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Lietuvos Socialistai Pripažįsta Lenkams Vilnių
SHARKEY KUMŠTYNIŲ 

4 NEBUS
NKW YORK. — Kum- 

. štynės Sharkev-Heeney, ku
rios turėjo įvykti šiandien, 
atšauktos dėlei Sharkey su- 
sižeidimo._ šio miesto atle
tų komisija Įsakė Sharkey 
vistiek atvažiuoti, kur jis 
bus išegzaminuotas komisi
jos gydytojų.

- DĖL NENUKIRPTAPLAU- 
KĖS MOKINIAI SU- ’ 

SUSTREIKAVO
SALĖM, Mass. — Aukš

tesnės mokyklos mokiniai 
paskelbė streiką už tai. kad 
perdėtinė nenusikerpa plau
kų ir kad nešioja trumpus 
sijonėlius. Streikieriai taip
gi sako, kad jos mokymo me
todą nėra moderninė. Kaip esąs \ as.

VIENUOLĖS IŠGELBĖJO
75 MERGAITES

GRANO RAPIBS, Mich.
—r Kilus gaisrui Mt. Mercy 

i Akademijoj, kur mokinosi ir 
gyveno 75 mokynės, 43 vie- 
nuolės-seserys išgelbėjo jas 
nuo ugnies.

Gaisras sunaikino novicia
to dorinitoriją ir muzikos 
kambarius. Padarė žalos už 
$75,000.

t >■ : ‘

TROTZKIS NUŽUDYTAS
LONDON.—Žinios iš Ber

lyno paduoda, kad Leon 
Trotzkis, buvęs bolševikų ly
deris, nužudytas. -Trotzkio 
tikra pavardė yra Bronštein.

Vėliau gauta žinios iš 
Maskvos, kur sako, kad nie
ko panašaus nėra ir Trotzkis 

i

tėjo iš White upės ir apsėmė mies- 
gaisri ninku stotį, prie White River

* M

Vaizdas iš Vermont valstijos kuomtt vanduo 
tus, kaimelius ir vienkiemius, čia matome apse: 
Junction, Vt.

streikas užsibaigs sužinosi
me vėliau.

PRIGĖRĖ DEVYNI 
JŪREIVIAI

BOMBAY, India. — Ki
lus audrai ant jūrių, jūrei
viai važiavusieji ant Indijos 
laivo, 9 žuvo. Audra sulaikė 

. .H^^iBjpsJĮĮnįįjos.
■ ~~ ------------------------

27 ŽUVO KASYKLŲ 
ĘKSPLIOZIJOJ

TOKIO, Japonija. — Nig 
Mitsubishi, anglių kasyklose 
įvyko ekspliozija. Dvide
šimts septyni darbininkai 
žuvo ir daug sužeista. Nuo 
ekspliozijos prasidėjo gais
ras ir sunaikino viską.

DEPORTAVO NEW YOR- 
K IEČIŲ S Iš BETHLEHEM
NEW YORK. — Bethle- 

hem, Pa. miestely, gyvento
jams pasiskundus dėl New 
YorkieČių netvarkaus užsi
laikymo, to miestelio polici
ja areštavo 68 New Yorkie- 
čius ir patarė jiems apleis
ti miestą..
nas turėjo užsimokėti pa
baudos pe $27.50. Kurie ne
galėjo užsimokėi tuos pa
siuntė i kalėjimą. .Tie nieko 
tokio baisaus nepadarė. o tik 
pašūkavo "atvėsę." kaip pa
prastai didmiesčiuose yra 
daroma ir gavo ne tik kraus
tytis iš ten. l>et ir užsimo
kėti.

Britanijos Valdiška Pašalpa 
Pavargėliams

IŠ CHERBOURG’O BOSTO
NAN NAUJU LAIVU PER

40 VALANDŲ
• III L

'--BERLYNAS.

Trockis Pasikėsino Nusi-
7 v ■ ■

kratyti Stalino
Daro suokalbius su čeką ji 

nužudyti

.LONBON. — Iš Maskvos 
praneša, kad Trotzkis susita
ręs su slapta bolševikų čeką, 
paimti Rusijos valdymą į sa
vo rankas ir išmesti komisa
rą Staliną.

Visi sutiko su ta nuomone, 
kad Stalinas netinka būti 
diktatorių.

Kad pasaulis nešūkautų, 
kad bolševikas nužudė bolše
viką, tai buvę nutaria duoti 
jam virvę, kad jis pasikartų 
ir kad Trotzkis galėtu užimti 
jo vietą.

Sako, kad Stalinas dabar
tinis bolševikų diktatorius 
jau kelius kartus įsakęs čo- 
kai veikti prieš Trotzkį. 1x4 
ji nė iš vietos. Tai41abar jis

bando nusikratyti čekosjar- 
šininkų ir į jų vietas susta
tyti artimiausius.

Kariuomenė sako, kad ne
politikuoja. ir klausys to kas 
valdys. Gal kada ir darbi
ninkai pasiliuos iš bolševiku 
kruvinu nagų vergijos.

metų bandymo .Herman Bo- 
elck. Hamburgo siuntimo 
magnatas, sako išradęs tor- 
]>ėdą kaipo laivą, kuriuo ga
lima plaukti 94 mailes į va
landą, taip kad iš Cherbourg 
į Bostoną imti] atplaukti 40 
valandų. Laivas yra tik 98 
pėdų ilgio ir 13 pėdų pločio, 
bet talpina keturius darbi
ninkus, 10 pasažierių ir kiek 
pašto siuntinių.

Kitą pavasarį darys viešą 
bandvma ant jūrių.

. - l
• Plauks nuo Y okietijos pa
krančių iki Caj>e Finisterre, 
Ispanijos.

.HEARSTO LAIKRAŠČIAI 
SUSEKĖ MEKSIKOS ' 

SĄMOKSLĄ

Boston American ir kiti 
Hearsto * laikraščiai iškėlė 
aikštėn Meksikos valdžios 
dokumentus, parodančius, 
kad Meksika prisidėjo prie

tai žiūri į šį Lietuvos socia
listų pasiūlymą ir jie mano* 
kad lenkai šį rudenį bandys 
aneksuoti Lietuvą.

Lenkų spauda; garbinai 
Lietuvos išgamų žygius ir 
sako, kad Lietuva be jų glo-< 
bos negali egzistuoti. Taigi 
Pilsudskį' laukia tik šalčių^ 

•ikietėsią keliai.; į 
.s mano, kad Lietūs |

MASKVA.—Lietuvos so
cialistai. netekę vietų Lietu
voje sukėlė riaušes Tauragė
je. Apiplėšę Lietuvos val
stybės bftnką pabėgo į užsie
nius. Šilčiausias vietas rado 
pas lenkus. Jie lenkams pa
sižadėjo ištikimai tarnauti, 
kad tik atėmus Lietuvai ne
priklausomybę. Spaudoje 
jau buvo žinių, kad pabėgu
sieji iš Lietuvos socialistai 
dirba Varšuvai už atlygini
mą. *

Lapkričio 6 d. susib’gė iš 
visų kraštų į Rygą ir ten 
svarstė kaip nuversti dabar
tine Lietuvos valdžia ir ja 
atiduoti kam jau nuo senai 
yra pažadėta, tai yra Var
šuvai.

Kaip anglų - :.ąuda pade. - 
da tariPlečkaiTis, socialistas, 
Lenkijos į g;. Jotini s, buvęs 
socialdemokratu partijos at
stovu Lietuvos seime, pasiū
lė susirinkimui rezoliuciją, 
kuri pripažino Lenkijai Vil
nių ir visą okupuotą Lietuvą 
ir reikalavo atnaujinti dip
lomatinius Lietuvos-Lenki
jos ryšius tuo pagrindu.

B^: tojiau, Plečkaięio nu- 
TrraTY^fetr^sbcralTstaš pra- 

nešė susirinkimui, kad kele
tą dieni] prieš ši susirinki
mą, Plečkaitis jį buvo nusi- 
vedesr pas lenku ambasado
rių Latvijoj, n. Lukoševičių, 
ir ten išsikalbėjus apie Lie
tuvą. Lukoševičius pareiškė, 
jei susirinkimas priims šią 
rezoliuciją Vilniaus klausi
me. Lenkija padės pabėgė
liams socialistams nuversti 
nusiau-fašistinę Voldemaro- 
Smetonos diktatūrą. Luko
ševičius šios žinios jieužrin- 
čijo. kas parodo, kad Lie
tuvos išgamos socialistai tik
rai veda dervbas su lenkais. 
Kadangi lenkai jau nuo se
nai ieško progų nulti Lietu
va. tai šis socialistų išdavi
kiškas žvgis gali juos pastū
mėti i kara su Lietuva.

Maskvoje rusai gana rim-

-c

kuonv!
Pilsu ■ 
va galėsiąs užimti į tris die-< 
nas. Jis sako, kad Lietuva 
būtinai reikia sujungti su! 
Lenkija ir Lietuvos judus —• 
socialistus, kurie-yra lenkų 
valdžios globoje, grąžinti 
Lietuvon lenkų kariuomenei ’ 
lydint. Reiškia, išgamoms 
Plečkaiciams lenkai užtikri- 
im pilniausia protekciją.

v. ;ariat : i.-Lu, įal-*
betų, Lietuvos valdž pasi
tiki. kad Lietuvos narsioji 
kariuomenė priešui gali atsi
laikyti per šešius mėnesius.

a
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Eltos pranešimu, prieš e-» 
migrantų kongresą Rygoje 
gręžtai pasiuke visa Lietu-* 
vos spauda. “Lietuvos Žį* 
nios” pažymi: Lenkija, lai- 

r. .kydama Plečkaičio rezoliuciją 
ispra-|jąT^*tuvos nauefies nusisui^ 

tymu. klysta taip pat kaip 
ir tikėdamosi rasti Lietuvo
je savo planams talkininkų. 
Lietuvos liaudis mokės pa
rodyti savo valstybinę nuo
voką. kada jai toks susitikti 
su sąvo n< priklausomybes 
priešais, nežiūrint t 1 kia 
vyriausybė pašauks j«* prie 
ginklo. “Rytas” pareiškia: 
Plečkaičio ir kitų su juo pa
sireiškusiu kongrese social
demokratų žvėris- griežtai 
pri ešta rau j a ei ementari š-
kiausiam valstybiško lojalu
mo supratimui ii* yra dėl to . 
griežtai smerktinas.

Lietuvos P a si unfi nybe 
A merijai

1927 m. lapkričio mėn. 15 d.

i

Britanijos sveikatos mi
nisterijos išleistoje apyskai
toje parodoma, jo^ Anglijoj 
ii• 
vargėliau gauna 2,396,000 
vyrų, moterų ir vaikų. Va
dinasi šiemet šelpiamųjų y- 
ra beveik dvigubai daugiau, 
kaip pereitais metais (1,- 
220,000).

Birželio 30-tai dienai.šie
met šelpiamųjų buvo 2,421,- 
000; Aukščiausią laipsnį jų 
skaičius buvo pasiekęs šių 
metų rugpiūčio mėnesio 14 
dieną — 2,490,000. Tą mė
nesį šelpiamųjų skaičius su
mažintas ne dėl to, kad būtų 
sumažėjęs pašalpos reikalin- 
gų žmonių skaičius, bet dėl 
valdžios nusistatymo tą skai
čių sumažinti.

Iš tikrųjų, kaip sako 
“Baily Herald,” pramonės 
srityse padėtis tuo atžvilgiu 
yra daug rimtesnė, negu tie 
oficialūs skaičiai rodo todėl, 
kad 413-koje unijų esą nu
statyta, jog skaičius reika
laujančių pašalpos žmonių 
yra pašokęs, palyginti per
nai metais. Tam priežastį 
“Baily Herald’as” mato 
angliakasvklu lokaute.

L. V.

PAŠALPOS NEDIRBAN
TIEMS ANGLIJOS 
ANGLIAKASIAMS

Angliji^-profesinęssąjun- 
gos (“Trade Unionai”) yra 
apsidėjusios laisva valia mo
kesniu po vieną peną dienai 
nuo nario Angliakasių Fede-" 
racijos naudai, kuri ir dabar 
turi šelpti daugelį savo na
rių, nes angliakasvklu rajo
nuose dar daug darbininkų 
nėra grįžę į darbą.

Nuo pat angliakasių strei
ko pradžios daug remia dar
bininkus ir vadinamas mote
rų komitetas. Iš Komiteto 
sekretorės daktaro Marion 
Phillips padarytos apyskai
tos matyt, jog komitetui bu
vo suteikta šimtai tūkstan
čių svarų sterlingii per Ang
liakasių Federaciją. Apie 
287 tūkstančius svarų ster
lingi] pašalpos moterų komi
tetas išdalijo angliakasvklu 
rajonuose, arba tiesiog per 
vietinius komitetus. Bau
giausia pinigų buvo išleista 
šelpti moterims nėščioms, su 
kūdikiais arba sergančioms. 
Tokioms moterims pašalpai 
iš viso išleista 109.300-svarų 
sterlingi].

Buvo globojama apie 50,- 
000 moterų J r keli tūkstan
čiai sergančių vaiki].

Tiktai vienas nuošimtis 
visų toms visoms pašalpoms 
įgytų pini gi] .tebuvo išleista 
to komiteto administracijai 
išlaikei i ir vienas nuošimtis 
kitoms išlaidoms.

Komitetas esąs taipogi pa
siruošęs išdalinti tūkstan
čius tonų senų drabužių ir a- 
pie už tris tūkstančius svarų 
naujų rūbų (ypatingai kūdi
kiams). - L. V.

MIRĖ ILGABARZDIS 
AVATTPETON. NA D.

}Čia mirė ūkininkas, kuris tu
rėjo 17 pėdų ilgio barzdą. 
Nuo Tn • »<»< 14 d. 1875 metų 
jis va ■ jo ]>o pasauli su 
cirkonus ir rodė savo nepa
prasto ilgio barzdą, kuria jis 
galėdavo apsivynioti kelius 
kartus apie savę.

PIRMAS JAPONŲ 
VYSKUPASSUSTREIKAVO CIGARŲ 

DIRBĖJAI VOKIETIJOJ
BERLYNAS.—Apie 130,-

000 darbininkų cigarų pra-įrevoliucijos Nikaraguoj ir 
monėje išėjo į streiką. Tuoj jįad ją finansavo. Apie tai 

ir anksčiau buvo kilę kalbų, 
kad Meksika eina slaptai 
prieš Jungt. Valstijas, bet 
Meksikos valdžia šiaip taip 
išsiteisino.

Meksikos atstovas Jungt. 
Valstijoms tuos dokumentus 
užginčija, bbt laikraščiai iš- 
rbdinėja, kad tai yya tikri 
valdžios dokumentai su pa- 

ir antspaudomis, ir 
kad jie buvę slapta pavogti 
ir patekę į Hearsto rankas. 
Kai, kurie laikraščiai sako, 
kad visi tie dokumentai A- 
merikos valdžiai jau senai 
buvo žinomi.

po to, darbdaviai paskelbė 
lokautą ir uždarė dirbtuves.

. REIKALINGAS 
VARGONINKAS 

sumanąs mokyt ir valdyt baž
nytinį chorą. Atsišaukite tuo- 
jaus pas Kun. V. Matulaitis, 
383 Box P. O., St. Clair, Pa.

