačiai kalbėta apie L. 
D. S. naujų narių ir “Dar
bininko” skaitytojų vajų. 
Tam darbui išrinkta komisi
ja iš šių kuopų: 1 kp. J. Ja- 
roša, O. Jankienė, P. Mor
kus; 2 kp. J. Jeskeliavičius, 
M. Kamandulis; 3 kp. A. Fė- 
das, J. Versiackas; 8 kp. B. 
Jakutis, V. Jakas; 97 kp. V. 
Paulauskas, J. Norkūnas. 
Gerb. J. Jeskeliavičius pa
skirtas komisijos pirminin
ku.

12. L. D. S. Centro rengia
mame koncerte darbuosis ta 
pati komisija bendrai su cen
tro įgaliota komisija.

Iždininko raportas:
Buvo pinigų, priskaitant 

namo boną ...........................
■tel ttas ii no 4-mu išvaiiittvt- 

mo............................................
Pelnas nuo 2-tro išvažiavi

mo........................................................

.......... :..$222.00 

$339.90
.. 222.00 y

Lieka ......  —$117.90

13., Suvažiavimas''išreiškė 
širdingą padėką atsistojimu 
gerb. klebonui kun. V. Taš
ku nui už svetainę ir už ge

rus ir naudingus patarimus 
nupus darbininkams.

14. 3 kuopos pirm. V. Ku
dirka, kviečia visus delegatus 
prie surengtos darbininkiš
kos vakarienės. Pakvietimą 
visi Širdingai priėmė.

15. Nesant daugiau reikalų 
suvažiavimo vedėjas pakvie
tė gerb. kun. V. Taškūną at
kalbėti maldų ip tuomi suva
žiavimas buvo uždarytas.

J. Jaroša, pirmininkas, 
P. Kudirka, rašt.

Aizezei piršosi, išpirkimą siūlė. (tavo ranka bus cukruje, o kita svieste; viena ko-
Už Aizez ? išpirkimo tris šimtus rublių! i ja auksą mindysi, kita sidabrą’; visi tau žemai 

(lenkais, o tu sau tik sėdėsi ir puikavosi!. . Bu- 
jvo šiandien pas tėvą Rajumas ir tau piršosi. Tris 
šimtus rublių išpirkimo duoda ir tris šimtus tau 
skolos užrašo... Matai, koki tu laiminga!

— Rajumas man piršos? — pakartojo. Ai- 
zezė, lyg nenorėdama motinos žodžiams tikėti.

t

— Aš juk tau sakau, — pasididžiuodama tik
rino Džalilė. — Aš tau ne svetima, neapgaudi- 
nėsiii.

— Aš už jo neisiu! — pašokus nuo suolo ir 
puldama motinai i kojas, suriko mergaite. — Mo
tin mano brangioji, nevaryk manęs už jo, ūžto 
kipšo storapilvio! Neisiu aš už jo, kad ji dru
gys mirtinai nukaitytų, kad kipšas į jį Įlystų 
ir smulkiais gabalėliais sudraskytų, kad sunūs jį 
valkiotu, kai jis išdvės! — šaukė Aizezė, apkabi
nus motinos kojas.

— Tu, mergei, matyt, gatvėje protą pame
tei ? Kas-gi, kvaile, savo laimūs kratosi ? Ta
vo tėvas bus' pirkliu, savo krautuvę kaime ati
dengs. Tu tik miegosi ir valgysi, viso darbo pas 
tave bus prieš veidrodį stovėti ir puoštis.

— Neisiu aš už jo, mūšiu. Geriau visti am
žiui dirbsiu, kaip tarnaitė, kieme su šuniu mie
gosiu. bet už jo neisiu! Motin, mano piotin. ne
žudyk tu manęs, nedraskyk mano širdies į ga
balėlius, pasigailėk savo tikros duktęrs! Raudo
siu aš nuo ryto iki vakaro ir nesidžiaugsi tu tar
tais, matydama mane nelaimingą!

— Tfu! — nusispiove Džalilė

— išlėto pakartojo Džalile. — Ir ką tu jam at
sakei i

— O tu ką sakytum? — paklausė Abubek
ras, neatsakydamas į klausimą.

— Ką čia sakyti ? Tu pirkliu būsi,'Aizezė
— pirma kaime turtuolė! Oi-oi-oi, kaip čia ge
rai būtų!

—_Aš taip pat maniau, kad gerai dalykai 
einasi.

— Žodžiu reikalą atliko, ar ranką tau davė ?
— Ranką davė. . ~
— Oi-oi-oi! — linguodama išlėto galvą, pa

kartojo 1 Ižalilė. — Gerai, labai gerai būtų!
— Viskas gerai, viena tik negerai! — užsi

mąstęs tarė Abubekras.
— Kas-gi negerai?
— Vestuvės, nori jis, už savaitės kad būtų.
— Už savaitės vestuves? Nu. ką-gi, paspė-, 

ti galima! Dar geriau, kad jis nori greičiau, o 
aš bijau, kad neatsimestii jis, karščiui praėjus.

— Aizezei reikia pasakyti.
— Šiandien pasakysiu.
— Rėks ji!
— Rėks? Kiekviena merga kaukia, kai už 

vvro eina! — nuramino Džalilė vyrą.
— Ryžkis! — atsakė Abubekras, ir, nusika

binęs lino vinies kepurę, išėjo iŠ t volios.
— Už valandos sugrįžo Aizezė.
— Prisiliųksminai ? — meiliai kreipdamasi 

Į dukterį, paklausė Džalilė.
— Dzįuleika naują suknelę pasisiuvo, bahis 

naujus nusipirko,—misi rėdydama, pasakojo Ai- 
žežč motinai kaimo naujienas.

— Tik palauk, netrukus jos visos papūs pa
vydit; ėsti nustos ir tarp savęs pjausis, kaip ka
lės. — pasilipti ligai tarė Džalilė dukteroi.-— Sės
kis čionai, ką aš tau pasakysiu.

Aizezė atsisėdo, nieko n< suį.rasdama ir su 
baime žiūrėdama Į motiną. ' '

— Laimingoji tu mano, piru.a turtuolė būsi 
kaime. Darbo iicbedirbsi. o visą dieną, kaip po
nia, prie virtuvo sėdėsi ir arbatą gersi. Viena

►Skaitydamas mūsų brangti j 
organą “Darbininką” paste
bėjau, kad mūsų plunksnos 
darbininkai apleido savo dir
vą. Tad dėlei to ir noriu pa
daryti keletą pastabų mūsų 
broliams darbininkams.

Man teko ne kartą išgirsti 
nekuriu mūsų rašėjų išsireiš
kimų ir pasiteisinimų: “Aš 
nemoku rašyt.” Ar galima 
Akėti, kad žmogus pabaigęs 
aukštesnę mokyklą nemokė
tų rašyti. Jeigu toks žmo
gus nemokėtų rašyti, tai ką 1 
jau bekalbėti apie paprastus 
pabrikų darbininkus, kūne 
mokyklos nematė, o tik pra
moko savaimi rašyti ir skai
tyti.

Pradžia visuomet sunki. 
Gali nenusisekti pirmas ra
šinėlis, bet dėlto nereikėtų 
nusiminti ir leisti plunksnai 
rūdyti. Šį tą vis galima su- 
megsti, o tik reikia noro ir 
pasišventimo. Iš karto gal 
neparašysi didelio veikalo, 
bet parašysi žinutę iš darbi

ninkų gyvenimo. Darbinin
ko gyvenime ir mažesni daly
kėliai turi didelę vertę.

- - Teisingiau bus jeigu paša.-~ 
kysi, “Nenoriu rašyti, nes iš 
to jokios naudos neturėsiu.” 
Gal ir taip, materialūs nau
dos sau neturėsi, bet prisidė- 
si prie pagerinimo darbinin
kų būvio.

Jeigu Tamstai brolau šian
diena rūpi išplatinimas ka
talikiškos doros spaudos; jei
gu laikraščių padėtis guli ar
ti prie širdies tai dabar pasi
imk plunksną į ranką, sėsk ir 
rašyk. Rašyk tądką gali.

Tiesa/ines darbininkai tu
rime ir tokių, kurie gali ir 
nbri rašyti, bet už jų raštus 
reikia atlyginti. Tokių rašė
jų mes matome tarpe studen
tų enančius aukštus mokslus. 
Žinoma, mes darbininkai ne
galime kaltinti studentų, ku
rie reikalauja už raštus ap
mokėti, nes jų kišeniuose vė
jai švilpia.

Kvaile tu, 
kvaile, kaip pažiūriu aš į tave! Klausyk, ką aš 
tau, jhergrl. pasakysiu: raudoti, raudok, visos 
mergos rauda, taip jau įprasta ir gerai, bet kvai
lų žodJHų nekalbėk. Aš ir klausyti nieko neno
riu. ir kalbėti daugiau nekalbėsiu. o rytoj su
kviesim mergaites ir rengsimės vestuvėms. Už 
savaitės tu jau būsi Rajumo žmona ir pati juok
sies iŠ savęs, kad buvai tokia kvaila! Gyvensi ir 
džiaugsies, dėkosi A Bachui už suteiktą laimę, r> 
tėvui ir motinai —. už jų rūpestingumą!

(Bus daugiau)

prie parapijos fėrų. štai žy
mus šios kolonijos kriaučius S. 
Mačiulis. 1326 Westminster 
Avė., prieš pat šv. Jurgio baž
nyčių. paaukavo vyriškų “siū
ta” vertės $60. Laimėjusis ga
lės nueiti ir jam pasiųs sulig už
sakymo. Patartina visiems vi
siems lietuviams remti toki biz
nieji. Jis yra narys LDS. 72 
kuojios.

Koras gerai gyvuoja

Parapijos korė randasi daug, 
pasišventusi© jaunimo. Čia 
smarkiai ir gabiai veda korų 
gerb. V. Metlonis. Jaunimas 
ir visi patenkinti vargonininku 
ir dvasios vadu.

LDS. 72 kuopa veikia

Parapijos fėruose smarkiai 
oarbuojasi LDS. 72 kuopa. Tu
ri didelį būrį pasišventusių dar
buotojų. Ši kuopa visame ka
me jmrižynii ir verta paramos.

Biznieriams verta priklausyti

Didžiuma vietos biznierių 
priklauso prie Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos 72 kuo|x>s, lad 
yra <lar ir tokių, kurie nepri- 
klauso.Tikimės, kad vajaus lai
ku mums 
traukti.

darbininkišku straipa* 
stipraus Bendradarbiu 
do, iš kurio galėt 
keti bendradarbiams.

Bet, ką gi daro mfi 
iesionalai baigusieji au| 
mokslus ? Nejaugi jų plUJl 
nos surūdyjo išėjus i 
kyklos.

Šiandiena jau turimu , 
mažai advokatų, gy 
profesorių ir kitokių 
sionalų, kurie jeigu 
pasijudintų, tai užpildytų 
sų laikraščių skiltis.

Begalo liūdna, k 
dedasi. Šitaip elgdamiesi 
stumiame jaunąją k 
tautoj i mo smakui pr;

Mūsų visų Įn iedermė yi 
gelbėti jaunąją kartą 
tai mūsų tautystės p 
tai mūsų būsianti vadai 
jiems turime prirengti 
ir nutiesti kelius darbinjųk 
klausimo išrišimui. N 
mirškime, kad mes esame 
darę"pasižadėjimus ginti 
tuvystę ir darbininkus, ir 
rodyti pasauly šių 
darbininkų padėjimą.

Neabejoju, kad r 
darys man užmetimų ir p 
kys: “Ko čia tas žmogus 
vi?—čiir viskiiš gerai ir, 
laikraščiai yra užpildyti rąš* 
tais.” Tiesa, mūsų laikra-*: 
ščiai užpildyti gražiais 
naudingais straipsniais, 1 
mes pasigendame straips 
ir žinių iš darbininkų gyv€ 
įiimo. Tą spragą gali užpil 
dyti profesionalai ir pąi 
darbininkai. Bet mūsųjų® 
fesionalams darbininkai, rei 
kalingi pakol jie pralob^Į#,(j 
prūlobus kam čia be 
skurdžių darbininkų 
mų ir jų padėtimi.1 
girdžiame sakant: “Ką 
apie jūsų skurdą čia rasyi 
sime, mums ir taip gerat3

Girdžiam© ir daugiau į 
rių išsikalbėjimų ir užmeti . 
įjų. bet kur čia visits ir sura-ę^

Taigi matome, kad darbi-' | 
rinkų reikalais susirūpinti 3 
lieka patiems darbininkams. 
Prisižiūrėjus į vienus ir į H-a 
tus pamatai didelį skirtumą 
ir išrodo lyg j jo būtų ne toa 
paties Dievo tvariniai. -

Vieną kartą įkaitau žinutę / 
rašytą profesoriaus kur są- A 
ko: “Ant žemės kamuolio 
dar gali gyventi aštuoniūS 
kartus daugiau žmonių ir vi- 4 
s i j i e I )ū tų“ sot ūs.'' Toks, pa- 
davimas labai įdomus darbi- 
ninkams ir būtų gerai, kad į 
kuris nors iš profesorių ap\ 
rašvtu darbininku vargingaX 
gyvenimą ir apie padidėjimų 
žmonių skaičiaus antžemeS^ 
kamuolio.

Dažnai mums darbiniu*-^ 
kams prikiša nemokėjimą 
konomiškai gyventi, 
tų. kad kapitalistai geriau A 
moka gyventi ir kad jų 
tus ir pats Dievas laimina. 3

Vargas, kad mes darbinių*3 
kai mažai turime pasiekusiu^

pasiseks visus pri-

mokslus žmonių užjaučian
čių mūsų reikalams. Dauge* 
lis mokslo žmonių neturi&T* 
cies mūsų reikalais užjaOfitĮy 
ir pritarti.
\Nejaugi šis pasaulis bįltyli 

taip sutvertas, kad skuidMj 
ir vargas, tai tik paprastMOte 
darbininkams, o pertekiiai' 
ir laimingesnis K.vvcniiMi 
kitiems. Žinoma, kad; i 
Visagalis Dievas d

5

iprisilenkęs žmonai V. Jedinkus,
L. D. S. 72 kp. rašt.

neužmiršo ir juos gfobojfe
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Ar leisime jiems išnaudoti ir “žudyti” nesusipratusius darbininkus?

GRUODŽIO PRIMA DIENA 
KARO PRADŽIA 

z _ • - ' ;

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

' v / *

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

kovą su bedievybe.
\ X •

Mes jau dabar pradekime organizacijos darbą, ir surinkime darbščiausius organizatorius 
kolonijose, kad atėjus vajaus laikui galėtume išstatyti kiekviename kampely.

Visais ąrganizacijinąis reikalais amunicijos arba informacijų dėlei kreipkitės pas

L.D.S. CENTRAS
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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CLEVELAND, OHIO

Viešas pakvietimas

«

1

Užmok/jom $l,OOOJ)oJ”už Htll’s

Rumunijos karalienė Marija, Suv. Valstijų prezidentas Ccolidge ir prezidento žmona.