(L.-22)

ANTRA VASARA BOSTONE
Bostone oras šiltas taip, 

kaip liepos mėnesy. Nieka
dos dar nebuvo, kad lapkri
čio 16 d. pasiektu 76 laips
nius šilumos^

PADĖKONĖS DIENOS 
“DARBININKAS”

$100,000 GAISRAS BRIGH- Įrašais
TONE

Boston ir Albany kompa
nijos anglių kieme kilo gais
ras. Šeši karai sudegė ir na
mai. Apie 700 tonu anglių 
virto pelenais.

Sekančią savaitę išleisi
me tik vieną “Darbinin
ko” numeri. Antradienio 
numerio nebus. Penkta
dienio numerį vietiniai 
gaus antradienio vakare.

Padėkonės dieną, ket
virtadienį švęsime ir mes. 
“Darbininko” ofisas bus 
uždarytas.

“D-ko” Administracija

Žmonės Jungt. Valstijose 
suvalgo maisto už $22,0'10,- 
000.000 per metus.

i •

Monsgnoras Huyosaka, yra 
pirmas Japonų Rymo Katalikų 
Vyskupas, kuris gavo įšventi
nimus šv. Petro bažnyčioje, 
Ryme. Šventinimus suteikė 
šv. Tėvas.

i

KAS LAIMĖJO DOVANI?
“D-ko” No. 86 laidos 

vienas egzemplioris buvo . 
išleistas skirtingas nuo ki
tu tuo, kad iame tilno šis 
pranešimas:
- “PRANEŠAME, kad 
“Darbininko” prenumera
tą vajus prasidės sausio 1 
d., 1928.”

Kas šį egzempliorį gavo
te, atsišaukite ir gausite 
dovaną “Lietuvos Albu
mą.”

“D-ko” Redakcija.

f
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ja. Viduj buvusieji žmonės 
puolė laikyti duris. Bet jė
gos buvo nelygios^ Tuoj įsi
veržė trys ginkluoti vyrai ii’ 
lenkiškai suriko: “rankas 
aukštyn!” Atkišę tris revol
verius pradėjo kraustyti p. 
Staugaičio kišenius, reika
laudami ginklo, bet jo nebu
vo. Pastatė i kertę ir liepė 
nejudėti. Patys gi pradėjo

naujos- viską versti, krėsti ir reika-

Su juo lakūnas skris į Pabaltę 
ir. Skandinaviją

KAUNAS.—Aviacijos ka
pitonas Gustaitis, sportinio 
lėktuvo “Ambo” tėvas, šie
met stato naujo tipo lėktuvą. 
Lėktuvas baigiamas dirbti 
mūsų aviacijos dirbtuvėse.

Kap.- Gustaičio
konstrukcijos lėktuvas yra 
dvivietis mokomas vienspar
nis aeroplanas. Jo motoras
— čekoslovakų firmos “Val- 
ter” 60 II. P. pajėgumo. 
Lėktuvas išviso kainos apie 
20,000 litų.

Naujashi lėktuvas bus dvi
gubai lengvesnis už dilbai* 
vartojamus pas mus moko
muosius lėktuvus. Jo svoris
— 360 klgr. Greitumas — 
140 kilomtr. į valandą Paty
rimai rodo, kad mokiniam 
lėktuvui didesnis greitis yra 
kenksmingas.

Su naujuoju lėktuvu bus 
galima padaryti visas aukš
tojo pilotažo figūras, kurių 
dėl silpnos konstrukcijos ne
galėjo dalyti iki šiol pas 
mus vartojami mokomieji 
lėktuvai. Lėktuvas galės pa
kelti benzino 20 valandų oro 
kelionei.

Kap. Gustaitis su juo yra 
numatęs atlikti ilgesnes ke
liones k. t {nuskristi Latviją, 
Estiją. Suomiją, Švediją ir 
kitas valstybes.

Kap. Gustaitis prieš iš- 
vyksiant Paryžiun baigti
aukštuosius aviacijos moks
lus, nori patsai išmėginti sa
vo lėktuvą.

LENKŲ AGENTAI TERORI
ZUOJA NEPRIKLAUSO

MOS LIETUVOS GY
VENTOJUS

Šiomis dienomis perėję 
demarkacijos liniją iš oku
puotojo krašto 3 ginkluoti 
vyrai užpuolė Žagariškių pra
džios mokyklą. Ginklais gra
sindami reikalavo kokių do
kumentų apie šaulių organi
zacijas. Apiplėštas atvykęs 
mokyklą vizituoti-Seinų aps
krities pradžios mokyklų in
spektorius p. Staugaitis. 
'Apiplėštieji žmonės visą įvy
ki šiaip aprašo:

Inspektorius p. Staugaitis 
atvyko vizituoti Žagariškių 
pradžios mokyklą ir sustojo 
pas mokyklos vedėją, kurs 
buvo išvykęs Sangrūdai). P. 
Staugaitis vakaravo mok. 

šeimynoj.
Apie 22 vai. vakaraujan

tieji išgirdo balsus. Kažkas 
laužėsi į mokyklą. Iš kario 
pamanyta, kad tai kokie 
nors vietos padaužos šposau-

spkr. 18, llafr

4tFPoves sKyRlU§Xi j 

SE'APRUPlfclįMo'l
MOTINŲ HMV*

LmHMKlŲ SVEIKATOS.]

lavo nurodyti, kur yra šau
lių dokumentai ir kur jų 
raštinė.

Kratos metu sumažino lem
pos šviesą ir kokias 5—8 mi
liutas, pasidarbavę po kam
barius, ir mokyklą, suvarė 
visus į vieną kambarį, liepė 
nejudėti iš vietos ir su pa
grobtais daiktais pasišalino.

Pagaliau pavyko duoti ži
nia šauliams,' kurie ieškojo 
užpuolikų, bet nakties metu 
jų susekti nepavyko.

Jau 4—5 vai. ryto buvo 
pasiųsta telefonograma po
licijos vadui Lazdijuose.

Rytojaus dieną atvykusi 
policija išaiškinusi, kad už
puolikų ateita ir grįžta Len
kų pusėn. Patvirtino šį fak
tą jų pėdus išmėtyti slyvų 
kauliukai; išeidami jie pasi
ėmė slyvų rėtį. Plėšikai pa
grobė iš p. Staugaičio pini
ginę su 418 litų ir portfelį su 
raštais ir daiktais: smulkų 
žemėlapį iš didžiojo karo lai
kų blankų ir vokų su Seinų 
apskr. pr. mok. inspekto
riaus štampu ir antspauda, 
du bloknotų su užrašais apie 
mokyklų vizitavimą ir pažy
mėjimais. Taip pat atimtas 
ir apskr. mokyklų sąrašas.

Tš mokyklos vedėjo daik7 
tų pagrobta: mokyklos die
nynas, mokyklos antspauda 
ir du laikrodžiai.

STRAIPSNIS 41

Taisyklingas Maudymas ir 
Rėdymas Svarbus

r JOj §

X-Produktas P. Lorillard Kom. Ist. 1670

DĖLTO KAD 0. Gs. YRA GERESNI 

“Skylė iš pirmo šūvio” Golfo lošime yra tai gįjiu- 
Ips. Bet populeriškumas 0. Gs. nėra -jokis giliukis 
visai. Yra tai švelnesni ir geresni cigaretai kokių 
pasaulis laukė nuo senai. Kuomet tu rūkai O. Gs. ta
vo gerklė niekados “nepavargsta...” ir, o žmogau, 
kaip jie duoda tau malonų skonį!

oldGold
nėra nė kosulio vežime

:: TRUMPI ::
SKAITYMELIAI

NAUJĄ KNYGA 
Joje telpa daugiau kaip 
1QO trumpų pasakaičių

150 pusi. 45 centai

LIETUVOS LAKŪNAS 
BUVO NUSKRIDUS 

RYGON
KAUNAS. — Mūsų avia

cijos kapitonas Gustaitis jo 
paties sukonstruotu lėktuvu 
“Amljo” spalių 19 d. buvo 
nuskridęs i Rvga. Kelione 
kapitonas Gustaitis atliko 
per 2 vai. 20 minučių. Kelis 
karius dėl 30 arklio j ėgli 
lėktuvo mažučio defekto bu
vo nusileidęs. Rygoje kap. 
Gustaitį‘sutiko latvių avia
toriai ir mūsų atstov. Rygo
je atstovai. Apžiūrėjęs lat
vių aviacijos įrengimą ir pa
demonstravęs savo lėktuvą, 
spaliui 21 d. kap. Gustaitis 
išskl ido atgal į Kauną. Ta
čiau kelyje ties Mintauja, 
sugedus lėktuvo. aparatui, 
buvo priverstas nusileisti ir 
i Kaimą sugrįžti traukiniu. 
Kap. Gustaičio lėktuvas tuo 
patogus, kad juo pakilti ir 
nusileisti galima visiškai 
mažam žemės plote. ,

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
TRIMIS KALBOMIS

KAUNAS. — Netrukus 
žada pradėti eiti Kaune nau
jas jM>litikos ir ekonomijos 
dviejų mėnesių žurnalas 
“Lietuva ir lietuviai.” Žur
nalas eis trims kalliomis, lie
tuvių. anglų ir prancūzų. 
Žurnalo pirmam puslapy eis 
obalsis 
Vilnių,
siaut i p. Liuartienė.

“Litinei, vaduoki 
Žurnalą redaguo-

**X-

VYRIAUSYBĖ RENGIA 
1928 M. BIUDŽETĄ

Nors dar 1928 mt. išlaidų t
ir pajamų sąmata (biudže
tas) nėra galutinai nustaty
ta, tačiau galima maždaug 
numatyti, kaip ji atrodys.

Finansų departamento ži
niomis, 1928 m. biudžete no
rima padidinti skiriamos 
sumos švietimo ministerijai, 
žemės ūkio ir susisiekimo 
ministerijai, o sumažinti — 
krašto apsaugos ministeri
jai.

Mokesčių pakėlimo nauja
me biudžete nenumatoma.

DEGTINĖS GAMYBA IR 
PARDAVIMAS RUG- 

PIŪČIO MĖN.

Rngpiūčio mėli, degtinės 
gamyba Lietuvoje siekė 331,- 
065 litrų prieš 233,035 ltr. 
1926 m. tą pat mėnesį. Dau
giausia degtinės pagaminta 
Kauno rajone —195,780 ltr. 
įrJPanevėžio — 72,6^0 ltr.

Parduota degtinės tuo pat 
laiku 359,779 Kr. už 2.958.- 
332 lt. prieš 363,583 ltr. ir2.- 
877.062 lt. pernai. Pardavi
mo atžvilgiu pirmoj virtoj 
stovi taip pat Kalino rajonas' 
— 133.98U ltr. Po jo eina 
Vilkaviškio rajonas — 48,- 
399 ltr. ir Panevėžio — 47,- 
885 ltr.

Per pirmus š. m. 8 mėne
sius visoj Lietuvoj pagamin
ta 2,846,124 ltr. degtinės 
prieš 2,771.436 ltr. pernai. 
Parduota tuo pat laikotar
piu 2.782.245 ltr. (pernai — 
2.640,062 ltr.). Įplaukų iš 
degtinės ir spirito pardavi
mo kalbamu laiku turėta 25,- 
439,109 lt. Pernai Įplaukė 
24.014,770 lt.

SVETIMŠALIAI LIETU
VOJE

KAUNAS.—Lietuvoje su 
Klaipėdos kraštu š. įn. spa
lių 1 d. .svetimų valstybių pi
liečių buvo:

Amerikos -Jungt. .Valstijų 
215, Anglijos — 94, Argen
tinos — 2. Austrijos — 71, 
be pi Ii ei y Im*s 8,679. Belgijos
— 3, Brazilijos —2. Čeko- 
slovakijos —83, Danijos —
61, Dancigo — 7. Estijos —
62, Graikijos — 11. Italijos 
,8. Latvijos 1.787, Lenkijos
— 6. Norvegijos — 4, 01anr 
Ji jos —12, Palestinos — 13, 
Pei-sijos— 1. Prancūzijos— 
12. Rumunijos — 20. SSR — 
111, Šnaro srities — 2, Suo
mijos — 20. Švedijos — 21. 
Šveicarijos — 97. Turkijos 
—1, Vokietijos—2.575. Ven
grijos — 18. Viso 13.998.

.ge- 
va- 

ncgrįsta 
Dėl dideliu duobiu

NAUJAS PLENTAS
TELšFAl.-Rudenį į 

Ježnkelio stotį reikėjo 
žinoti Nevaromi 
gatve,
kartais apvirsdavo ir ratai 
su kroviniais i purvyną. Da
bar nešinai atidaryta naujo 
plento dalis. gyventojai 
džiaugiasi, kad nelicreiks va
žiuoti tuo netikusiu keliu. 
Naujai atidarytu plentu ga
lima važiuoti ne sunkesniam 
vežimui kaip 60 pūdų, Plen
tas netrukus bus baigtas.

NATŪRALŪS GYVENTOJŲ 
7 JUDĖJIMAS

• •

šių metų pirmąjį pusme
ti Lietuvoje buvo 12.166 su
tuoktuvių arba 470 daugiau, 
negu pernai: gimė 35.229

Okupuotoje Lietuvoje
VILNIAUS LIETUVIŲ PA

REIŠKIMAS DĖL PER
SEKIOJIMŲ

VILNIUS. — Ryšy 
paskutiniais lietuvių perse
kiojimais Vilniaus krašte 
laikinasis Vilniaus lietuvių 
komitetas pasiskelbė platų 
pareiškimą, kuriam patie
kiami persekiojimų faktai ir 
išdėstomas Vilniaus lietuvių 
visuomenės nusistatymas 
tuo klausimu. Pareiškime 
tarp kita ko pažymima, kad 
Vilniaus krašto lietuviai dir
ba tik i-amų kultūrinį darbą, 
kuris jiems esąs garantuotas 
tarptautinių traktatų ir 
Lenkijos konstitucijos.

Pavartotų prieš lietuvius 
prinnonių nelikvidavimas 
sudarąs padėtį, kuria nau
dosis visi šovinistiškai nusi
statę lenkų gaivalapir rūpin
sis lenkinti lietuvių liaudį 
ir vaikus per bažnyčias, mo
kyklas ir kitas įstaigas. Lie
tuviai, gyveną iš senų seno
vės šiame buvusios Didžio
sios Lietuvos kunigaikštytės 
centre, turį pilną teisę iš» 
laikvti savo tautvbę ir vary- 
t i savo kalboj kultūrinį 
darbą, kurs XX amžuj ne
turi būt varžomas. Prieš 
visas pastangas tą darbą 
varžyti laikinasis lietuvių 
komitetas griežtai protes
tuoja. reikalaudamas -pri
klausančios lietuviams teisės 
vykdyti gyvenime.

VARŠUVA DAR 
NEPALANKI

VILNIUS. — Paskutinė
mis dienomis Laikinasis 
Vilniaus Lietuvių Komitetas 
darė pastangų uždarytoms 
lietuvių mokykloms atidary
ti ir suimtųjų padėčiai pa
lengvinti. Tarp kita, tuo 
tikslu Pirmininkas D-ras 
Alseika buvo nuvykęs Var
šuvon. Į visa tai gauta atsa
kymas kad Lenkijos Vyriau
sybe kol kas tebėra neigia
mai nusistačiusi.