'.traukli vi.-us sa
ri-i ninku.- LDS.

tinus pirmoje
■ darbini

it'.ene-
14 d.

Imu 
nuodug- 
i cikalus. 
t ui būti

lėms. Nesenai jas apvogė 
koks piktadarys, tai dabar vie
tas lietusiai šioje pramogoje 
-u lig-i- pripiidyti sesučių iždų.

PHILADEL13HIA, PA.

LIKS. io;» čios kuopos 
sinis sii.-irinkimn.- Įvyks 
lapkričio šv. Andriejaus 
pi jos salėje, tuojaus po

pniia-1 z 
sumos, 

širdingai meldžiu Visus narius 
pribūti, nes viiŠminėias susi
rinkimas turi nepaprastos >\ur
bus. Jis svarbus tuomi. kad 
susirinkime turėsime 
niai .'■varstyti vajaus 
Tai reikalu.-, kuri'

NEWAEK. N. J.

*7:5?

■ ¥ - i

i!IL.r»T~.ri<.

\ i.-i \ iin’mu- komiteto na
rini, kurie yru paskirti nuo 
draugysčių i Vilniaus Vadavi
mo Komiti tą. i 
lankyti Į mū.-ų 
rinkimą.
15-tą !:

malonėkite atsi- 
i šaukiama >u.-i- 

Susirinkimas Įvyks 
dieną lapkričio. 1926. 

Lietuvių Svetainėj. 6835 Supe- 
: ' v.. 7:0O vakare.

čio dėl kokių, nesusipra
timų. Pamirškime kas buvo 
praeityje negerd, o eikime 
tvirtai vienybėje. Tada pa
sieksime savo užsibriežto 
tikslo.

Kuoįx).s, aptarkite ir pri- 
siųskite naujų Įnešimų ar 
pataisymų, kurie būtų page
rinimui mūsų garbingos or
ganizacijos.

Pranas Elseika,^ 
LDS. Nc\v York'o ir Ne\v| 

Jersey Apskričio Raštiniu-i

accctac

cara Bromide-Quinino dėlto, kad tai 
Tiausias išradus būdas, gydyt 
llill’s sustabdo šaltį į 24 valandas, 
sulaiko gripą. į 3 dienas.

Veikja pilnai. Netik sustabdo 
bet išmetu lauk jo nuodus. Paliuotfnojpi 
vidurius — snvikrina visą kūną. Jis MJV. 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jatn įsikibti. Sulaikykite jį su Hill??.' 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jfls 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
•Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaip a 30a

CASCARA ^ęUININE
Raudona-Dėžė^OMS^ su paveikia

-I

I>\. \’AI>AS: Kum Pranas-Suras.
M Bradl’urd Si.. La\vrv:n-<“, Mass.

PIRMININKAS: .1. Trainaviėius.
175 Alius Sti-m-l. Motitullo. Mass.

VICE PIRMININKĖ: M. P.lažau-kailė.
70 Fairvievv Si.. N\-w Briiain, Cotin. 

SEKRETORIUS : Antanas'E. Kneilys, 
otK; NV. Bronihvfly, So. Boston, Mass.

JŽ.I >1 NINKAS : Amanas Vaisiatiskas.
I171 Portlam! S':.. Cambridge. Mass. 

KoNTRC >LĖS K( ’m'iSI.JA :
Jonas Jarosa. ::2.7 ‘1/ 'Streot. 

South Boston. Mass.
S. Pilkoms, ils.", Norfolk Si.. 

Cainlirid.ao. Mass.

A. Mičiun.-is. 74 Ihddon St.. 
Nove Britam, C-onn.

Gerbiami broliai, pamąstyki
me kas tai yra \’ilnius.

\’i!uit:.-. anuomet galingos, 
ite n(-ive< | Lietuvos kuniguikštijos sosti- 

■ nėVilnius, tas s mas. gitirsus. 
įgražus ir jaukus dailininkų ir 
povių tipdaimiolas miestas, su 
’o m'sti riška Gedimino Pilimi, 
u dailiomis bažnyčiomis vie

noj" kinių ib-i-i Didžiojo Vy
tauto kaulai.

Vilnius. Lietuviij 'Tautos at
gimimo centras ir dabartmės 
' iv! avus IL'spublikos nvprigul- 

,\b<“s lopšys. '1 tis musų sir- 
jūlAaip-bi-amgUi -tlur 

iki -iv! vis tebėra Lenkijos na- 
•-• iio.-v. Mus be Vilniaus negali
me būti ramūs ir turime dirbti 
įtiek k;ts valini’1, kad itadvii tą 
timt-'s Žitdi išvaduoti. 'Todėl 
visi esatį' kviečiami dalyvauti 
šiame susi rinkime, ir' apkalbėti 
kokius planus bus galima su
daryti šiame darbe. < '

•Širdingai kviečia Komisija
>■

VI?

!

!J)S. 14 ki>. susirinkimą- i- 
vyks 12 d. lapkričio 7vaka
re. ISO New York Avė. Gcrb. 
nuliai ir narės, imdonėkilc \ i.-i 
pribūti į Ši .-u.-irinkimų, m-s Li

liui yra .-varinis. Artinasi \:i- 
lŪJoAjJeiila 

ii pri

Vilt bll.-.
UM_ tad i't

.-uitin ii prie (ku bo ir g< 
Miengti. kad mūši] Limpa sa
vo veiklumu Nev.aiTo pndan- 
y; se pa.-i rody t i.i gerai i •• laimė
tų pi’. ii :' doviui:]/ I’p-idm Imo- 
! i.i<“ taip, kad nū \ ieno name
lio neimlų be oTga.no “Darhi- 

r i ako.
'Taiugi induos raportą iš para- 

1>:;;-aro. kurie Imvo iš- 
p re’dmm' susirinkime'. 

14 kį>. nariai smarkiai 
i r nemažai pelno ;pad|re 

Atėję sužinosite vi-

io sĮiaudos platinimo • reikalą-[laikoniutč. abi high school stu- 
Pasirodė. kad yra. mūsų vie
nintelė atspirtis prieš katali
kiškus priešus, tai švari ir gry
nai katalikiška spauda. Ap
kalbėjus reikalą, tapo nutari;’., 
kad kuopa imtūsi už darbo, ir 
il-:i kitam susirinkimui, kad bū
tų darbas pradėtas.' Tame iv i 
i:aie darbą pavedė Al. A. ku
si ckui. kad surasti? tam tikras

Veik trečiai žmonių, da
liai neliko vietų. Bet jie neat
lojo ir laukė, kol atsirado vie
tų. Po gardžių valgių, kurių 
v’sienis užteko, prasidėjo pro- 
i-ramėlis. Kalbėjo J. N. Nor-

dinti.
ideiitės. “Hkyriii.je priklauso se- 
i kančios: Onutė Akstiniutė, ()- 
pute Lenzlrerkiutė’ O. Ižam

ibiniute. Onutė Iialtrėniutė. A-
1 duiė Piniiib". Stasė Kaznaus-
'kaitė. Stasė Lenzberkiutė. Se-Į kūnas, O. l'ugailaitė ir linkėjo 
kautis vakarėlis Įvyks p nii 
I'aulii'konių šluboje. Kursuo- 
-u dalyvauja gerb. kun. Juras, 
LDS. Centro Dvasios Vadas.

1

Siuvimo kursai

klebonui ilgiausių metų. Dai 
nava Į)-le Kukliutė ir ameriko
nas M. Gilbrine. Pianu skambi
no p. Ainorius. Galop" gerb. 
kum Kučui inttūkia $20 auksu 
nuo šv. Juozapo par. choro. To-

LITERATINĖ K( >MISIJA : 
Kun.

Kun.

K. J.

šeinį* nauji... riuūty tujai-- K ---- Murym-Y!i.kuUa4^ h-Kmil+j’*' jq^~pa|7f<>Vaną inieikė A pasiu

Iii;
kiekvieno mėnesinio 
no) išduoti raport;’.. 
risnės tvarkos tapo

K. I Tbo:ia\yėitis. .".Otiili S:.. 
Si.itili Boston. Mas--.
L : vim/.iĮys. “.’i> \Vt-l--.|<>r Si.. 
Moinello. Mass.

Kntšln-mas'. i?.) Ten Ei<-k SI., 
P.;-i-.'klytr, N. Y. _

IlEI'AKTOKll S : p.
. JteM. . ..

•:>i:gan<
;><K> I ‘.r>ui'ht :i;.. 

aI’MLMsti: vi <

ATSTOVĖ I k. 1

M. Bl:tž:itisk;:itė

Gudas. 
. So. Boston. M::-s.

*: 111 S : J. < ’rr\ s, 
: Somii Bo<to:i. Ma—< 
I-E1>. TARYBĄ

- . gj 70 Euirviev.
Neiv Rritšiig Cotin.'

mokys mezgimo ir 
siuvinio. Kas iš jaunimo pa
geidauja. suprantama iš cho
risčių, sodaliečių arba vyčių na
rį-. gai' prigulėti.’ nes komisi
ja priklauso-prie visų trijų or
ganizacijų. (O kur ęDS?)

Linksmutė

Ši ItlOil I Uit lystes .Maldos dr-ja. Dar visas 
choras dainavo ir solo p-lė J. 
Xai inkaitė. Galop kalbėjo geri), 
k un. Kučas, dėkojo už dovanas 
ir išreikštus linkėjimus. Be to 
ragino jaunimų prie uolaus 
veikimo..

st.

(Visi 10 coliu po 75c.)
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Koncertas

Tel. S. B. 2340

. .J.
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L Butėnas 
.1. Butėnas

< >rchAstra 
Ons< strn

o r. Rostra 
< >r< liesam

. ..r.

. ..i.
Butėnas
Butėnas

i >r<lio<tra 
< 'niiestra

Butėnas 
Butėnas

Butėnas 
Butėnas

II

Butėnas 
Butėnas

• G \ f

v . i

AMBROSE Vincent B.
* 255 W. Broadvvay, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0506 M

HOPKINS Edv.ard L.,
362 W. Broadvvay, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0501

.VI ZJKA .V.I 'jKA .
P.\IM< >K SESl'TĖ

JAMES F. WALSH & SON,
382 Broadv.ay, So. Boston. Mass. Tel. So. Boston 0255

į KALIMO BAISA 
MASO GIMTINĖ

....O. Biežėtiė ir S. <-\Tienč<
....(>. Biržėm- ir S. čerienė

LAWRENCE, MAS^

i
Hokus Pokusi l 
— •- !

....L Butėnas

...J. Butėnas

M nR.'liuniutė
M.iikrliuniutė

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

t.»s mūzai 
bažnyčiai 

I.OeldŽla

op

greeting rito'.i iiovi .. 
i :< H< > M AZt ’IlK \ < .i 'it i

KVIMlEėll, VALGAS ...........
SENELIS POLKA ...................

K1TAYANKA 1’0! N A ...........
GRAŽI Oi.Ė POLKA...............

/*./.■ rz/.vo
- or< he>tni 
. OrchestraCLEVELAND, OHIO
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KONTRIMAS B.
361 W. Broathvav, So. Boston, Mass. T/el. So. Boston 0605 ■

i

<» K A i A PAS M(»<II TE BĮ \ AL 
EI NA GAUSAS M <> III BEŽIALS. .

'. I'NEŠ \ lUEI'AS KVKIT.IL.........
•>1 MOTI LĖ MĄ .................................

\s MERGYTĖ ........................................
N ES 1G RA1. BENK MERGI ž.El.Ū.-. . .

NE l'i'.L T\V'-S \s MERGELĖ. K 
\Al MO< 11TĖ MANO .....................|.

šiomi- dimmmi- .-n-ihinkmm 
l:- ii.jo advokato ;t Int-ny lapo J 

.1 i.’ •’cui. I )ži ’.ilgia- i vi-i
1 ■ ■<;i. m-.- dabar tikrai 

bii.- \ i.-l aprūpinti hiyaii.-kai.- 
1 ii kalni.-.

GlZlil. a«l\ (’.'Gltll- l'-'tio- J. 
įtaikus 'riiaė Li( t‘C oje. i>-t už
augo V.'or.-r.-imĄ t;:!|>:' iiifi-n i r 
Giaig diiito

4-

U

1

t

3 
iln« i 
•Jolt 1

]“!.IO.- 
jiiikti

l.DS. 
dirbo,
taraĮh iai.
as paslepi;

Vi-i k;>i vienas i .-u.-il inkint;? 
ateikite ir pasirenekite prie 
darbo t m-p organizacijos la
bui. Valdybos Narys

I! 1.1 h <1 v a z 11111 • • r o .

(•.arkas Imtu sėkmingai veda- 
tai kuopa reikalaus ant 

susi rinki- 
Del ge- 
nutarta,

kalt visi laikraščiai būtų siun
čiami vien kuopos generaliniu 
agentui, kuris'gavęs juos išne
šios po siūtis, ir ves visą atskai
tą. ir už savo darbų atsakys 
prieš kuopą. Taipgi kuopa pa
gindavo, kad agentas reikalau
tų nuo tų redakcijų, kurių lai
kraščiai bus platinami, garsin
ti stočių ajitrašus, kad žmonės 
žinoti] kur galima pasipirkfi 
pavieniai <*gz.

Dieve, laimink užbriežtą dar
bą ir .-ateik jiem- sveikatą ir 
energiją.

Našliuos vargonninkas p. J. 
Aurius gėrėjosi mūsų jaunimu *■ z
ir jo gentyišsi lavinimu daino- 
•še.| pakvietę mūsų jaunimų į 
Kakfiu.ą k^neertan,-' kurs šwaš 
lapkričio 21 'd. Maskaradų ba
lius bus lapkričio 20 d. , y' 
4 Vakario lies, vyriausios įgas- 
padinės buvo p-lė M. Blazoniu- 
tė, LDS. narė ir p-Iū M. Vizgai- 
tė. Rep.

'SIAME MĖNESY i
—7-----------------------------------

LOAVELL, MASS.. ; '
į Spalio 30x1. -Aušros V^rtų 

moterų dr-ja buvo surengus ba
lių. Ji jaignup senuį^^a pasi
žymėjus ■ galėjimą" snipengti 
smagias pramogas.'Todėl žmo
nių jos pramogoms nest'okuoja. 
Taip buvo i r šiame baliuje. Mu
zikantai buvo jauni vyrai iš 
Našliuos. Al ūsų jaunimas pa
mėgo tuos muzikantus.

Spalio 31 d. mūsų klebonas 
i-.mt. Kuras minėjo <l\ idešimt- 
metines sukaktuves1 savo kuni
gavimo. .Jubiliato pagerbimui 
bažnytinis choras buvo suren
gė.- vakarienę, f tų vakarienę 
žmonių buvo suėji* labai daug. 
Tek rinkas nei nesitikėjo. Jau 
apie septintą vai. darėsi salei 
ankšta. Visi buvo pakiliame 
i:p>‘. Visi linksmai kalbėjo, 
juokavo? (laspadiniavo jaunos 
< Lori.-lčs. Viena rimirki. o ki
ta dar smarkesnė.* Apie S vai. 
pasirodė ant estrados vakaro 
\edėjas V. Paulauskas. Pa- 
Imietė vi-us^užim|i vietas. Vi
si Imvo gražiojo tvarkoje suso-

Priverstinas Automob il ą Apdraudimas

- i . "N '. i . < » t ■

CLEVELAND, OHIO

ras raus randasi daug ]< 
iikišLm dr-.jų. 'Yra vyrų i*' 
t en dr-ju 'r vi<os g;erai gv
J;l. L- irot-T’l <lr-.|U .AUSTOS 
'/artų dr ja yra galingiausia. 
Ji pioižymėjus gerai.- darbais. 
Ku-met pare”gia pramogų 
r audirgiems reikalams. \ isos 
nares dirba, kaip bitelės.