LENKAI STIPRINA PADE- 
MARKACIJ0S SAUGO

JIMĄ?
NILNIUS.—Spaliu mėir 

23 d. į Dargužio ir Čižiūnų' 
kaimus Valkininkų rajone 
atsiųsta iš stovinčių Vilniuj 
1, 5 ir 6 legionų pulku suda
lyta 200 eilinių rinktinė. 
Kuopa atvykusi pasienio ap
saugai sustiprinti.

Kūdikis reikia syki J dieną maudyti 
jei gytlytojas neįsako kitaip. Rytme
tis geriausias laikas (Įtinu penėjimo), 
nors galima ir vakarė, jei patogu. 
Kūdikio nereikia maudyti lient valan
ti;} |m> penėjimo, įteigi tuoj prieš išve
žimu oran.

rimt barniais užgijinto reikia tik 
skelta nubraukti. Paskui maudyti vo
nioje. T.} vartojant reikia įšildyti kara
tu vandeniu, o paskui dapilti kiek rei
kia šalto. Vanduo turi Imti tokio šil
tumo. kai kanas, apie 98 iki 100 laips
nių Kahrenheit. Patartina vartoti ten 
mometrą. Jie nebrangus ir butini 
griežtumui. O jei negalima. |a£ mo
tina turi patikrinti vandenį stt alkū
ne. vanduo patogiai giltas kultui,
tai gana. Niekados neliek karšto van
dens i vonią kūdikiui ten esant, nes 
yra pavojus nuplikinti jo opią odą.

Pirm nurėdymo. pridabok, kad vis
kas jau butų prirengta. Abrusai, mui
las ir milteliai turi būti po ranka. 
Muilas ruri būti gryniausias, baltas ir 
l>e kvepalų. Labai mažai jo virtoti, 
ir svarbu pridaltoti. kad kudikiš butų 
I>o maudymui gerai numazgotas, kad 
muilo nei trupučio ant odos neliktų. 
Motinos rankos turi būti švarios, o 
o drapanose nereikia špilkų, kad ne- 
įdrėkstų kūdikio.

Maudant, kūdikio galvą reikia plau
ti pirmučiausia, 
neįeitų j akis, 
aprištas ant akių

{muilyk galvą 
pilnai ir greitai. __ _
džiai ir lengvai nutrinti visą kūnelį 
su minkšta skepetaite. Po to pilnai 
numazgok visą odą nuo muilo.. Nu
šluostyk su šiltais minkštais abrusais, 
netrinant. bet pridėliojant. Jei kūdi
kis atydžiai nusausinamas, tai milte
lių labai mažai reikia. Grvnas tai
kumas reikia įdulkinti tik į odos rauk
šleles po rankomis ir tarpukišky.

Mustardo maudynės naudingos dėl 
neniskumo ir nemiegojimo. Taisant, 
rc'yia pridėti pilną šaukštą muštardos 
,...s?se'5* "alionų šilto vandenio. Ku- 
' * 1 1!,ikyti reikia dvi ar tris

mu es. o išėmus gerai nutrinti ir 
'*! ę^p’ldytf. šita metode paprastai 

's>,:iuks atgaivnantį miegą. Ne- 
mnštardo maudvnė šiltame 

ore, jei to neįsako gydytojas.

Tėmyk Pavojaus Ženklų 
Nedapenėjimo 

netnri^'n1-'1 ** ?’•’ beda|»enėtų vaikų 
vri •inl-v ma?-i:,Us»os idėjos, kad jie 
ni-inL U ^yojingos padėties. Ar jus 
kn m/k i f Vlenas t rečitalis musų vai- 
dasv^Ž^ bu,’J įpenėti ir 
JS.,*1--*6™ žinotų? Neda. 
Visa <i U ',sadox veikia paslapčiomis, 
"•liiėtin'P’doist jei nebus 
Tas k-isi'm^SU’-isUls •so,.vb*"‘s maisto, liet 

' tino/ »» 2. ?n.a ,ai«K Išlėto, kad mo-

Bonlen-^ v. ^*Vo Vaik* pridėliodamas ^nTvalg^ jo kasd^
mentai* taTJ; ves,i ‘*stfrl-
knd Engtai ™ kykk>s

Pridabok. kad muilo 
dvarus rankšluostis 
išvengs to.
gerai ir numazgok 

.. Po to reikia aty-

Kova už pavergtą Vilnių — 
visos tautos gyviausias reika
las., šiandien tįsų Lietuvos 

kūdikiai arba 2.206 (langiau sūnų žvilgsniai' nukreipti pa
neli {M i nai * : ------ z--------
žmonių, arba 4 
ncyn pernai.

mirė 22.376 vergtos sostinės liik, kur nu- 
.350 daugiau, kryžiuotas brolis šaučia pagal

bos... ‘ ‘ ? 4

savaitaV^ ^tuos straipsnius kas 
^arte ir p^k ateič£L

i
i
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tikybos kampelist

■ u

“Darbininkas’’

laikraštis. Tiesa, ne yra jis 

skiriamas vien tikybai dėsty
tu bet jo pareiga —- tikybos 

neužmiršti ir jos dėsniits bei 
principus skaitytojams pri-

• s •

minti. Tam tikslui skiriamas 
Tikrinis Kampelis, kurį L. 
I). S. Dvasios Vadui tenka 
užpildyti. Visiems svarbu, 
kad “Darbininkas" būtų 
katalikišku, kaip ir lx*buvęs. 
Turbūt jis nebebus kitoniš
kas. Jam teko pergyventi 
sunkūs bandymo laikai. Au- 
dros-vciųx‘tai užgrudyjo jo 
dvasią ir nėra, rodos, jam 
pavojaus nutolti nuo katali
kybes principu. Bet vis dėl
to nereikui snausti katali
kams, kaip ir nesnaudžia 
mūsų priešai, ir Tikybos 
Kampelis nereikia dirvonu

• užleisti, nes tikėjimas turi 
būt gyvas ir eiti i gyvenimą, i 

/ Visas tikėjimo ratas suka
si apie Dievą ir žmogų, va-j 
dinasi. santikiai tarp Dievo 
ir žmogaus yra tikėjimo es-

- me. Taigi pirmas tikėjimo 
klausimas — išdėstyti, nr v- 
ra Dievas. Rodos, ką čia 
bedėštvti. Juk aišku, kad

i •
Dievas yra. Bet, ot, via 
žmonių, kuriems tas būk ne
aišku ir, dar blogiau, yra 
tokių, kurie sako, kad jiems 
visai aišku, jog Dievo nėra. 
Žinoma, kas neturi geros 
valios ir Dievo nenori pažin
ti, tani njeku būdu neikaL. 
besi, kad Dievas yra. Taigi 
(•ja mums netenka kalbėti su 

'žmonėms blogos valios bei 
užsispyrėliais. Čia tenka 
kalbėti tik su abejojančiais 
arba mažai žinančiais apie 
Dievą ir Jo buvimą.

Dievo buvimo faktas labai 
aiškus ir toksai turi būti, 
nes jis skiriamas ne vien 
mokslinčiams. bet • pačiai 
plačiajai visuomenei, kad ji 
nereikalauti] daug protauti 
šiame klausime. Tr ištiesi], 
tik norėk ir viskas bus aiš
ku. Reikia tik atidaryti akis 
ir jau matai, kad Dievas yra. 
Kame matai ? I gi pačioj 
gamtoj.

- ’ Jei matai koki padarą, tai 
turi suprasti, kad jį kas 
nors padarė. Nė bliūdas, nė 
šaukštas, nė laikrodis pats 
nepasidarė.- tik buvo koks 
protingas asmuo, kurs juos, 
turėjo padaryti. Gamta yra 
toks stebėtinas padaras, kad 
jį galėjo padirbti tik nepa
prastai didelė išmintis ir ga- 
lylx". kuri yra Dievas. -

Toliau, gamta, nors ne
protinga, juda ir veikia. Pa
ti žalioji medžiaga nejuda nė 
neveikia, bet reikalinga ko
kios, nors ]Mijėgos, kuri ją iš-

katalikų judintų ir gyvybę jai suteik
tų. Toji pajėga — Dievas.

♦ . N

Pagalinus, gamta netik ju
da ir veikia, bet jos veiki
mas tikslus ir sutvarkytas. 
Jos veikimą ne žmogus tvar
ko. Juk pavasaris, vasara, 
ruduo ir žiema ne nuo mūs 
priklauso. Taip pat ne mes 
duodame gamtai gyvybės, 
kad ji gamintų nesuskaito
mų rūšių augalus ir gyvū
nus; Čia Dievo sutvarky
mas,''čia Jo darbas. Nepro
tinga būtų sakyti. /kad gam
ta savaime atsirado. Bet y- 
ra žmonių, kurie norėdami 
paneigti Dievą, tvirtina, kad 
gamta susidarė iš atomų bei 
d nikeliui ir pati susitvarkė. 
Čia aiški nesąmonė. Juk 
kasdieną matome visus dul
kių delx‘sius, ar jos susi
tvarko? Tik kambarį pri- 
tęršia. žmonių drabužius ap
neša ir akis uždumia.

Į Kur nėra, išminties, ten 
nėra tvarkos.

Visų didžiausia išmintis ir 
(tvarka — tai Dievas.

K. K. r.

/
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* Miškų Lakštute

Į SKAISČIĄJĄ SAULĘ
. i ■

Kąi skaisčią jaunystės aušrinę
Aptemdo aurų debesiai,
Kai skausmo nemačiusią jauną širdužę 
Sužeidžia aštrieji dagiai^ —
Kas gali paguosti širdužę žaizduotą,
Kur bėgti jaunuoliui ?—Į brangią Golgotą! 
Ten aukuras ulei lės skaisčiai spinduliuoja: 
Ten kenčia ir miršta, tačiau nedejuoja; 
Ten Meilės Karalius, ištiesęs rankas, 
Ir. širdį atvėręs, kiekvieną supras; 
Skubėkim Golgoton i skaisčiąją Saulę 
Ir Jos spinduliuos paskandinkim skausmus. 
O gerojo Kristaus ramusis žvilgsnis 

•Nurodys mums ateičiai laimės takus.
Nurodys mums Kristus, kaip reikia kovoti. 
Beplaukiant sraunia laikinumo vaga. 
Patars, koki ginklai kelionėj vartoti. 
Kol mūs neuždengs amžinybės banga. 
Pratieskim rankas į palaimos Teikėją 
Ir kryžių papuoškime meilės žiedais. 
O širdis galingoji grandinėn supynę. 
Keliaukime Kristaus pramintais takais.

(“Žvaigždė")

r
V . jau kreipėsi prie kunigo:

— Tuč tuojau ant vietos 
man turi pasakyti, ką tau 
šię žmonės kalbėjo!:.

— Niekuomet! -— griežtai 
atsakė kunigas.

— Kaip tai ? Niekuomet! ? 
šaukė vadas, jei dar nepa
sakysi, tai tuojau liepsiu ta
ve, kaip.šunį sušaudyti!

— Daryk. Tamsta, ką no
ri ! Tačiau žinok, kad joks 
kunigas nelaužys išpažinties 
paslapčių. Ir aš esu pasiren
gęs mirti! e*

Iš nepaprasto Įtūžimo va
das" tuojau Įsakė sušaudyti 
tą kilnų kunigą ir jau netru
kus jo nekaltu krauju pa
sruvo nelaimingoji Meksi
kos žemelė.. .

Naujas Stebuklingas 
Žmogus Vokietijoj

Stebūklingosios . Teresės 
Neumann, kuri pergyvena 
Kristaus kančias, mįslė dar 
neatspėta, o čia vėl naujas 
stebūklas. Atsirado kitas 
žmogus, kažkoks Diebler, 
kuris sąmoningai iššaukia

. . ■ i
VĖLAI PAŠAUKTIEJI Į jdvmai tęsiasi l—2 metus. 

KUNIGŲ LUOMĄ
Pastarųjų laiku Anglijoj 

atsiranda daug jau pagyve
nusių žmonių,-kurie nori bū
ti kunigais. Jiems padėti 
prisiruošti,- kardinolas Bour- į 
ne Įkūrė ‘ Walworthe šv. 
Augustino namus. Į tuos na
mus po dienos darbų susi
renka busimieji kunigai. Jų 
tarpe yra pirklių, mokytojų 
ir valdininkų. Čia jie moki
nasi ir ruošiasi svarbioms 
kunigo pareigoms. Šiuose 
namuose besimokindami, 
kandidatai sueina Į.labai ar
timus santykius su dvasiški- 
ja. prisisavindami kunigų i- 
dejas ir idealus: čia jie gy
vena seminaristų gyvenimu, 
griežtose taisyklėse ir daly
vauja reguliarėse maldose, i 
Tokiu būdu jie yra tinkamai j 
išauklėjami ir prirengiami I 
būti, pasauliniais kunigais. 1^’’
Draugo jie pratinami ir prie pigsnių atgal, jis suvalgė sv. 

paprastumo. Jų kambariai 
yra kuklūs, valgis paprastas. į 
Šie visi pasiruošimai irban-

| Panašiu būdu 50 asmenų pa- dainių sargo, 
.siekė kunigo luomą.

KUNIGŲ ŽUDYNĖS
Vienose laidotuvėse numi

rėli per vėlai nunešė Į kapi
nes. Tą pati vakarą jo ne- 
bclaidojo. Vienas giminietis 
pasiliko saugoti jo kūno. Ki
ti. r<xlos, buvo išsiskirstę, 
norėdami surasti bent koki 
kunigą. Staiga nakti ji iš- 
gazdino keletas šūviu. Kitą 
rytą budėtojas paklausė ku

ką tie šūviai
reikštų. Šis jam atsake:

— Eik. Tamsta ir pats pa
sižiūrėk! Bet, jeigu, dar 

! Tamstai gvvenimas miela, 
žiūrėk, kad niekam apie tai 
nesakytum!.. Tr sargas pa
rodė jam Įvairių kunigų kū
nus, kurie tą naktį buvo nu
šauti ir-nrrdūrė. jog kito
mis naktimis tas pats atsi-

t
! 

I

------  -------
. Osterburge tokiu būdu ku
nigams ruošti namus Įsteigė 
jėzuitas tėvas Lester. Salva- 
torianų vienuolynas irgi Įsi
kūrė tokius namus.

I 
I •--------------------------- i

. .tuos pat reiškinius, kaip ir 
Teresė Neumann įvliginėj 
ekstazėj. Mes jau rašėme a- 
pie Neumann. Ji kas savai
tę netenka žado, ant jos kū
no pasidaro kruvinos žaiz
dos, ji- kartoja žodžius kal
bos, kurios ji nemoką. Y- 
pač nuostabus kruvinų žaiz
dų pasirodymas. Ją tyrė gy
dytojai ir garsūs mokslinin
kai. tačiau mįslė vis dar lie
ka neatspėta.