I t
papuošti ji kasmet 

ip:«‘ sy.>(). Prie sius 
tdi ir garsioji daini-
M. čižauskienė. Ji

l’o .-iisirinkimo laivo debatai, 
debatavo M. A. Kuseckas ir 
S pausl iriai t i s. Tema buvo. ‘‘Ar 
dabartinės unijos yra, naudin
gos darbo žmonėms ai- ne.’" 
Debatai buvo smarkiai disku- 
-nojami. Pet laimėjimas išėjo 
p-’aiŠkus ir laito sii(<«iktas kre
mtas tdiiem diskiisantam. — 
pergalės m buvo.

SVARBUS PRANEŠIMAS
LDS N'ew York’o ir New 

JeiTK V apskričio poseiminis 
suvaživahnas Įvyks 14 d. lap
kričio šv. Jurgio Dr-jos sa
lėje, 180—2 Nc\v York Avė., 
Nevvark, N. .T. Sesijos pra- 
si dės 3-čią vai. po pietų.

Kuopos malonėkite pri
siųsti kodaugiausia atstovų, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Buvusio seimo Wa- 
Icrbury, Coliu, nutarimus 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 atsi-nietusios iš šio ap-

//t.t/.v.tro

. ..r. . ..i.

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

/

“ • ' " ' .....
m.\ '”-- Bomi’si lipios sumos: ;i;|..i <•) Pildės pinm.-ii- misi parnnka sumoje- 
oi -i'..t- tiik-om.riii dolerii.i. G«-i ;.,u-i:i- mtd.is \ m prisiminimi j- mi.oimi kieip- 
: i' pis p įsit i kėiii.tts .-ipdn-udo' ( in-m-.-m.-e i rri-mirn :iii»a bruk.-rius, kurie s:i- 
’• pil:i::i 11-i-is i:itoru|^<-ij is :'ii>:i linin is iįz .ii.drnudos f>oii<-x. I.oinls j ir iii- 
|.:.|-|||>iv - Fi ikniltmi) n-rtlfik:it,J. kul is bu- r< Iklililm'tis gavimui ••jutles.
'. nu: :.dtioi>inii ši.“ nptiruuiios t iiism-.-ui.-e) .-įtremai ir brokerini:

KNEIŽYS Anthony F.,
308 E. Ninth St., So. Boston, Mass. Tel. So. ĘosĮon 1888 

LITHUANIAN AGENCY, - •> . >
361 West Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0605 

MIKALONIS Julius,
425 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 1607 

NAMAKSY A. J.,
395 West Broackvay, So. Boston, Mass.

O CONNOR BROS.,
557 E. Broadway, South Boston, Mass.

PALIONIS J. S., -
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

YURGELUN C. P.į

683 Main St., Montello, Mass. Telephone Brockton 7180

Tel. S. B. 2402

Tel. S. B. 2027

t lui.i:-ti-imni - ir -;r.iž.iatisk»- 
ž.onėtu- i«-koi,;u. ir roikn’au- 

■mitnpą. 1 ž-i-akiu-ioni- t«’r pils
iu-. Ro;k:il:mki'<- jt.t kol dar 

ž-ak\turis siŲ-kim ir pinigu- -okaiiėiit antri.šu:

I’R 1S l iii INU K ITE Knh'in- i>-.il<i-i i -ii 
ln:s >|:iinoiui- ir nitizik::. Į-in.'kil ‘■iii i>: 
kit niiiMt katulo^.•. prisinsilmni . 
tą l iiitiėinine nemažinu kaip r<‘k»i 
li<’i--:liai^-ė. Su tiž-uk\tn:’i< -itj-kitc

GEO. MASILIONIS

233 West Broadv/ay South Boston, Mass.

r*< ■N.

T*

LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiu Geriausį Paskutini Patarnavimu
»

K:ii:m pii«“:tj:;ii»:)>t!-fn. L ž'i'i) pilt'.:) pagrobą. j>:i!.ii<l«-jin>t). su «»• 
p::t:irii:ix imti ir \!-“Os reikt’. s dulkt;'!- )>«- tliatio “Zrtli'im apsltft 
fu Sse Ir mnr-čmu nž «li<!eiiu-. <• ui x:Uku- nuo S’JU i r.:>i»sršv<atĮ - 
Niekur kitur už tokia knlng t.Mp puikini t.epalni<l<>- kaip :G i’įtfriithVO.**’ 
Kits tik turėjo su nitinhn nikai;). xl^ j ra dėkiiui.

ofiso iutyri:pw, -
820 E. Sixth Street, So. Boston. Mass. TeL-B. B.

tit?* j
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ĖTĖ TEATRĄ, ŠOKIŲ
SALES

parapijos fę 
ta gražiausi

Trafiką Dviejuosė Miesteliuose, Datižė Automobilius, 
Gatvekariuš ir Traukinius.

liūs, -tai aųU 
r anų kijokių

4|ėjus 4 vai. dar- 
^siskirstę darbus

GAMBRIDGE’IAUS POUGUĮ
v X

FO DRASKANČIAS BOMBAS, SUAĖDĖ ANTRO
JO KURSO STUDENTŲ BANKIETĄ

/ —

priežasties koletą automobi
lių susikūlė.

J ie sudaužė radiatorį ąuto- 
mobiliaus, nuėmė priekines 
šviesas, ragelį ir sudaužė sti
klus.

Sumušė bėgdami Į teatrą

Atėjo į Ilarvard kryžkelę 
500 studentų pasuko link 
University Teatro , kur jie 
padarė koncertinį puolimą į 
vidų. Juos sugėidno iždinin
kas Middlese.N.apygardos, už 
ką gavo juodą akį.

, Po to prasidėjo muštynės.
Massachusetts Avė., pasi- Teatro vedėjas su šešias 

sėmę dideles lazdas ir jomis Harvardo studentais ir poli- 
|pradėjo darbą. Išlaužė.tre-; cija susikibo su gauja stu
lpas duris puolėsi į vidų. Me-1 (lentų riaušininkų.' Nors ki- 
|tė draikančias gaso bombas į į ta pusė buvo skaitlingesnė, 
įjarpą sėdinčiu, kuriomis tris pu t buvo priversti trauktis 
^studentus.apsvhigino. ų kiti lanl< ant gatvėj. Riaušinin- 
purejonėgti iš salės. . kai besitraukdami atgal (lau- 
b Salės tar]xluriuos buvo su- žė kas papuolė po ranka, 
įsibrukę riaušininkai pirmų 
raeįų studentai ir bėgančius

SL'f
lauže iždininką — 20 sužei

dė, 5 areštuoti

/Ę. Lapkričio 4 d. vakare Tck- 
Bolbgijos antrų metų studen
tai turėjo savo bankietą tra- 
įdicinėj dienoj kontesto tarpe 
įdviejų žemesnių klasių stu
dentų. Pirmųjų metų stu- 
įdentaį, dar Pesusėdus antrų- 
?jų pieįų studentams prie sta- 
^lųTeknol ogi j os gimnastikos 
rsąlėje, susirinkę kitoje pusė-

įfta » a ay. .- .8--.. JŲ-... _ —

^turejonėgti iš salės. kai besitraukdami, atgal dau-

Dalis riaušininkų praeida
mi padėjo ant Jobu llar- 

lantrų metų studentus prade- vardo stovylos galvos raudo
ną liktarną, o į jo glėbį pa-^jo nuišti. Kilo smarki kova.

kYieni kitiems skaldė auta u-i dėjo žolynų, kuriuos išsinešė 
iš teatro.

Triukšmingai pr 
link B ra t te krvžkeiė

Lsius be jokio pasigailėjimo ir 
^žmoniškumo. Pirm negu jie 
gįpašpniko laukan salė buvo 

pilna gaso nuodų.
L Išbėgę lauk antrų motų 
^studentai persiorganizavo ir 
^vtttarė atkeršyti “Fresh- 

už suardymą ban- 
Pradėjo plėšti nito jų 

^db’abužius, ir kaikuriems su- 
p plėšė į skutus. “Fresh- 
pihan’ai” žinoma irgi tą patį 
t- darė
g-. Paskui “Sophomoriečiai" 

arba antri] meti] studentai 
|-€uširinkę prie Teknologijos 
l'Jkįeme pradėjo šūkauti ir 
t, šveikinti su pgrgale. Ir ten 
| atbėgę “.Fresbinairai" metė 
^draskančias gaso bombas ir 
FAyjo “Soplionioriečius” nuo 
| kalno.
F Prasidėjo paroda gatvėmis

^‘Freslmurn^ai” pasijutę 
K pergalėtojais ir susirinkę 
rjdeme susiorganizavo paro- 
| dlYoti gatvėmis. Daugelis 

manyda-

apskaitymo, pada
rė už $2,500. ‘ .

Einant riauŠininkcups 
Massachusetts Avė. atgal į* 
Cambridge vienas automobi
lius, kuriame važiavo^uodrt- 
kas-fiū mergina Tarėjo prasi
mušti kelią, l>et 7OV nelaimės 
automobilius vienam riauši
ninkui prakirto akį. Tada ki
ti išsitraukė juoduką iš auto- 
mobilialis ir būtų nulinčiavę 
jeigu ne policija, kuri laiku 
pribuvo. '

Apmalšinus, policija riau
šininkų nepaleido, bet vąrėsi 
lig keturkojusMassachusetts 
Avė. Pervarius Harvard'o 
tiltą paliko vėl juos vienus. 
Ten prie pat instituto jie pa
darė daug žalos čiužinėjimo 
name. Užgirdė, kad policija 
vra >pasirengusi areštuoti bi
lų viena riaušininką nutarė4. A

grįžti į institutą užbaigus šį 
garbingą darbą.

užkabino policistus,' 
stovėjo 
gon’o.” 
areštavo
Atvažiavusi iš Bostono poli
cija areštavo kitus už prida- 
įymą žalos šokių salėje.

Štai tau ir studentai. Aiš- 
4<u, kad iš tokių baigusių 
mokslus studentų visuomenė 
neturės naudos.
Teknologijos studentai gavo 5 

dienas kalėj iman

Vienas areštuotas studen-' 
tas už kėlimą riaušių gavo 
nuo teisėjo Stone, Cam- 
bridge 5 dienas kalėti. J is ka
lėti atsisakė ir užsistatęs 
$300 kaucijos apeliavo į auk
štesnį teismą.

Kiti keturi bus teisiami vė
liau ir jie turėjo užsistatyti 
po $500 kaucijos Iki teismo.

Šie baltinami už daužymą 
nuosavybės, gąsdinimą niote- 

, rų ir pasipriešinimą ir erzi
nimą policijos.

Teknologijos fakultetas 
Field dienos programų dėl 
buvusių riaušių nepakeitė.

Grįždami 
kurie 

prie ‘“patrol \va- 
Tuomet policija sų- 
tris riaušininkus.i

įasileido 
ės, kur 

policistas Fdlcy areštavo vie
ną riaušininką.

Norėjo paliuosuoti suareš
tuotą .

Bevedant, suareštuotą stu
dentą į nuovadą būrys riau-„ 
sininkų puolėsi atimti. Tik 
ant laimės atbėgo kitas poli- 
cistas į pagalbą ir numalšino 
riaušininkus.

Paskui gauja pasiskirsčius 
daužė gatvekariii|S bėgančius 
gatvėmis.

Puolėsi ir į policijos nuo- 
\adą paliuosuoti kalinį, bet 
policija apramino.

Po 1o visi riaušininkai 
brukasi i TIarvard gatveka- 
i iu sffitį ir nė vienas nemokė
jo iero. Kuomet/lu karu 
atėjo, tai visi-suėję į vidų už
dainavo populerę Instituto 
dainelę: “Parvežk mane at
gal specialiu traukiniu į gar
bingą Tnstitutą.”

Gatvekąriuose nuplėšė 
skelbimus, supjaustė skam
bučio šniūrus ir pridarė kito-' 
kiu šunybių.

Bostone Sulaikė Trafiką 
šoko ‘ ‘ Gyvačių Šokį ’ ’

Privažiavę, Park Strc<4 
su.bivay išlipo į viršų. Šoki
nėdami Tremont gatve iš vie
nos pusės į kitą sulaikė trofi
ką. Atėję ant Tremont ir 
Boylston gat^iii kryžkelės 
vėl triukšmingai sveikino in
stituto vardu. Priėję kryžke
lę Boylston ir Iluntington 
Avė. lig sumišo, bet atsipei
kėję patraukė į vieną šokių 

i Iluntington 
daug žalos au- 

ir gafveką-

REIKALAUJA DAUGIAU 
KVOTĖJU.

Automobilių registruoto
jas Frąnk A. Goodvin būda
mas atsakomin^u už išdavi
mą leidimų važiuoti automo^ 
biliais nekonipėtentiškięms 
asmenims reikalauja paskir
ti daugiau kvotėjų. Prie da
bartinių aplinkybių su tiek 
kvotėjų neapsidirba ir be ge
ro ištyrimo per neapsižiūrė
jimą išduodamas leidimas'. 
Sako, reikia ilgesniq egzami
navimo;

A So. Boaton IfiGO-M.

UETUVYS GYDYTOJAS
Gydo visokias užsisenĄJuslas Ilgas 
ypatingu būdu, kurias negalima iš
gydyti paprastais gydymo budais. 
Valandos: Nuo 2'iki 5 po pietų ir 

nuo 7 Iki 9 vakare

M KAŠUBA, D. C., Ph. C.
414 BROA1>WAY, SO. BOSTON 

(Room 9)

7<L prasidėjo 
k Salė išpuoš

ei papuošalais. 
O stalai tik|įiįfguoja. Visur 
įvairumas, 
bininkai p;
gaudė kiekyįeną atsilankiusį 
ir §iiuė ti 
.saldainių, 
daiktų brangesnių ir piges
nių. Buvo ir gyvų daiktų lai
mėjimui. fi , k

Šiais metais matėsi gana 
daug'jaunų mergaičių ir ber
niukų besidarbuojančių fė- 
ruose. Tai pagirtinas pavyz
dys. ' '

Viso yra trylika stalų prie 
kurių darbuojasi parinkti 
darbiiųnkai riuo šių draugi
jų: A. L. R. K. Moterų Są
jungos 13 kuopos, Liet. Dar
bininkų S-gos Į'kuopos, Liet. 
Vyčių-17 hp., Šv. Petro Baž
nytinio Koro, Sodalimjos, 
Šv. Petro ir Povilo Dr-jos, 
Tretininkų, Šv.! Kazimiero 
R. K. Dr-jos, Apaštalystės 
Maldos Dr-jos, Amžinei^. 
Rožančiaus, Lietuvos Duktė- N.
rn D-jos, Marijos Vaik-Jių 
Draugijėlės, Šv. Jono Evan
gelisto Dr-jos, D. L. i\. Kęs
tučio Dr-jos ir Saldžiausios 
-šinlies V.- Jėzau&-Dr-jos; - -

Parapijos vardu atskiras 
stalas.