Dabar prisidėjo dar kitas 
stebūklas. Jaunas angliaka- 
sis Diebler iš Waldenburgo, 
dabar Išsivadinąs Sin Dolor. 
jau kuri laiką važinėja po 
Vokietiją ir užsienį, rody
damas savo nejautrumus 
skausmui. Jis leidžia save 
-prikalti vinimis prie medi
nio kryžiaus, jis perduria sa
vo sąnarus durklu, tačiau iš 
žaizdų kraujas nesruvena. 
Jis visiškai nejaučia skaus
mo.
Dabar šis stebuklingas žmo-1 reiškiniu labai susidomėję, 

gus sąmoningai iššaukia j Pas Teresę, Neumann sto

tuos pat reiškinius, kaip irjbūklingi reiškiniai aiškina- 
Teresė Neumann. Bandvmai mi mistine tikybine ekstaze.

* A __ * y *
vyksta sėkmingai. Kelias sa
va i tos liesi j maktik įlodamas, 
jis šiomis dienomis sukvietė 
gydytojus ir žurnalistus ir!medicina dabar stengiasi, 
jiems pademonstravo savoj (“Lietuva")

KANKINIAI UŽ IŠPAŽIN
TIES PASLAPTĮ

Vieną dieną Lacatec’oje, 
■Meksikoj. Tėvas CVirrea nešė 
i ligoniui paskutinę šv. Ko
muniją. Tačiau nežiūrint 
didžiausio atsargumo, užklu
po jį būiys kareivių. Ty- 

i 
i
II 
i

I
I
I
I »

čiodamies iš jo. kareiviai no
» rėjo atimti ir išniekinti šv.
Sakramentą.

I
1

— Galite jūs mane žudyti ’

i' y
tinka...

Gvadaljar’oje kunigą Sa
bą Reyes apipylė benzinu ir 
gyvą sudegino.

I

1

i
!

j— sušuko kunigas — bet to- 
ikio šventenybės išniekinimo 
aš niekuomet nepakęsiu!., 

greitai. atšokęs keletą

»

pratimu vaisius. Taip, pav., 
jis ant krūtinės arba ant 
rankos iššaukia kruvinas dė
mes, kurios sulig noro Įgau
na čia kryžiaus, čia raidės 
S formą. Dar daugiau: be 
jokios žaizdos bet kurioj vie
toj iš jo kūno ima sruventi 
kraujas.

Medicinos sluoksniai šiuo r*

Su Sin Dolor'medicina turi 
reikalo su sąmoningos valios 

; reiškiniais. Juos išaiškinti

I

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.Į IBIS

LIETUVOS 
PeT BREMEN’Ą 

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klcsos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH GERMAN 

L LO Y D 
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arną pas bile vietinį agentą
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Kaiviviai dūkdami metėsi.
prie kunigo ir žiauriai ji nie- >e 
kindami nusivedė pas savo j 

vadą.
— Pirmiausia, — pasakė 

jam vadas. — išklausyk iš
pažinčių šitų maištininkų, 
kuriuos aš tuojau sušaudv- 
siu. tada ir su tavimi galė
simo pasikalbėti.

Knniiras. mielai atliko šia 
pareiga ir drąsino sugau
tuosius katalikus. Tačiau vos 
tik belaisviai suskubo atlik
ti išpažinti, kaip vadas tuo-

I

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

Mūstj 3 varykloj garlaiviais: 
New York Ąhaujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Ballin, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
rhuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone. • .

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o Į 
Kauną ir atgal

(Karo taksai ekstra)
Išplaukia kiekvieną savaitę 

Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas: 

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine. 

General Agents
131 Statė St., Boston, Mass.

ĮVAIRIOS KNYGOS
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir « 

visuomeniniame gyvenime. ParašS Kun. A. Staniukynas______ 20c.

APIE-KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės, -Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel__________________________________30c.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašyTnasŠv. Pranciškau" vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__  8c.

z >

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka______________ 75c.

-PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia- 
v me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.

V. Kulikauskas____________________________________________ _15e

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audimais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila________________________________________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪfik^<ĖRA—p^^ojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė J. Tumas______________ 50c

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B_________________ 40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45c

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas h e galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_____ ____________1.0Č

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75d
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914^—16 met^ 

Parašė P. Žadeikis. __________________________________ __ 75c
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 

Vertė Kun. P. L._________________ a_________________________ 15c

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis_________________________________________ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASĘUTIS— 
a p y s a k a___________________________________________________ 15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas--------------------------------------------------50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. P«. Žadeikio________________________ 50c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_____________________________25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui ______ 50c

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_______ 15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje_______________________________________ 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su
• gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ___________________________50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus . . .________________ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas________________________________________ 50c,

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis_____________ —50c.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas__40a

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina------------------------------------ ------------- 30c

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas___________10c
/ftEtCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis_15e.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A Vasys__25c

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su valdomis___________________ 75cc

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Ga valevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais ---------------- - 2.—*________ , $1.0<1

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius __________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______

EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 

ŠIŲ NAKCELY _______________________________________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ________________________

VAI Aš PAKIRSČIAU_______________________________

i UŽ ŠILINGĖLĮ_______________________________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ — J/__________

LIGHO (latviška) ____________________________________

<

25c. 
_15c.

500 

_30c 
_J20c

20c 

_30c 
—10c. 
-JOe.
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Keleiviai bus priimami ant laivo 
8 vaL vakare gruodžio 6. i

LIETUVIAI!!
BALTIKO AMERIKOS LINIJA 

tai pirmutinė laivinė bendrovė 

Kurios Laivai Pralaužė Kelią Iš 

Amerikos New Yorko 
TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 

siunčiant du laivu pernai o jau net 

penkis šįmet

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__25c
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas ______ ______  25a.
UBAGŲ AKADFAOJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas___________________________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ________________ 40c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas __________________ !______________ 10c.

«

Kalėdos Lietuvoje
- •. _ Unitai Statei Linra Mircnpė ^pcciale rk.altar4jz. kad ja* ir jami irimyna galrtij 
būti Tėvynėje Lietuvoje and lankymų Kalėdinių Švenčių.

rianųdtrHe jau dabar plaukti puikiuoju
S. S. LEVIATHAN

kuris apleis New Ycrką gruodžio I
7, 1 vaL ryte. Į

Atlankymaa tėvynės Kalėdų laike bu* nie’<a<! nepamirštamu ;vykiu.
’ Šia <-k«kur«ija a mnnškai v<-i Mr. Jovepb Turck, t'nitrl Statei "tifics atatovas 

Mr. Turėk pnruoi vi.-k.-; jnm< ir -ji«ų aakcleiviam-i ir aprttjdhį baeara.
n.! pilnų informacijų ir «pecia!iti kainų klanvkitr jūsų vict.> aernt* arba ratykite

United Statės Lines

KAINOS LAIVAKORČIŲ Į
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ........ .$107.00
Ten ir atgal tiktai____ $181.00

Turistinė III klesa ...... $117.00
Ten ir atgal tiktai... $196.00

Valdžios taksai atskirtum.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

“LITUANIA.” 
“POLONI A”. 
“ESTONIA”

....Lapk. 22
Gruodžio 6

Gruod. 22

j i KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December ;;
Žiniom Kreipkitės j Vietos Agentą Ar i Bendrovę

;; BALTIC AMERICA LINE
!! 8 Bridge Street * New York, N. Y. J

i ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas 30a. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. _________ .10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas____ ._______________1____________________ 10c.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vert? Jonas Tarvydas___35c. 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebūklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas 65a
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė ; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N. 15a

VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanukas 
našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N. - 15a.

MALDAKNYGĖS
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $356 
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:

DARBININKAS **
366 West Broadway. South Boston,-Mam*
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Sielos Skundas

KODĖL NE TAIP?
I

*

. v •

«

•

kad 
susi-

Emest Sargent Barnard liko, 
išrinktas Amerikos sportinin
ku lygos prezidentu, vietoj 
Johnson’o.

Auga stiepias Pilies Kalnas
Plo baltu ereliu buri..'.
— Liūdna skaudu senam Vilniuj, 
Kad ten brolis broli dūri...

Skuba plaukia debesėlis 
Vilniaus bokštus palytėjęs... 
— Liūdna ilgu -senam Vilniuj, 
Kol ten švilpo svečių vėjas...

(Įaudžia rauda Vilniaus kanklės 
Mūsų dvasios palytėtos...
— Liūdna pikta senam Vilniuj, 
Kad nėr laimės ten žadėtos...

Rudens saulės veidas temsta 
Užu Vilniaus rausvų sienų...
— Liūdna šalta senam Vilniuj 
Nuo svečių šnairių blakstienų...

nesmagumus. Karštuoliai nio-

Slaiiko paneriu vaiduokliai —
Mūsų milžinai ten žuvę...
— Liūdna baugu senam Vilniuj... 
Vai. skulx“k tenai, lietuvi!..
1927. IX. 30. “M. Rytojus”

Krikščioniu . Dem., 
Liaudininkų ir Ūki- 
S-gos. Visų tų gru-

Krenta byra Neriu lapai
Rudens vėjo pakramtyti...
— Liūdna graudu senam Vilniuj. 
Kad ten Vyčio nematyti...

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams............................... $4.50
Užsieny metams  ................. $5.50.
Vieną kart savaitėje metams ....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėj met. $3.00

SUBSCKIPTION KATES:
)ometic yearly................................$4.50

Foreign yearly ................................$5.50
Domestic onee per week yearly..$2.50 
Foreign onee per week yearly... .$3.00

Nutilk giria,
Gana raudos
Saulutė šypsosi aukštai! 
Graži diena ■
Jau čia... arti...
Jau rausta juokiasi rytai!.. 
Krūtine, tilk
Gana dejuot,
Skausmų užteks, tu dar jauna, 
Nes tu myli
Tat ko bijai?...
Juk Dievo meilė taip šventa!..

“ž-dė”

(THEWORKER)

Published every TllESDAY and KBJDAY; i 
——p-------------

BAINT JOSEFH’S LITHUANIA] f R. C. ASSOOIATION OF T.ABOR

*Ęntered as seeond-class matter Sept 12,1915 at the post offlce at Boston, Maaa. 
under the Art >f Mareli 3, 1870”

’Acceptance for jnailiug at special rate of postage provided for in Section 1108 
Act of October 8, 1917, aathorized on July 12, 1918”

"DABBINIHKAS"
866 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
i
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Jei tautininkams ištikrųjų ■ 
rūpi -ne partijos, bet tėvy
nės labas, kodėl jie nenori 

elgtis taip“ kaip jiems siūlo 
kitos tautiškai ir valstybiš
kai nusistačiusius partijoj: 
taisyti konstituciją sujung
tomis jėgomis l

Negalima nepritarti “Ūki
ninko Balso” nuomonei kur* 
tarp kitko pasakyta:

“Visiems gerai žinoma, 
kad mūsd konstitucija gali 
būti pakeista tik Seimo, pa
sisakius už pakeitimą trims 
penktadaliams visų atstovų. 
Bet ir šiame atsitikime li
kusiųjų atstovų dalis ga
li pareikalauti, kad tas pa
keitimas būtų dar tautos 
referendumu užtvirtintds. 
Vyriausybė kaip tik savo 
projektą nori tiesiog patiek-’ 
ti tautai, šiuo atveju ji pa
sisavina įstatymų leidžiamlo- 
sios įstaigos (Seimo) funk- 
tijjJ- , ‘

Ruošiant Vyriausybei nau
ją konstitucijos projektą, 
platesnioji visuomenė negali 
dalyvauti konstitucijos pa
ruošimo darbe. Tas ypač 
svarbu ruošiant naują kon
stitucijos projektą, nes kon
stitucijoj turi būti suderiijita 
įvairių grupiij reikalai. O 
tai galima atsiekti tik ta<pLa, 
kada konstitucijos projektas 
svarstomas Seime, kur įvąr- 
i’ių grupiii atstovai gali pa
reikšti savo nusistatymą 
pamatinių valstybės tvarky
mo dėsnių ir čia bendrai su
derinti visus priešingumus. 
Tokio suderinimo negalima 
atsiekti, kada vyriausybė i- 
masi to darbo. Tik tautos 
atstovu dalyvavimas projek
to pa ruošime sudaro vienin- 
tūlę projekto paruošimo pa
kankamą garantiją, kad jis 
atatiks tautos ir valstylx*s 
reikalams.

Tas pats tenka pasakyti 
ir apie referendumo priemo
nes. Sakoma, kad nėra , nu- 
r<xly1a konstitucijoj, kukiu 
būdu turi būti pravestas bal
savimas. Bet už tai balsavi
mo principas yra visai aiš
kiai nustatytas, kad balsavi
mas turi būti slaptas. Ątvi- 
ras balsavimas labai varžo 
pil jecius, nes jie ,bijo<iami 
įtarimų ar persekiojimų pri
versti balsuoti ne taip, <aip 
sąžinė sako, bet taip, Kaip 
aplinkyh's verčia. Nelei
džiant visuomenės atstovams 
prižiūrėti pačio .balsavimo 
gali būti daromi suklastoji
mai. (> kad taip atsitinka 
tai r<x|o ir rinkimai į Sei
mą. Yra buvę atsitikimu.

• A •

kada balsayusių skaičių,pn- 
girodydavoTlidesnis, kdip as-’

Egoizmas Kenkia

menų turinčiij teisę balsuoti 
toj apylinkėj.

Be to, referendumas bus 
vykdomas vyriausybes išleis
tomis taisyklėmis. Tas taip 
pat sudaro tokią padėtį, kad 
.vyriausybė norėdama refe
rendumą laimėti, gali išleis
ti tokias -taisykles, kurios iš 
anksto gali nusverti balsavi
mo rezultatus.

Griebiantis tokių priemo
nių visuomenė bus galutinai 
suskaldyta į dvi dalis. To
kiu būdu, susidarys tokios 
sąlygos, kad legaliu keliu 
ginčo išsprendimas pasida
rys nebegalimas.

Bet ar yra mūsų tautos, ir' 
valstybės interesu skaldyti 
tautino vienvbe ? — Atsakv- 
mas aiškus. Ne tik nėra, bet 
atvirkščiai turi būti sudary
tos tokios sąlygos, kad tau
tinė vienybė augtų ir stiprė 
tų. Gal opozicija reikalau
ja negalimų daiktų, kad ne
pajėgiama susitarti ? Gėda 
ir sakyti. Opozicija nieko 
daugiau nereikalauja, kaip 
tik istatvmu vvkdvmo. Vi- fe • « • •

• sos opozicijos grupės sutin
ka tartis su vyriausybe pri
ėmus pagrindai! aukščiau 
minėtą dėsnį, kad įstatymai 
būtų vykdomi. Kad tos. o 
ne kitos nuomonės yra opo
zicija tai rodo Respublikos 
Prezidentui paduoti memo
randumai : L. Ūkininkų Par
tijos, 
Valst. 
ninku 
pių yra priimta viena ir ta 
pati platforma : sudaryti ko
alicijos vyriausybę ir pra
vesti rinkimus i Seimą kon
stitucijos keitimo obalsiu. 
Priėmus susitarimo platfor
mą, galima būtų tikėtis, kad 
ir konkrečių vaisių susilauk
tume.

Bet deja, valdžios oficio
zas “Lietnva” jau iš kalno 
pasiskubino pranešti, . ka< 
toks kelias. vvriausvbei vra 
nepriimtinas. Kodėl tas vy
riausybei vra nepriimtina 
“Lietuva”’ iš esmės nieko 
negalėjo pasakyti, bet tik 
pasitenkino spėliojimais ir 
prikišimu opozicijai nenuo
širdumo, kad opozicija būk 
tyčia sakosi, kad sutinkan
ti svarstyti konstitucijos kei
timo klausimą, kad atgavus 

i valdžią į savo rankas. Tas 
jau pakankamai rodo, 
d a ha rt i n ei vy ri ausvbe i 
tarimas yra nepakeliui.

Jei Voldemaras nenori su
tikti su tokia programa, tai 
gali reikšti tik vieną, būtent, 
kad jis nori užsilaikyti prie

Visvien koki nebūtų val
džia, ar monarchija, ar res

publika, ax diktatūra, visuo
met ir visur atsiranda val
stybėje mažesnės ar didesnės 
žmonių grupės, kurioms .rū
pi ne valdžios klausyti, bet 
panaudoti ją savo tikslams. 
Lietuvos tautininkai giria J. 
Valstijų “prezidentinę siste
mą,” bet ji mus neapsaugo
ja nuo tos slaptosios užkuli
sinės valdžios. Paprastai ji 
yra taip gerai Į^asislėpusi, 
kad vidutinis pilietis jos vi
sai nemato ir naiviai mano, 
kad regimoji, žmonių išrink
toji valdžia ištikrųjų valdo. 
Paprastas pilietis tik retkar
čiais gauna progos pažvelg
ti į užkulisius, t. y. kuomet 
neregimoji valdžia pasielgia 
perdaug begėdiškai ir suke
lia tokį skandalą, kurio ne
begalima paslėpti.

Šiandien visiems yra aiš
ku, kad pav. tokioje India
noje valdžia faktinai pri
klauso kukluksams. “Žmo
nių išrinktieji” politikie
riai yra akli kukluksų įran
kiai. ^Kaikurie jų pradėjo 
elgtis taip begėdiškai skan
dalingai, kad net galingieji 
cukluksai jų nebegalėjo iš
gelbėti nuo kalėjimo.

Tokių žmonių, kurie nori 
panaudoti valdžią savo as
meniniams tikslams, niekuo
met netruks, ar valdžios for
ma bus ta ar kita. Tikro 
patrioto pareiga turėtų bu
ri demaskuoti tą slaptą, ne- 
atsakomingą valdžią ir telk
ti prie bendro darbo tėvynės 
Labui neinteresuotus, prakil
nius tėvynainius, pastatyti 
prieš slaptą ar viešą egoiz
mą—darbą ir pasišventimą. 
Kol to nebus, visvien koki 
valdžios forma nebūtų — ai* 
parlamentarinė, ar prezi
dentinė sistema — šaliai iš 
jos naudos nebus. Bus kaip 
toje pasakėčioje, kur lx*z- 
džionė, asilas, ožys ir meška 
sumanė koncertuoti. Sėdasi 
tai čia, tai ten, keičia vie
tas, bet harmonijos kai]) ne
buvo, taip ir nėra.

Lietuvos padėtis yra liū
dna ir jos ateitis juodą atro-

do dėlto, kad ligšiol jos po
litikai parodė labai daug e- 
goizmo, noro lošti Napoleo- 
nų roles, nesugebėjimo suei
ti talkon. Ypač dabai* tau
tininkai akcentuoja savo e- 
goizmą. Gali jie taisyti kon
stituciją, bet naudos iš to 
nebus, jei politikai neapkar
pys savo nepažaboto egoizmo 
ir patys nepasitaisys.

Mammonos Aukos
Gazaunės sprogime Pitts- 

burge žuvo keliasdešimt 
žmonių. Yra tai viena iš 
daug panašių nelaimių, kur 
žmonių gyvastis tapo paau
kota ant dolerio aukuro. Jei 
gazauriė būtų buvusi kur 
nuošaliai, būtų gal apseita 
be aukų. Bet gazo kompa
nija matyt turėjo piniginį 
išiokavimą statyti gazaunę 
ten kur statė, kiti vėl ieško
jo pelno ir pardavinėjo že
mę aplink gazaunę. Jie pa-

sipelnė, bet užtai keliasde- *** 
šimt žmonių užmokėjo savo 
gyvastimi..

Spauda tankiai praneša, 
kad ten teatras sugriuvęs ir 
užmušta tiek ir tiek žmonių; 
kitur vėl grand stand su
griuvęs ir 1.1. Ir tai vis at
sitinka dėlto, kad. kam nors 
rūpėjo doleris labiau negu 
žmogaus gyvastis.

Kuomet dolerio vertė su
siduria su žmogaus verte — 
doleris ima^viršų.

■ 
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Spaudos Galybė

Petras Vaičiūnas

LIŪDNA, ILGU SENAM 
VILNIUJ...

Kaip galinga yra spauda, 
rodos aiškinti nereiktų, bet 
nors trumpai ši bei-tą reik 
priminti. Rusai norėdami 
lietuvius surusinti, uždraudė 
visokį lietuvišką spauzdintą 
žodį lietuviams turėti. Len
kai 'užgrobtame
Vilniaus krašte daro tą pat. 
Štai skaitome pranešimuose 
iš užgrobto krašto, kad len
kai draudžia ir konfiskuoja 
lietuviškus raštus, kaip 
Muravjovo — koriko laikais.

Kodėl didelė ir galinga 
Rusija draudė lietuviams 
turėti spauzdintą žodį ? Ko
dėl vos akis prasikrapščiusi 
Lenkija eina pirmiaus jų 
pačių prakeiktų caro žanda
rų pėdomis? Kodėl plėšikas 
apiplėštai savo aukai užriša 
burną ir liepia tylėti? — 
dėlto, kad plėšikas žino blo
gai padaręs ir bijo polici- 
janto, taip lygiai rusai, da
bar lenkai žinojo ir žino, 
kad jie darė ir daro niekšiš- 

- ką plėšiku darbą ir pertai 
jie bijo viešos opinijos—pa
saulio spaudos, kaip tas plė
šikas policijanto. dėlto jie 
visu pirma ii* stengiasi užim
ti bumą — uždrausti spauz
dintą žodį, kad jų niekšiš
kus darbus niekas nežinotų.

Dr. Jonas Basanavičius, 
nors toli būdamas nuo Lie
tuvos — Bulgarijoj rašė lie
tuviškai ir jo raštai pasiekė 
tolimą Lietuvos ūkio grinte- 
lę ir skiepino lietuvių kal
bos meilę. Vyskupas A. Ba
ranauskas, rodos Petrapily 
būdamas parašė:

“Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda

Tegul, sako, bus Lietuva ir 
tamsi ir juoda.

Kad tu gude nesulaukiilm 
nebus kaip tu. nori.

Bus kaip Dievs duos ne tavo 
prisakai nedori.”

Ir štai tuos Vyskiųio pa
rašytus žodžius spauda išne
šiojo po visą Lietuvą ir tūk
stančiai lietuvių dainuodami

“kad tu gude nesulauktum” 
žodžius, stiprino lietuvių 
dvasią, ugdiuo priešinimąsi 
gudams (rusams) nepasi
duoti. Tagi spauda pasiro
dė moraliai galingesnė už 
skaitlingus rusu žandarų

Lietuvos būrius, nes spauda yra'silfj- ' 
nojo morali* ginklas, kurio 
bijo visi blogai darantieji.

Mes didžiuojamės ir džiau
giamės turį skaitlingą lietu
vių spaudą, tai privalome ją 
visokeriopai ir remti, liesim 
mūsų paramos, mūsų spau
da turės užsidaryti, tuomet 
ir mes patįs greičiau išnyk
sime*, nes tiktai spaudos pa
galba galim pasirodyti, kad 
dar gyvi esame*.

Dabar yra tinkamiausis 
spaudos platinimo laikas, 
taigi rengkime spaudos pla
tinimo savaites, nes. spauda 
pagelbėjo mūs tautai atgim
ti, spauda palaiko mūs tau
tinę sąmone* ir toli nuo tėvy
ne“* esančius stiprina dvasio
je. todėl remkime* ir platin
kime* lietuvių katalikų spau
dą — laikraščius ir knygas.

Fcd. Sckrd arijai<bs

SPORTININKŲ PREZIDEN-

Kun. A. Daugis

TEMPERAMENTAI
ir

JŲ VYSTYMAS
( Tęsinys)

KARŠTAKRAUJIS TEMPERAMENTAS

Nuo aukščiau* apibūdinto choleriko labai ski
riasi karštuolis — sangvinikas. Pirmasis rim
tas ir gilių pažiūrų, antrasis seklus ir siaurapro
tis.^ pirmasis pastovus ir ištvermingas, antrasis 
b<*simainąs ir nepastovus; pirmasis stipins ir 
ūmu* savo reakcijose*, pastarasis švelnus ir ra
mus. Cholerinis t<*m|x*ranu*ntas yra žmogaus di
delių sumanymų ir pasiryžimu, drąsių eksploa
tacijų ir didvyriškų darbu temperamentas; 
saiigvinis arba karštas tai kasdieninio, paprasto 
žmogaus tein]x*ramentas. šio t<*mpcramento 
žmogus paprastai esti linksnio, siiulėto būdo ir 
visados iTimylw"je-sątaikoje su savimi pačiu ir su 
visu plačiuoju pasauliu. Jis nėra kankinamas 
nepasotinamos ambicijos. )x*t užsiganėdina vidu
tiniu gyva*nime pasisekimu. J^s lengvai sugyve
na su kitais ir greitai prisitaiko prie.aplinkybių. 
Is daugelio žvilgsnių, šio temperamento žmogus 
yra pageidaujamas susirinkimuose' ir yra genis 

nors ne* visume-t ištikimas ir palike"-valdžio^ar truks ar luž Lie- draugas,
t n va. tinas. Kadangi jis greitai pasiduoda kitų įtek-

mei, todėl jo gyvenimo eiga ir darbai priklauso 
nuo aplinkybių, į kurias likimas jį įspraudė. 
Nepastovumas tai charakteringiausia šio tipo 
žymė. Jis labai greitai sužadina savyje didelį 
prie-kokio nors darbo entuziazmą, bet greitai jį 
ir praranda. Intelektualiai — paviršutinišku
mas tai jo charakteristika, nors šnekučiuoti jis 
sugebia lengvai ir dailiai. Dr. J. H. Snorden pa
duoda mums gana gerą apibudinimą šio tempe
ramento, kurio savininkų daugiausiai sutinka
me savo kasdieniniuose susirinkimuose su ki
tais. nes tai paprasto, mirtino žmogaus temp*- 
ranientas. “Karštas temperamentas,” ęako jis. 
“yra linksmas ir pilnas vilties būdas. Jis pasi
žymi gyvumu ir net putojus vikrumu: pilnas ri, 
gausaus pasitikėjimo ir .matąs daiktus per ru- nes. teni]xramemo vien 
žavus optimizmo akinius. Jis žiūri tik ant švie
siosios gyvenimo pusės ir turi didelį savo pažval- 
goms ir svajonėms pasitikėjimą. JU dabina sa
vo planus. perspektyvą ir lūkestį gražiomis inm<ų~ 
ginacijos spalvomis ir tepa juos laumės juostos 
dažais. Jis nepastebi paprastų savo kelyje sun
kenybių. susiduria su kliūtimis ir dažnai įpuo
la į nelaimes 
ka gražiai kalbėti ir gyvena savo svajonių lai
mės dujose, nors^ šiurkšti re-a Lybė kart-kartomis 
jiems užduoda skaudžių smūgių —r. juos prikelia 
iš sapnų. Jie greitai pamiršta tuos smūgius ir

| laimingi sau sapnuoja naujus sapnus — pina 
naujas svajonių virtynes. Tad karštuoliai parū
pina linksmąjį gyveninio elementą: jie dvelkia

smagumu ir yra pasaulio optimistais.” (The 
Psychology of Redigioii. N. Y.) Oplimizmas y- 
ra principale šio tein]M*r.*eme*n1o dalelė, l ik. bc- 
da, kad šis optimizmas dažniausia neturi jokio 
pamato realybėje ir, todėl dažnai esti priežas
timi apsivilimų ir nepasisekimų. Net kariai* 
esti labai sunki “rodą” su tokiais neišgydomais 
optimistais — ypač, kuomet jie su kuo-men- 
.kiaušių prisirengimu ir su kuo-prasčiausiomi* 
priemonėmis griebias svarbiausiu ir rimčiausių 
darbų. Paveldėti linksmą, pilną vilties ir sau 
pasitikėjimo būdą, tiesa, yra labai brangus 
žmogui daiktas. Tik. deja, viltis ir pasitikėji
mas, paremti vien karštuolio tcnųxTamuntu. tn- 

aktualianie gyvenime, labai mažos reikšmės, 
vedami, me s dažnai

klystami* ir užsivilimas yra mūsų dalimi! Dr. 
J. Le*\vis Meintyre* paduoda sekančią karštuolio 
charakteristiką: “Svarbiausiu karštuolio palin
kimu.” pašilk jo. “vra uoia* pasismaginti ir su
sijaudinti. Simpatingas ir draugingas. Ix*1 ne
pastovus ir lx* ištvermės; jis greitai supyksta, 
bet greitai ir atsileidžia: gausus savo prižaduo
se. lx-t linkęs labai greitai j uos pa miršt i: lengvai 
pasitikiąs ir itjlyinamas. jis mėe>;a daryti įvai
rius planus, kuriuos jis greitai maino arba vi
sai atmeta: lengvai dovanojas kini ydas ir no
rįs kad ir kiti ir jam jo ydas dovanotu: lengvai 
nuraminamas, atviras, švelnus, mandagus. lipš
nus ir Im* veidmainystės.”