Nors žmonių pradžioje ne- 
jierdaugiaųsia, bet parapijai 
pelno turi būti bus daugiau 
iicgu kitais,metais. Atsilan- 
kiusiejpnoriai pirko tikietė- 
lius, kad tik padarius dau
giau pelno.

Parapijiečiai turėtų skait- 
lingiau lankytis, nes tik ben
dromis^ pajė 
padaryti sko'

ATVEŽĖ KURO

Šiomis dienomis atplaukė 
laivas Magdalena į So. Bos
ton ’ą iš Vokietijos ir atvežė 
4500 tonų apvalių anglių. Šis 
laivas išplaukė, iš Vokietijos 
spalių 9 ir turėjo būti sakai
tė anksėiaus, bet audros su
laikė.

t

IŠTVIRKĖLIAI

• V"

WALSH’AS BUS CERTIFI- 
KUOTAS LAPKR. 17

I

♦ David I. Walsli, naujai iš
rinktas Massachusetts valsti
jos senatorius bus prisiren
gęs perimti ofisą joje dieno-r 
je arba apie lapkričio 17.

Sulig. įstatymų Bostonas 
turi 15 dienų laiko grąžinti 
balsus valstijos sekretoriui. 
Tuomet tuos bakselius patik
rins Gubernatorius ir Tary
ba ir išduos išrinkimo certi- 
fikatą David T. Walsh’ui.

POLICIJOS LEITENANTŲ
KVOTIMAI LAPKR. 26

Departamenfas Civilės Tar
nybos ir Registracijos prane
šė visoms policijos stotims, 
kad kvotimai pakeliamų į li- 
tmaiitus bus lapkričio 26 d. 
-Šie kvotimai bus visiems sar- 
gentams ištarnavusiems ma- 

. idiuisia^tris metus. -

NELAIMĖ
Lapkr. 1 d. Hersey kom

panijos dirbtuvėj prie E ir 
2-ros gatvės, ištiko tokia ne
laimė : naktinis užveizda kri
to į elevatoriaus šulinį ir už
simušė. Besąs susilaužęs nu
garkaulį ir nusideginęs ran
ką. Turbūtybuvo pagavęs 
plika raligyvą” vielą. 
Jis toj dirbtuvėj buvo išdir
bęs 40 metų. Kaktį jo šei
myna nesulaukdama, suma
nyta eiti jo ieškoti. Sūnus 
nuėjo, pro dirbtuvės langą į- 
lindo ir surado negyvą tėvą.

Tol. So. Boston 0S23
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandos: 

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1 :30 Iki l> 
ir nuo 6 iki s vai. vakare. Ofisas 
uždarytas suimtos vakarais' ir ne- 
dėldieniais. taip-gi seredomis duo 

12-tos dieną uždarytas

.11

g LIETUVIS DENTISTAS i

IdR, ST. A. GALVARISKI i
(GALINAUSKAS)

|414 BroacĮway, So. Boston 
Teleplione So. Ųoston 2300

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

į iki 9 vakare, šventą dieną pagal su- j 
S sitarimą.

iniiĮĮiiiiutH'..

k
^manais.

Išėję 
įkparoda prasitęsė gatvės pla- 
ktumu, užstojo trati ką iš vi- 

pusių, sulaikė automobi- 
rjių^motorus ir nukirto gatve- 
Bliarių virves, 
p Pakeliui studentai prisi- 
Lrinko raudonų liktarnų nuo 
Kvieti], kur buvo iškasimai. 
^Jie jomis švyturiavo parodo-

■

Pirmas ~ sustojimąs buvo 
Bairt' Centrai krvžkelės, kur 
Studentai susirinkę aplink 
| didelį t ra tiko signaknį stul- 
įbpų išreiškė savo klasai svei- 
BSonuną. Paskui jie nuėmė 
Ežviesas ir parašus nuo rigna- 
&linio bokšto.
K- Antras sustojimas buvo 
Bjfieš Harvardo Universiteto 

ils, kur jie taipgi trinks- 
feningai reiškė sveikinimus/ tas pašaukė "pagellnm dan- 

idami nuo Centrai krvž-
į Uarvard jie sudaužė 

automobili lydei tos

salęf Eidami 
Avė. pridarą< 
tomobilistams 
riains.

Atėję į š< >kių salę susirėmė 
su keliais poliristais ir salės 
tvarkdariais. Vienai polio i s-

turi
i plis ak į i besimokinan

ti jaunuomenę ir iš jos tiki
si susilauki i vadų.

Nekalti žaislai, kurie daž
nai apsireiškia pas jaunuo
lius nedaro niekam žalos — 
ir praleidžiama kaipo juo
kas. Bet žaislas Teknologijos 
studentų perėjo rubežin ir 
labai skiriasi nuo nekaltų 
žaisli] išreiškiančių jauną 
dvasią. .Jie išniekino polici- 
ją ir civilius. Sulaikymas 
i ra l iko, daužymas savasties 
ir nekaltii^žmonių nėra ne
kaltas žaislas.

Žodžiu sakant — j*ie pasi
elgė kaip paprasti ištvirkė
liai. .Juose nesimatė prakil
numo ir inteligentiškumo ko 
visi tikisi iš studentų einan
čiu aukštus mokslus. *

Jų pasielgimas pažemino 
institutą, nes blogiau nebūtų 
padarius nedisciplinuota iš
tvirkėlių gauja. - —

Kiekvienas iŠ jų prisidė
jusių prie šių riaušių turi 
būti skaudžiai nubaustas, 
kaip ir kiti riaušininkai, kad 
dudtų lekciją kitiems. Šis 
atsitikimas turėtų būti pas- 
k.utrrfis, nes taip dedasi tik 
nekultūringoje šalyse.

K I

Visuomenė visuomet 
nukrc 
ė i

[ėgomis galėsime 
jloms galą. Tuo 

reikalu privalo susirūpinti- 
visi. ' Eep.

- i
s

PLĖŠIKAI ĮSILAUŽĖ Į 
NAMUS

?ęewton’e plėšikai įsilaužė 
į Moses W. Snyder, odų kup
riaus namus ir pavogė už a- 
pie $15,000 vertės auksinių ir 
d(iimantinių daiktų.

58 KINIEČIAI AREŠTUOTI
Penkios dešimts aštuoni ki

niečiai -buvo areštuoti, už 
gęmbleriavimą ir daug viso
kių gembjeriavimui įrankių 
buvo paimta po numeriu 54 
ir 58 Beacli Street. kuomet 
policija padarė ten kratą7.

POLICIJA IEŠKO “STRIEL 
ČIAUS”

Joseph Hierdy, 24 po nu
meriu 64 Rosemont St., Dor
chester randasi Boston *o 
miesto ligoninėje. Jis gavo 
kulką į dešinįjį petį. Sulig 
policijos raporto, jis buvo 
pašautas kuomet stovėjo ant 
kampo Dorchester Avė. ir 
W. FirstĄgatvės, So. Bos
tone. Policija tyrinėja.