* (Bus daugiau)



Siekia nauju savo populiarumo

Valdžios skaitlinės parodo, kad dabar

IR LIETUVOJE PRIVISO NAMINIU BRAVORU

» The CMhollc Tcm-hcr'* Companion

ietoje, kad kaliais jis nepasi 
begėdžiu. Pa

augštybiu

parama yra 
Tikv-

tai šiek-tiek 
šio tempera-

Kr. De-kratų” pa 
— boikoto refervn

vienotiškumą. Jis nemėgsta dažnų at- 
kad

pirmiau. Vieną

ne — yra ir gero, 
laikraščius — m 
daug gero. Lieti

sios msies žmones 
indiferentiš-

mento,” sako jis, “yra jautrus ir labai gerai at 
jaučia auklėtojo pastangas. Auklėtojas gali bū 
ti linksmas savo su juo apsiėjimuose, bet priva 
lo laikyti jį jo 
darytų išdidžiu ir perdrąsiu 
taisant jo klaidas nevartoti aštrumų, nes jo klai
dos dažniausiai paeina iš neapsimąstymo, negu 
iš blogos valios. Šio tipo vaikui labai sunkiai 
sekasi suspiesti — suglausti savo mintis, todėl, 
šiuo žvilgsniu, privalo kuo tolinus atitolinti vi
sas minčių išblaškymo priežastis. Karštuolis vai
kas pageidauja, kad pamokos būtų žingeidžios 
ir užimančios, apkainuoja švarų šposą ir šiaip
jau pasakaitę, paįvairinanti mokvnimosio nubo- 
dnmą 
kartojimų, bet tai reikalinga, jei norima, 
jis šį-tą išsimokintų. Auklėtojas atidžiai turi 
daboti tvarkos, reikalaudamas kiekvieną daly
ką, savo laiku, pradėti ir užbaigti. Nieko ne
privalo palikti nepadaryto atba pusiau tik pa
daryto. Joks liaujas žaislas, knyga, pamoka 
arba darbas neturi būti pradėti, neužbaigus — 
neišmokus pirmųjų — senųjų. Ypač jį reikia 
mokinti sakyti teisybę, nes su dideliu jo prie 
dalykų perdėjimo palinkimu, jis greitai pri
pranta meluoti. Kita šios rūsies vaiko yda tai 
patraukimas — noras vaginėti savo sėbrų įkais
tą ir daiktus. Jo kišenini tai tikras įvairių-įvai- 
riausių daiktelių sandėlis. Pabarime reikia at
siturėti nuo įžeidimo, bet rimtai nurodyti darbo 
taikumą ir nemalonias jo pasekme®. Nereika-

Gerai yra žinomas Ameri
kos lietuvių visuomenei Šv. 
Kazimiero Seserų tikslas ir 
jų’veikimas visuomenės dir
voje.. Taipgi žino, Gerbia
mieji Amerikiečiai, kad 1920 
m. šv. Kazimiero Seserų 
tikslas ir jų veikimas visuo
menės dirvoje. Taipgi žino, 
Gerbiamieji Amerikiečiai, 
kad 1920 m. Šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacijos sky
rius Aukščiausiojo malonin
gu surėdymu įsikūrė Lietu
voje.
- e>

Kokia sunki buvo to įsikū
rimo pradžia, nėra galima 
apsakyti; tie tik gali supras
ti, kurie patys tai matė ir 
aktyviai prie to prisidėjo.

Tarp kitii mūsų Gerada
rių, kuriems mūsų įsikūri
mo sunkenybių žymi dalis te
ko pakelti, ypatingai pažy
mėtinas Kun. V. Dargis, nes 
jis nuo pat pirmų dienų 
draug stf mumis Pažaislyje 
apsigyveno ir padėjo, taip 
sakant laužt ledus, prave
dant pirmus sunkius mūsų 
apsigyvenimo Pažaislyje 
žingsnius.

Negana to dabar jis pa
sišventė mūsų vienuolyno, 
kaipo naujakurio, labui, 
rinkdamas aukas tarp Ame
rikos Geradarių. Už tą sa
vo vargą, lygiai kaip ir už 
kelionę nieko sau nepasilie
ka, bet kiekvieną surinkęs 
centą atiduoda Šv. Kazimie
ro Seserims Pažaislyje. Su
lig paskelbtu aukotojų sąra
šo “Garse” ir “Darbininke” 
visus pinigus vienuolynas y- 
ra gavęs ir visų geradarių 
pavardes turi savo archive.

Tat Gerbiamam Kun. V. 
Dargiui mes esame ir visa
dos būsime didžiai dėkingos 
už nenuilstamą jo rūpestį a- 
pie šį naujai įsikūrusį Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuoly
ną Lietuvoje.

Giliai atjausdamos teikia
mą pašalpą brangių mūsų 
brolių Amerikiečių niekados 
Jūsų nepamiršime ir savo krikščioniškam meilės dar 
kasdieninėse maldose melši- bui.

Bemaž ištisą vasarą važi
nėjęs po lietuvių kolonijas su 
misijomis, rekolekcijomis ir 
kitais dvasiniais reikalais, 
galų gale sugrįžo į namus Šv. 
Jėzaus Širdies Kongregaci
jos perdėtiniš, Kun. Misijo- 
nierius Laurynas S. Brigma- 
nas, C. C. J. Visu tuo laiku, 
kuriuo paprastai naudojasi 
žmonės atostogomis ir poil
siu, šio vienuolyno įkūrėjas 
stropiai darbavosi,* didžiai 
prakihiias pareigas bepildv- 
damas.

Drauge su kitais, ir mes iš
vykome į Harvey’s Lake jį 
pasitikti. Atvažiavę, mes nu- 
stebom pamatę kokią dailę 
vietą yra įgyjusi ši nauja 
Kongregacija. Kalnelis, ap
gaubtas medžiais, rami ir 
jauki apylinkė — visa tai su
daro labai gražų vaizdą, ku
rio viduryje it brangakme
nis, tūni jos rūmai. Pastaty
tas pilies stiliuje, naujai nu
dažytas geltonomis ir balto
mis varsomis. Namas patie
kia tikrai malonų įspūdį žiū
rėtojui. Priėję artyn, paste
bim kad ir smulkmenomis iš
laikomas tasai įspūdis. Visi 
langai brangaus stiklo, tūli 
spalvuoti, ir perėję vidun, 
matyti stiliaus pritaikvni- 
mas. Viduj, stačiai prieš du
ris pastatyta • graižausio ir 
balčiausio marmuro, didelė 
stovyla Šv. Jėzaus Širdies, 
tam tikrai šiai Kongregaci
jai iš Italijos partraukta.

Arti ant staliuko pamatėm 
dielę knygą, įdomaudami, 
praskleidėme josios lakštus. 
Tuojaus, iš ten esančių para
šą, supratome kad ne tik mes 
buvome čia atvažiavę, bet 
nors ir naujai įsteigta vieta, 
jau buvo ją gausiai aplankę 
ir joj viešėjo daug įžymesnių 
žmonių. Neminint visus, iš 
gerbiamosios dvasiški jos tar
po buvo užvažiavę a. a. Arci- 
vyskupas < J. Matulevičius, 
kun. Būčys ir kiti iš Lietu
vos kunigai atvykusieji tame 
pačiame būrelyje. Po jų, bu
vo ir Pralotas Maciejauskas 
iš Švėkšnos, Mons. Krušas iš 
Čikagos, du Marijonu Kun. 
Misijonieriai Urbonavičius 
ir Kulikauskas, ir kunigai

jis vispusiškai apsišvie 
žinoma, tik neparašytų knygų 

■žmogus didelio darbo, tik mažo pel 
vyras devynių ama
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Petraitis iš Paterson, N.
Matulaitis iš St. Clair, Pa., 
Klevinskas iš Tamaųua, Pa., 
ir daug svetimtaučių dvasiš
kių. Kun. Vincentas Ažukas, 
C. C. J., taipgi buvo par
vykęs iš Westvjllės, UI., ir 
dvi savaites čia viešėjo; kle
bonavimo pareigas pertrau
kęs, ramiai ilsėjosi. Gi pa
saulinių tarpe buvo, matytu 
Leitenantas Darius, garsusis 
Lietuvos lakūnas, kurs labai 
pamėgo erdvingą žemės plo
tą, ir grąžų didžio ežero re
ginį. Daug daugiau buvo 
apsilankiusiųjų, ir visiems 
tariama- širdingai ačiū ir 
prašoma aplankymus karto
ti.

Kas, tačiau, ypatingai nu
stebino bei nudžiugino kaip 
mus^ taip ir visus svečius es
ti ųevien dvasinio gyvenimo 
ugdymas, bet ir tas tautinės 
sąmones nuvuokimas narių 
tarpe; būtent, užjautimas tė
vynės, nepamiršimas tėvų 
kalbos, ir įžiebimas tikrai 
tautinio ir tikybinio židinio 
ten, kur gręsia žuvimo pa
vojus visai Lietuvos išeivi
jai.

Dėliai to nepaprastai ty
raus oro, kursai čia, kalnų 
tarpe ir ežero pakrantyje 
teikia jiems kuomaloniausią 
klimatą sveikatą stiprinti ir 
jėgoms taupyti, laimngai 
galės jie išauklėti svarbiai 
ir kilniai savo užduotei tin
kamai pasiruošusius, kaip 
dvasiniai, taip ir fiziniai, 
Kongregacijos naujokus.

Girdėti kad ruošiasi prie 
noviciato. Jau yra nusista
tyta antrąjį Kongregacijos 
naujokyną čionai, Harvey’s 
Lake’e, ūmu laiku atideng
ti. Kiek galima išanksto nu
spėti, bus gal nemažiau aš- 
tuonių ar devynių narių. 
Nuolankiai prašo mūs, ir per 
mus, visos katalikiškosios vi
suomenės užuojautos bei 
maldų šiam naujokynui, kad 
jis gerai nusisekęs, atneštų 
naudos Dievui ir tautai.

Svetis

Dr. Jonas MacCunn, savo veikale: The Ma- 
king of Character, apie šio tipo žmogų štai ką 
sako: “Literatūroje 
tęs autorius, 
pramonė jo
no ; industrijoje—versle 
tų, bet dešimtojo bado; kasdieniniame gyveni
me —" viską žadąs, bet nieko gan-greit neištesė- 
jąs.” Įkūnytas šio tipo ekzempliorius tai happy 
-go-lūcky knight of the road.

Karšto temperamento žmogus dažnai linksta 
prie cinizmo. Jis neturi gilios pagarbos dorai 
ir kartais nesidrovi pašiepti, išjuokti net šven- 
čausius daiktus. Kaipo doriniai minėto tempe
ramento susibankrutijusį pavyzdį paminėsime 
čia Volterį (Voltaire).

Iš aukščiaus pasakyto aišku, kad šį tempera
mentą galima valdyti be jokių sunkybių. Jis 
lengvai pasiduoda drausmei, jei tik ji nėra per 
daug aštri ir įkiri. Čia nereikia žaboti jokių ne
pageidaujamų ypatybių, todėl patartina vartoti 
švelnų lavinimo būdą. Meilė ir simpatija gali 
labai daug padaryti, nes šio temperamento as
muo tą giliai atjaučia ir to labai trokšta. Inte
lektualiai mes negalime nuo jo daug ko tikėtis, 
nes aukščiausia laipsnis, kurį, šio temperamen
to žmogus, moksle gali pasiekti, tai vidutinišku
mas. Aštrus privertimas sukels jame vien nu
liūdimą ir apmaudą. Gerbiamas tėvas Feliksas 

'M. Kirsh, kapucinas, duoda labai puikų šiame 
dalyke patarimą.*) “Vaikas karšto teinpera-

“Pas mus naujo: ruduo, 
lija, pasirodė pirmoji kru
ša. Buvo šaltoka iki 1 ir 
2-ro. Keliai bjaurūs, kaip 
Lietuvoje. Pastaraisiais me
tais Lietuvoje radosi daug 
autobusu, mažame mieste
lyje kartais po 3—4. bet 
blogi keliai neduoda jais il
gai naudotis, greitai lūžta 
arba šiaip dėl kitų priežas
čių prisieina likviduotis. Y- 
ra atsitikimų, kuomet sodie
čiai savo reikalais važiuoja 
Kaunan automobiliu, o į 
Palangą, Klaipėdą, ką ir be
sakyt i. Ori ai vius-eroplanus 
tankiai matonjg. šiaip, jau 
nors mažoje ^skalėje. nieko 
pas mus netrūksta. Na. ir 
sukilimų bei perversmų be
veik kas pusmetis turime. 
Apie referendumą nieko ne
girdime. Po “L. Ūk. Sąjun
gos” ir “ 
reiškimo ■ 
dumui, dar ramiau* tapo.. 
Dabar gauname po parašu 
(kiekvieni namai vieną) 
knygutes, apie konstitucijos 
pakeitimą aiškinančias. Abe
joju, ar šiais metais eisime 
prie rūmų. Tebesislapstę 
Tauragės sukilimo dalyviai padaryta imu-keletą metųdi 
pradėjo ant plento Taura- dėlė pažanga. Apsilankius 
ges linkui užpuldinėti kelti-Igffl ima tuoj pamatyti.”

me Aukščiausiojo kuris vi
sus mus užjaučiančius gera- 
daruis atsiuntė, kad savo 
malone jiems visiems atly
gintų.

Taipgi neišdildomas mūsų 
širdžių ačiū visiems, kurie 
kokiuo nors būdu lengvino 
gerb. kun. V. Dargiui tą au-r 
kų rinkimo darbą; taipgi A- 
merikos laikraščiams “Gar
sui” ir “Darbininkui,” ku
rie malonėjo talpinti auko
tojui vardus ir pritarė tam

Tautininkai dėl referendumo 
% v 

aprimo

Britanijos lietuvių darbi
ninkų organas “Išeivių 
Draugas” įdėjo kun. A. 
Šveistrio, Varsėdžių klebono 
laiško į kliu. Petrauskį iš
trauką. Tarp kitko jis ra- v so:

Iingas aštrumas ir pabauda gimdo jame neužsi- 
tikėjimą ir slaptingumą.” Tad, trumpai tarus, 
karštuolis atsakančiai auklėjamas duoda tikro 
pasigerėjimo pačiam auklėtojui ir gyvumo kas
dieninei rutinai. Didžiausia šio temperamento 
silpnybė tai jo netvirtumas, jautrumas ir nepa
stovumas. Todėl auklėtojas su ypatingu atsidė
jimu privalo gludinti subjekto valią,- kad ji bū
tų to silpnumo ir nepastovumo antidotas; jis 
turi juokinti auklėtinį prie geni įpročių — į- 
gudimų, kad jie viršytų jo greitą ir lengvą min
čių, pažvalgų ir pasiryžimų mainimąsi; paga
li aus ugdinti priedermes ir atsakomybės supra
timą. kad galėtų atsispirti dideliam prie sma
gumų palinkimu! ir dvasios lengvumui. Įdiegi
mas kokio nors darbo pamilėjitno, jei galima, la
bai patartinas ir reikalingas, nes 
neutralizuos ir sumažins blogąsias 
mento ypatybes. ...A

Šios rūšies asmenims tikybos 
daug-daugiaus reikalinga, negu kitiems, 
ba priduos jų gyvenimo pažvalgoms rimtesnės 
ir gilesnės prasmės, kurios, deja, jiems didelė 
stoka. Tikyba sulaikys juos nuo vėjų gaudymo 
ir nurodys tikrą — tvirtų gyvenime kelią. Ne
turėdami stiprios paramos, 
laba? greitai įpuola į neatbojimą 
kurną ir į kūniškumą.

Pasižadėjusiems mus ir 
toliaus neužmiršti ir kart
kartėmis prisiųsti mūsų be
sikuriančio vienuolyno rei
kalams aukų reiškiame gi
liausią padėką. Jūsų aukos 
visuomet bus su didžiausiu 
dėkingumu priimtos ir su
naudotos vienam iš pačių 
gražiausių krikščionybės ir 
lietuvybės tikslų.

Sesuo M. Immaculato

Adresas: Šv. Kazimiero 
Seserys, Pašto dėžė 44, Kau
nas, Lithuania.
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Mare

ti ir susipažinti su mūsą kuo

ir p-lė: 
airišiukės.

DUETAI
Moterų Sąjtuigos Imnas ..'.
Skrenda, lekia mūsų mintis
Trisdešimt dainų.................

Išaus vasarėlė, 
Tu mano mergelė, 
Išbėgo mergytė.............
Kaip aš buvau jaunas, 
Žiūrau anksci rytų, 
Aš užgimiau Lietuvoj.. 
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydelį, 
Kam anksci kelcis ....
Miels tėvelį 
Oi skauda galvelę,

Blaivininku kuopa turi sa
vo susirinkimus kas mėnesį. 
Pirmjaus yra trumpas, bend- 

pasimeldimas -bažnyčioje 
gyvus ir pasimi-

iM-invii) miuiiiUMii

Parapijos Bazaras

Šv. Jurgio parapijos bazare 
gražiai visi darbuojasi ir pa- 
rapijonvs gausiai atsilanko. 
Klebonas kun. J. Čižauskas ir 
P. Tamelis vra šio bazaro sras- 
padoriai. Apie šimtas parapi- 
joną dirba prie stalu. Taipgi 
jau daug žmoniij yra prisidėję 
stambiomis aukomis.

Vietinis choras su dideliu 
atsidėjimu rengiasi prie, savo 
metinio “show,” kuris bus 20 
dieną, šio mėnesio, bažnytinėje 
salėje. Jis visados patiekda
vo įdomu ir grąžą programą. 
Tad, kaip girdėtis, ir šįmet jei 
negeresnis, tai bent neprastes-

ras
už visus
rusins organizacijos narius, po 
tam-gi reguliaris salėje susi
rinkimas.

Minstrel Show

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VATE A T 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. laikytame mėne

siniame susirinkime, lapkričio 
13 d. nutarė prisidėti prie pa
rapijos N. P. P. M. fėnj ir už
imti vieną stalą. Todėl ger
biami LDS. nariai-rės kviečia
mi gausiai lankytis ir kas ką 
turite atnešti paaukoti.

Netekome Darbštaus Nario :Tr
Lapkričio 7 d. iškilmingai 

su šv. mišiomis palaidotas a. 
a. Juozas Povilaitis. Laidojo 
graborius *Ch. Steponauskas. 
Velionis buvo geras katalikas 
ir parapijos rėmėjas. Paliko 
Žmoną, kuri ieškojo divorso, 
-dvi dukteri ir suną.

Darbininku Susirinkimas

LDS. 105 kp. susirinkimas 
įvyks lapkričio 27 d. Nariai

•k .

gausiai sueikite, nes turime 
pradėti veikti organizacijos ir 
darbo žmonių labui. Šiame 
susirinkime turėsime išsidirbti 
veikimo planą ir išrinkti va-

GRA2IAUSĮ VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

XL Lekeckaitės ir Onytės Ada- 
mavičiutės, kuriodvi savo 
gražiais balsais visados užžavi 
publiką. Buvo dailią smuikės 
šmotelią, patiektą p-lės, Onu
tės Žukaitės ir p. Kazio Le- 
keckio. Taipgi klasišką šokią 
simpatingos Klarisos Lodvtės 
— lietuvaitė: 
Griffin

Nesiblaškyt agonijoj ilgiau, kuomet 
Johnson's Reti Cross Kimey Plaster 
gal suteikt .Jums beveik ūmią pagai
lą. Nenusimink, jei kitos gyduolės 
suteikė jums tik laikiną pagalbą. Mė
gink Johnson's Red Cross Kidney PJIas- 
terį. kuris suteikia patvarią gerovę — 
šilimą, jėgą ir malonų nuolatinį masa
žą skaudamiems sutrauktiems muskir 
lams ir sustyrusiems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus dėl to. 
kad gyduolės yra palaikomos pilnoj jė
goj tiesiog prieš odą prie skaudamu 
vietų ir nuolat veikia iki plasteris lai
komas prie kulto.' Jeigu jūsų musku
lai ir sąnariai yra sustyru ir apimt! 
skausmo nuo viršdarbio ar neįprasto 
darbo, nuo neatsargumo. Reumatizmo 
ar dėl kitų priežasčių, gauk Red Cross 
Kidney Klasterį vaistinėj ir vartok jį 
— jus nusistebėsite' jo greitu ir nuo-

Kalbėjo labai interesingai 
gerb. kun. St. Vembre. Jis pla
čiai ir moksliškai nupiešė al
koholio kenksmingumą dėl kū
no, proto, sveikatos ir kiše- 
niaus. Manome nevienas rim
tai apsvarstys jo kalbą ir atei
tyje vadovausis jo nurodytais 
patarimais. Gerb. kun. J. Ja
kaitis blaivybės klausimą api
budino, iš šeimininio gyvenimo 
atžvilgio ir ragino skaitlingai 
prisirašyti prie vietinės kuo
pos. Nėra abejojimo, kad dau
gelis. jo balsą išgirs ir liks nau
dingais kuopos nariais.

Susirinkimai

■ -

N. Y. ir N. j. LDS. Apskri 
čio Pirmininkas.

DETROIT, MICHIGAN
Lenkij barbariški darbai Vil

niaus krašte išjudino visus mū
są kolonijos darbuotojus. Fe
deracijos 43 skyrius laikė susi
rinkimą ir nutarė pasitarti su 
kitu parapiją skyriais, kad 
bendrai stojus gelbėti vilnie
čius lietuvius.

Bendras 43 ir 4 skyrių gusi- 
trinkimas Įvyko lapkričio 13 d. 
Apkalbėjus Vilniaus lietuvią 
vargus ir padėtį nutarė šaukti 
gausą susirinkimą lapkričio-20 
<1.. šv. Antano parapijoj. Yta 
pakviesti visu trijų parapiją 
dvasiškiai ir šiaip darbštesnie- 
ji tautiečiai. Šie susirinkimai 
yra prisirengimas prie masinio 
mitingo protestui prieš lenkus.

Darbininku reikalai

Šio mėnesio 10 dieną vaka
re, vietos Pilnąją Blaivininką 
kuopa, šv. Kazimiero bažnyti
nėje salėje, perstatė įspūdingą 
pjėsą: . “ Pražydo nu vytusios 
gėlės.” Perstatymas, dailės 
žvilgsniu, pilnai pasisekė.

Artistai
Jame dalyvavo gabiausios 

teatralės jėgos — būtent: Dra- 
matistė p-lė Marga r e ta Lekec- 
kaitė lošė rolę Stasytės; mit
ri p-lė Apolįonija* Stoškaitė — 
agronomės Jonės; guvi p-lė 
Julija Bakanytė — Levutės; 
humoriste p-Ie Onutė Našukai- 
tė puikiai atliko rolę daktarą 
motinos ir p-lė Julė šeškevi- 
Čiutė — Stasytės globėjos. 
D-rą Vainorą gabiai perstatė 
p. Juozas Bažys. o apsukrą, 
pilną gyvybės d-ro jaunystės 
draugą inžinierį —p. Mykolas 
Miklusis. Pagaliaus p. Jonas 
Ragaliauskas impersonavo tar-. 
ną Jokūbą. Visi jie savo ro
les atliko labai gerai ir publi
ka buvo tikrai nustebinta — 
užintri guotą.

Įvairumai

Pertraukose buvo solai, iš
pildomi IVorcesterio žvaigž- 
džią p-lės A. Stoškaitės ir ži
nomos vietos sopranistės p-lės 
Adelės Giraitės. Duetai p-lią

nis bus programas. Visi su 
žingeidumu laukia to progra
mo. i

Tik į darbą greičiau,
Tik mylėkim karščiau,
Tik, vyrai, pajadinkim žemę!

Maironis

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos..........
13. t Giesmė į Šv. Kazimerą ..y
14. Lietuvos Vyčių Imnas.........
15. Pirmyn į kovą -....................
16. Mes grįšim ten ...........
17. a)

b)
c)

18. a)
b)
c)

19. a)
b)
c)

20. a)
b)
c) Atsigėriau žalio vyno., ~ .50

• **
21. a> Oi džium-džium,

b) Už jūrių, ■
c) Kalbiu jaunas bernužėlis,
d) As turėjau vištą .......................  .50

22. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis.
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos vir§ paminėtos dainos galima' gauti 
‘•Darbininko*’ Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiųskite inpinigus. Visuomet, adresuo
kite taijr.

LDS. 72 kp. susirinkimas į- 
vyks lapkricib'20 d. Visi na
riai turėtą^ūtritr ir pradėti 
veikti mūsų organizacijos la
bui. Šiame susirinkime turėsi
me apsvarstyti mūsą Darbo 
Biuro reikalus. Tad ateikite 
gausiai, kad paskui nereiktą 
ruguti ir pykti, kad valdyba 
veikia be narią žinios. ^Susi
rinkimas bus paprastoje vieto
je, mokyklos kambary.

Dar noriu primint “Darbi
ninko” skaitytojams •štai ką: 
nepamirškite užrašyt “ Darbi
ninką” savo giminėms Lietu- 
voje. “Darbininkas” jiems 
bus geriausia Šv. Kalėdą dova
na. Jeigu kas norėtą, ta aš 
žemiau pasirašęs sutinku pa
tarnauti — užrašyti.

k, V. P. Jedinkus

lankyti:
giausia pelno. Be to, ne tik 
pelną parapijai padarysite, bet 
ir patys turėsite progą laimė
ti gerą daiktą. Bus ir gyvu 
daiktu: vištų, ančių ir 1.1. T- 
sigykit? prieš Padėkonės die
ną kad nereiktu pirkti.

Klebonas kun. Čaplikas kvie-’ 
čia ne tik Worcesterio bet ir 
apylink 
senus ir 
viską* gal ima bu

detroit, Michigan
LDS. 72 kp. susirinkimas 

svarbiais organizacijos reika
lais įvyks lapkričio 20 d. Vi
si nariai yra kviečiami ateiti. 
Yra daug narių skolingą orga
nizacijai. Tad ateikite būtinai 
užsimokėti. Meskime šalin ne
rangumą ir pradėkime darbą 
su nauja energija, kad mūsą 
kuopos garbę palaikius orga
nizacijoj. Reikia žinoti, kad 
mūsą kuopa pereitu metu va
juje buvo išaugus į didžiausią 
kuopą, ir jeigu visi nariai iš
pildytą savo priedermę tokia 
ir pasiliktų. Užtat į susirinki
mą sueikite gausiai.
z Valdyba

PRAŠALINA INKSTŲ IR PŪS
LĖS NEMALONUMUS

Inkstų arba pūslės nemalonumai, 
tankus šlapinimasis nakty, degini
mas, kuomet šlapumas eina lauk, 
skausmai nugaroje arba panašūs 
simptomai yra greitai prašalina
mi su Nuga-Tone. Jos sustiprina 
■tuos kūno organus, suteikia nau
ją jėgą ir stiprumą dėl skilvio ir 
virškinimo kanalui ir stimuliuoja 
kepenis. Labai tankiai geros pa
sekmės būna į keletą dienų.

Nuga-Tone sustiprins jūsį ner
vus, suteiks daugiau jėgos raume
nims, padaugins, apetitą, pagelbės 
virškinimui, prašalins užkietėjimą, 
gasus iš skilvio arba žarną, praša
lins galvos skaudėjimą, svaigulį, 
padarys sveiką odą ir suteiks at
šviežinantį miegą. Nusipirk butelį 
Nuga-Tone šiandien. Visi vaisti
ninkai parduoda jas su garantija 
grąžinimo pinigą.

“Darbininko” vajui artinan
tis tapo išrinkta organizato
riai: A Vaisiauskas, V. Jąkas, 

- P. Kisielius, V. Janeliąnas, B. 
. Jakutis, laikui priėjus eis į na

mus ir užrašinės laikraštį 
“Darbininką.”

Pranešam “Darbininko” 
skaitytojam. k5TT mūsij 8 kp. į- 
steigė darbo biurą. Vedėjais 
išrinkta A. Vaisiauskas ir B. 

; Jakutis. Jeigu kurie randasi 
: be darbo, malonėkite kreiptis 
[ prie ją, o jie kiek galėdami 

padės surasti darbą.
J. Markevičius,

K”. LDS. 8 kp. rašt.

LOWELL, MASS.
LDS. 97 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
Ispalią 20-tą dieną tuojaus po 
antru mišią. Nariai malonėsi- 

ės lietuvius ir lietuves, jr nallj, nariq at.
mažus, nes foruose . ,si vest.

:auti: vai- j Norkūnas, kp. rašt. 
ir gerintu. Į

Parapijonas *

SO. WORCESTER, MASS.
. " X V

Aušros Varti] parapijos fe- 
rai prasidės lapkričio 22 d. 
bažnytinėj svetainėj, 5 Higli- 
field Road ir baigsis 27 d. lap
kričio. Klebonas kun. J. Čap
likas ir vikaras kun. S. Vem
bre smarkiai darbuojasi, kad 
fėrai būtu įvairus, patraukian
ti ir naudingi. Kadangi kun. 
J. Čaplikas ne pirmą kartą 
rengia tai žino kaip geriausia' 
surengti, ir kad šią parapiją 
pastatyti pirmoje vietoje. Pa- 
rapijonvs šiam darbui labai 
prijaučia ir visokiais būdais 
gelbsti savo vadaąu Stoja dar
ban ne tik pavieniai asmenys, 
bet ir draugijos prisideda au
komis. Ši parapija turi gra
žią bažnyčią, gražiausioje vie
toje. Už tai priklauso garbė 
klebonui kun. Čaplikui, kad jis 
į taip trumpą laiką pastatė. 
Parapijonvs matydami, savo dus. Kviečiame ir svečius atei 
klebono darbus noriai jam pa-.
deda darbu ir aukomis. Fėruo-; pos darbuote ir savo ■ pari
šę bus daug ivairenvbią. Bus mais padėti niūfns siekti tiks- 
ir orkestrą. Kviečiami gaušiai 1?- Daug mūsą broliu darbi- 

kad padarius kuodau- ™nką skursta Brazilijoj, Ar
gentinoj ir kiturf Mes ir ją 
negalime užmiršti. Ž. D.

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas į- 

vyks lapkričio 27, 1927, 2-trą 
vai. po pietą, J. Ambrazaičio, 
pirmininko, namuose po num. I 
2050 Leo St., Dayton, Ohio.

Gerbiamieji nariai LDS. 69 
kp., kaip vietiniai taip ir iš a- 
pylinkės miesteliu, kurie pri- 
gūlit prie šios brangios orga
nizacijos, kviečiami dalyvaut 
ir užvilktas mokestis užsimo- 
kėt. Taipgi turime ir daugiau 
svarbią reikalą dek labo L. D. 
S. 69 kp. t Valdyba

L. D. S. New Yorko ir New - 
■ Jersey Apskričio Kuopoms 

ir Veikėjams

—T-z o
Lapkričio 20 d. įvyks, aps

kričio suvažiavimas po No. 15 
East 23rd St, Bayonne, N. J. 
2 vai. po pietą, parapijos salė
je. Prašome visi) kuopą pri
siųsti atstovus į minėtą suva- 
žiaviiną?" Prašau visų atstovų 
stengtis .pribūti ant paskirto 
laiko, nes dažnai atsitinka, ' 
kad posėdis priseina pradėti ’ 
keliom valandom vėliau negu ' 
paskelbta. Vėlai suvažiavus 
nedaug ką galima nuveikti.