STUDIJUOS TRĄFĮKO „ 
7‘ /^AIŽĖTI

Mayoras Nichols praneša, 
kad jis beveik pabaigė pla
nus po ilgo studijavimo Bos
tono t ra f i ko padėti. Jis pa
skirs komisiją, kuri ištirs vi
są jųiestą ir padarys sugesti
jas prašaiininnii susikimši
mo miesto gatvėse, kuris kas 
mėnuo auga vis didyn. .Ko
misija bus sudaryta iš žmo
nių turinčių prityrimą tokia
me darbe.

PARSIDUODA BUČERNĖ
‘ 4RGR0SERNĖ

BIZNIS gerai išdirbras. Priežastis par
davimo — savininkas važiuoja Lietu
von. !>5 C St., So. Boston. Mass. (L.512)

Ii Tel. Brockton 5112 
DANTISTAS

DR. A. 1GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietą
705 Main St.,.Mont,RlInf Mas<

(Kampas Broad Street)

dr; j. margus
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretui! ir ehroniš-' 
ku vyru ir moicru ligų ir nup 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass. 

Room 7—Trt. Riehmond 668
Valandos: Nuo J ryto iki 8 vak, 
Nodėldieniais iki 4 vai. po pietų

5 TEL. So. Boston 0506—W.
| UETUVYS DANTISTAS

H. L. KAPOČIUS
5251 Broadway, So. Boston
/ (“Keleivio” nume)
*Oneo Valandos: nno 9 Ud 12, nao 
#1:86 ftl 6 ir nno 6:30 iki 9 vakare..........................................
JSeredomig nno 9 Iki 12 vaL dien* J 
^Suba tomis nno 9 iki 6 vak. NedA / 
* įlomis nno 9 Iki 12 (pasai sutarti' *

| :ADVOKATAS • Ž
i IGNAS J, BARIUS | 

546-548" Slater Buildin’g | 
- WORCESTER, MASS. Ž

Tel. Purk 7717
REZIDENCIJA 51 CHROME ST. /i

Aelefonas: South Boston 4768

i GYDYTOJAS IŠ RUSUOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO 

351 Dorchester Street
So. Boston, arti Andrew Sq.

VERACKAIRVišINSKAS’
LIETUVIAI ADVOKATAI!

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
I

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H, S. STONE
akių speciaiAstas

t93a W. Broadvay, 8o. Bosiu*
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 •. rak

SUSIRADO DARBUS
Per spalių mėnesį sumažė

jo bedarbiaujančių skaičius. 
1.550 datbininkų susirado 
darbus įvairiose įstaigose.

I)arbdaviai daugiausia rei
kalavo mekanikų mokančių 
darbus. Beto buvo daug rei
kalavimų moterį]. '

5 \ — ■„■■■

KORAS RENGIA KELETĄ 
PRAMOGĖLIŲ

V i ('tos parapijos koras lap
kričio 3 d. turėjo susirinki
mą. Komisijas koncerto ir 
šokių išdavė raportus. Pa
sirodė, kad abu vakaru davė 
gražaus pelno. Nutarta reng
ti ir daugiau-vakarų. Ta pa
ti komisija p-lės Masioniutės 
ir Karbaus$dutė apsiėmė ir 
vėl darbuotis.

Boto, nutarta surengti pri- 
\ atišką pasilinksnjinimo va
karėlį vięu .tik dėl narių. J 
komisiją apsiėmė p-les Stm- 
vinskiutė, Kinaančįntė, An
tanėlis ir Ašmenskas.

Dabartiniu laiku koras 
smarkiai Auga nariais ir 
daug veikią. V

B. & M. PALEIDO DAR 10 
NAUJŲ MOTORINIŲ 

KARŲ
Boston ir Maine Gelžkelio 

kampanija išmėgins motori
nius traukinius ant savo bė
gių tarpo New Hampshire, 
Maine ir Massachusetts nu
pirko dar 10 naujų motorinių 
gelžkelio karų. Dabar turės 
tokių karų išviso 24. Du iš 
naujų karų yra 73 pėdų ilgu
mo, o kiti astuoni po61 pėdą.

GUBERNATORIUS IŠVA
ŽIAVO Į EUROPĄ

Pasibaigus pasekmingai 
rinkimu kampanijai Guber
natorius Fuller ir Mrs. 
Fuller išvažiavo kelioms sa
vaitėms i Europa. Tą tripą 
daro dėl pataisymo ^Mrs. 
Fuller sveikatos. Su jais va- 
žiupja ir šeimynos gydytojas.

Sugrįžęs turės išspręsti 
klausimą reikale nuteistų tri
jų jaunuolių nužudžiusių ka
rų kompanijos paymesterį. 
Jie dabar laukia galo arba 
Gub. malonės Cbarlestown’o 
kalėjime.

I I ♦
1 ♦

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BR0CKT0N MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brortton 7180

\

Tol. s. B. 4775-M

DR. J. L. CLOUGHERTY
PODIATRIST 

Kojų Specialistas 
Visokios kojų negalės moksliškai 

įydomos — 
Apžiūrėjimas nemokamas. Ofisas 

atdaras vakarais
414 BROADVVAY. SO. BOSTON ■ 

_ Room 4
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DR. L. GOLDEN
Perkalė .«nvo Bostono ofisą iŠ 99 

GREEN ST. į savo namus 
116 Crawford Street, Rxbnry 

arti \Varren ir Grove Hali
I Vlaudos ryte nuo 9 iki 10: dieną nuo

1 iki 3, ir vakare nuo <’> iki 8 
Kalbu angliškai. liotuviikAl, rusiškai 

ir lenkiškai.
Telefonas Rovbury 0131

kRes. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

MBiaHaMaraaMtai
Ofiso Telefonas University RS31-Wj 
Rezidencijos Tel. University S831-K

D. A. ZALETSKAS i
Grahorius ir Balsam uoto jas 
448 ir 983 CAMBRIiSgE STREET

CAMBRIDGK. MASS.

I

I

JUOZAS CDNYS 
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

Rezidencijos Telepbonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 077»-W

S. BARUSEV1Č1US
UetvTlikafe Grabortm. balaunoto 
Jm, Bea) Bstata Ir PobUe Notaras.

258 W. BroatMj 
Sovth Boston. Man.

ReaMenctja 838 rk>txweter Arena 
©orct>eatar, lCaaA

•
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/..

X Nz-

ginu poličistųK 1x4 iki atva
žiavo, tai riaušininkai buvo 
išmesti Lauk iš salės.

Tarpe aukavusių biznierių 
parapijos vakarienei praleis
ta biznierius J. Sakalauskas, 
kitfis aukavo slmuklerį ir ki- 

Žalo$ tokių daiktų. Valio! Koris** g™ 7774.
M

v'
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TO LET 5 nioe light rooms, good 

Jpcatidn, nrwlv paiąted, dertric 
r.Rhtx' top flooc, 74 Allen St., Bos
ton. R^ferences reųuired. 'Phone 
* . (L.9,12)

LIETUVIŠKA KRIAUŠIU 
ŠAPA

130 C St, So. Boston, Mass.
Slavam motery ir vynj drabuiina. 
Atnnnjfnam Ir IRvalom fnrkotna. 

. > Vyrama išvalyt tr pattlayt tinta* 
$1.23. Moterims Išvalyt Ir pataisyt 
snknfr, |1.M\ Atvftilnojam paimt 
drahnilns Ir ISval^ atretnm | na
mu*. Neišduokit drabužių n Ir kam 
be musų čekio. Fnbandy peesltlkrln- 
idte. 139C St., R. Boston. (S.15.L.16

*

VU ‘ *

Į Vi. Nonvood 1303

V. WARABOW & CO.
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
IR B ALSAMUDTOJ AS

1173 washtSgton street
Norvood, Man. J /**
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