Gerbiamieji veikėjai šio aps-
• kričio! Darbininką Sąjunga ir
• organas “Darbininkas” vi- 
i siems katalikams lygiai tar-
- nauja. Tad mes katalikai tu

rėtume sulig savo pajėgą padė-
- ti platinti tą idealą liaudies tar

pe. O kad prie to darbo tin
kamiau prisiruošus ir sudarius

Ii tam tikrus planus, tai turime į 
minėtą suvažiavimą gausiai 

| pribūti. Ypač kviečiu mūsų 
inteligentus, kurie gali duoti 
daug naudingu patarimą ir pa
kelti dalvvią dvasią, kurie su
grįžę galėtu paskleisti savo ko
lonijose. y s
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Rengėjai

vai.

• »• »

MISIJOS

’•

■ i

rienė, J. Karbauskienė, V. 
Valatka, K. Kiškis, V. Sku- 
durienė, P. Vasiliauskienė,1 
A. Janušonienė, O. Jųnkie-Į 
nė, O. Aukštikalnienė, oJboid duos specialį popietinį 
Mizgirdienė, B. Gailiunienė..perstatymųmoterims. Vyrai i • m ”• • •

- ■_ to
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DIDELE KALĖDŲ NAUJIENA
Viskas Išrodo Gyva_____ „...Tik $4.50

Tik ką gavome iš Europos' didelę naujienų, kurios dar niekados nematėt 
Kas noYs gražaus ir žpvėjaučio. Si naujiena yra kluonas su Kalėdų griutefe. 

Susideda iš sekan
čių dalykų: kluo
nas - padirbtas iš 
hadų Ir turi šiau
dini stogų. . 
dirbtas estetiškai 
Ir stipriai.

“ paslapčių praeity, savo gyve
nimą,. arba jūsų nežinomą 
ateitį.

Ketverge po pietų Rajah 
Raboid važiuos automobiliu 
Broadway gatve su savo bau
giai apklijuotu ir aprištu au- 
tomobiliu.

Penktadieny, Rajah Ra-

LENKAI PASIRUOŠ? PULT būkite bažnytinėj salėj , ant 
LIETUVĄ Penktas gatves, So. Bostone.

• / k — • •
LIETUVĄ

O ar Tamista esi pasiruošęs 
\ ją ginti?

Sekmadieny, lapkričio 20 
d., 7 vai vakare, pobažnyti- 
nėje svetainėje įvyks Fede
racijos skyriaus mass-mitin- 
gas Lietuvos reikalais.

Kadangi lenkai pagrobę 
mūsų sostinę Vilnių, jų bai
gia sunaikinti, ir ten gyve
nančius lietuvius žiauriau- 
sai kankina ir kalėjimuose 
pūdo, tai mūsų yra šventa 
pareiga stoti į Vilniaus va
duotojų eiles ir savo bro
liams paduoti pagelbos ran-, 
ką. Jie šaukiasi į mus ir į j 
visų pasaulį gelbėti juos nuo 
barbarų lenki). Išklausyki
me jų balso ir gausiai susi
rinkime į ši masinį Vilniaus 
vadavimo mitingų.

Yra . pakviesti kalbėti 
• Worcesterio Aušros Vartų 

parapijos klebonas kun. J. 
Čaplikas ir jo vikaras kun. 
S.',Vembre, adv. Juozas Cu- 
nys, .p. L. Ščesnulevičius, 
vietos klebonas kun. K. Ur-. 
bonavičius ir jo vikaras kun. 
F. Strakauskas ir kiti [žy
mūs kalbėtojai.

8usįrinkę ir išklausę kal
bų turėsime .pareikšti griež
tų, protestų prieš lęnkus už 
kankinimų lietuvių Vilniaus 
krašte ir uždarymų lietuvių 
mokykit).

Tad pasirodykime pasau
liui, kad mes esame dar gy
vi ir kad už Lietuvą ir jos 
teises mes esame pasiruošę 
ir galvų padėti. Pareiškime, 
kad mes be Vilniaus nenu
rimsim !

Sekmadieny. į bažnytinę 
salę, sueikime iš viso Bos
tono ir apylinkės, ir pakelki
me mūsų stipri) ir galingų 
balsų prieš lenkaš-barbarus. 
Pameskite visus darbus ir 
lapkričio 20 d. 7 vai. vakare

Pirmadieny, lapkričio 21 
d. 7:30 vai. vakare šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje prasidės 
sv. Misijos ir tęsis per dvi sa- 
vaiti. Pirmų savaitę bus mo
terims ir merginoms, o antrų 
vyrams. Misijas duos Tėvai 
Marijonai: kun. Vaitkevi
čius ir kun. Kulikauskas.

Vietos ir apylinkės katali
kai pasinaudokite šiomis šv. 
misijomis ir kas vakarų gau
siai lankykitės i bažnyčių, 
nes apturėsite didelę dvasi
nę naudų. R.

PARAPIJA PELNĖ $800

' Vietos šv. Petro lietuvių 
parapijos vakarienė, lapkri
čio 1J d. pavyko geriau negu 
tikėtasi. Publika skaniai pa
valgė ir pasiklausė gražaus 
programo, o parapijai liko 
gryno pelno $800 šu kaupu. 
Valio parapi jonys! Dabar 
jau tikrai žinome, kad prieš 
šventes klebonas kun. K. Ur
bonavičius pabaigs triuškinti 
parapijos skolas. Tik pasi
judinkime ir daugiau padir
bėkime, turėsime ir mokyklų, 
kur vaikučiai galės augti lie- 

i tuviškoje-katalikiškoje dva
sioje. Prašykime Dievo mū
sų klebonui sveikatos, o jis 
kaip sutriuškino $36,000.00 
mortgičių, taip su parapijo
nų pagelba pastatys vienų iš 
puikiausių mokyklų ir sve
tainės namų. • Rep.

ŪKĖSŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 20 d. įvyks Lie
tuvių Ūkėsų Draugijos susi
rinkimas, 2 vai. po pietų sa
vam name, E ir Silver Sts. 
Bus nominuojama .Jffiuja 
valdyba 1928 metams.

Rep.

^ŠOKIAI!
* Rengia N. P. Panos Marijos Dr-ja, Cambridge, Mass.

Lapkričio - Nov. 19 d., 1927
Pradžia 8-tą valandų vakare

ODD FELLOWS SALĖJ
Massachusetts Avė., priešais Norfolk St., Cambridge, Mass.

- •
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Viršminėta draugija tik retkarčiais rengia šokius bet šau
nius. Todėl kviečiame visus jaunus ir senus atsilankyti ir pa
silinksminti, nes jau paskutiniai šokiai prieš adventų. Užtik- 
rinam kad atėję nesigailėsite, nes yra paimta viena iš geriau
si orkestrą N. Anglijoj, kuri griežš angliškus ir lietuviš
kus šokius. Tad neužmirškite. Rengimo Komisija

t r 4

W0S
|PL Marksienė, M. Sakalaus- 

Šv. Petro lietuvių parapi-’kaitė, NL Pajaujūtė, M. J. 
jos vakarienė nebūtų taip Jackevičiai, A. Strakauskie- 
gerai pavykus jei ne gerašir-’nė, O. Sfaniuliutė, O. Siau- 
džiai aukotojai biznieriai ir : ‘ T 
šiaip asmenys. Aukavo šie: 
Steponavičius, toniko išdir- 
bejas, A. Ašmenskas, Lietu
vių Rakandų Krautuvės ve
dėjas.

• . > .

Graboriai: S. Barasevi- 
čins, P. Akunevičius, J. Pet
ruškevičius ir D. Zaleckas.

Kleb. kun. K. Urbonavi
čius, kun. F. Strakauskas.

Advokatai: Howard, F; 
Kalinauskas, J. M. Keys, 
Šalna, Cunys ir Bagočius.

Daktarai: P. J. Jakimavi
čius, Pašakarnis, Galvaris- 
kis, J. Žabarauskas.

Bučeriai: J. Strigūnas, 
Bušmanas, Sakatauskas, 
Švagždis ir Vervečka, J. 
Jakštas, W. Jakštas, B. Jak
štas, A. Burbulis, Baltrušiū-L 
nas, Klondike Market, ' 
Broadwav Mhrket, Strand 1 
Market, F. Mastis, Račkaus
kas, Mikanovich, Daunis, 
Venckus, Burns Bros, Kas-; 
taras, A. P. Wilkins, Nau
jokaitis, J. Valeckas, Vait
kus.

Moterys: M. Karčiauskie
nė, J. Petrauskienė, Nanar- 
tavičienė, J. Pivariūnienė, 
M. Damušienė, Biekšienė, 
TSevinienė, J. Grigaliūnai, 
Janušauskienė.

Farmeriai ir šiaip žmonės 
iš Boston’o apylinkės: F. 
Žardeckas, S._ Zerviackas, 
Geležiniai, Starostai, Dar- 
binskienė, Giriniai, Talač- 
kai, Drabavičienė, 0. Ker- 
Šauskienė, M. Petrauskienė, 
J. Dilis, Apaštalystės Mal
dos Draugija.

Bėkeriai: Matijoška, Švel- 
nis, F. Kuodis, J. Kanevi
čius, Prielgauskas ir Broad- 
way Pharmacy.

E. M. Urbaičiutės, B. Zno- 
tinienė, Jakunskienė, K. 
Masiulienė, K. Šidlauskas, 
B. Kuzmauskienė, O. Kibar- 
tienė, M. Zaleekienė, M. 
Tvaregienė, M. Sibitienė, K. 
Astramskienė, A. Vilkišienė, 
G. Žuromskienė, A. Mačins- 
kienė, D. Naurlas, O. Gricie
nė, G. Valeckienė, A Kups
tis, J. Palionis, J. Mikailo
ms, J. Klimas, F. Drabavi- 
čius, St. Barasevičius, J. Mi
leris, J. Žukauskas, J. Ka
valiauskas, M. Dusevičiutū, 
W. Sknduris, A. J. Namak- 
sy, A. Martin, Steinberg, G. 
Masilionis, J. Račkauskas, 
J. Skiotis, M. Vilkienė, Ke- 
rv.

Darbininkai, kurie dirbo

<
5

Daug prigelbėjo prie su- 
kolektavimo daiktų automo
biliais klebonas kun. K. Ur
bonavičius, V. Trakelis, O. 
Siaurienė, Burbulis ir Bal- 
trušiūnas.

Paskolino reikalingus in
dus dėl' vakarienės: p. p. 
Burbuliai, Strand Lllnch, 
Ausikaitė.

Vakarienės darbininkai: 
Gaspadorius V. Tamoliūnas, 
pag. K. Trakelis, ižd. K. Va
latka, K. Kiškis, J. Mačiu
lis, J. Jackevičius, J. Pet
rauskas, A. Sanda, F. Tu- 
leikis, V. Kališius, Elmokas. 
Šeimininkės: O. Jankienė, J. 
Sultienė, Kasparavičienė, E. 
Marksienė, O. Aukštikalnie- 

;nė, O. Mizgirdienė, KomL 
čienė, O. Siaurienė, O. Sta- 
niuliutė, B. Gailiūnienė^M. 
Jackevičienė, V. Skudurie- 
nė, P. Vasiliauskienė, A.Ja- 
nušonienė, A. Strakauskie- 
nė, J. Karbauskienė, M. Sa
kalauskaitė, M. Pa jau jute, 
patarnautojos prie stalų: 
panelės C. E. Karbauskaitės, 
O. E. Aukštikalniutės, M. 
Morkūniutė, Ašmenskaitė, 
Morkevičiutė. Valeckiutė.

Visiems kuomi nors prisi- 
dėjusiems reiškiame širdin
gų padėka, o ypač choro ve
dėjui p. Karbauskui, choris
tams, solistams(ėms) ir vi
siems aukotojams ir patar
nautojams.' Taipgi prašome 
dovanoti jeigu kuris nėra 
čia Įvardytas.
Kleb. Kun. K. Urbonavičius 

ir vakarienės rengimo 
darbininkai

ir mergaitės neturinčios 16 
metų nebus įleidžiamos.

Rajah Raboid, Broadway 
Teatre, kitų savaitę kasdien 
duos perstatymus. Visi turė
tų ateiti ir ji pamatvi ir už
duoti jam klausimus. Įžanga 
paprasta. Rep.

DABAR LAIKAS PRISIRA 
SYTI |

Šv. Jono Ev. Paš. draugi
jos mėnesinis susirinkimas Į 
įvyks sekmadieny, lapkričio 
20 d., 2 vai. po pietų, .para
pijos svetainėj. Ateikite 
gausiai ir atsiveskite savo 
draugus ir pažįstamus pri
rašyti prie šios draugijos. 
Dabar visi nauji nariai pri
imami už pusę įstojimo. Ge
ra proga prisirašyti prie di
džiausios ir turtingiausios 
draugijos So. Bostone. V.

Tikra Kalėdų Grintelė

■sy 
K

■
Pa- '<

Kūdi
kėlis Jėzus, Sv. 
Marija, šv. Juoza
pas. Trys Kara
liai. ganytojas, ku
pranugaris. asilas, A- 
Juutis ir 17 avinė
lių. Kiekvienas pa
dirbtas ki gražiau
sia ir užbaigti su 
puikiausiom artis
tiškom spalvotu. 
Išrodo viskas gy- 

šis Betliejus yra tikras namų papuošalas, kuris priduoda tikrų Kalėdų 
dvasi;). Kiekvienai šeimynai reikėtų įsigyti. Jis yra tris syk tiek vertas negu 
kad mes prašome. Musų specialė kaina $4.50.

DYKAI: Kas prisius užsakymų prieš 5 dienas gaus dykai puikių bopkute 
kvepalų vertės $2.00 tinkamų dėl Kalėdų dovanu.

.Vera reikalo siųsti pinifftm iikahio. tik iškirpk šj skelbimų ir prisinsk mums 
su 50c. dėl persiuntimo o \$4.50 užmokėsi pastoriui kuomet atneš j namus. Adre
suokite : GRAND NOVELTY UO.. Dept. 830. 1723 N. Kedzie Avė., (’hicago. III.

AR TAMSTA KOSTI? ,
Kuomet tavo gerklė nu

vargsta nuo rūkymo visokių 
paprastų cigaretų, tik užsi- 
degk OLD GOLD ir patrau
kęs dideli kvapų tuoj paju
si gerklės atmainą.

Šis vėsus ir malonus rū
kymas šio puikaus cigarete 
sušvelnina gerklę ir taip pat 
patenikntas skoniu. Per 160 
metų suvirs P. Lorillard 
Kompanija išdirbinėjo ciga- 

Į retus, cigarus ir tabakų ir 
visas šis prityrimas buvo su
dėtas i OLD GOLD. Todėl

ANTRENDOS
KETURI KAMBARIAI. Yni gazas ir 
piazai. Kreipkitės ant 1-nių lubų. 264 
Bojton St., So. Boston, (1^-18)

PARSIDUODA
Kriaučių krautuvė. 20 metų kai j- 
steigta. Užtektinai darbo. Biznis iš
dirbtas. Kreipkitės: 719 E. ūth St., 
So. Boston. (L.18)

PARSIDUODA
SALIUNO BARAS su visais įtai
symais, kaip tai: kranai, sienos, 
veidrodžiai ir visi kiti daiktai pa
gal naujausios mados'’ *Buvo ver
tas $2.500, dabar tik $800.

Taipgi turime gerų farmų ir na
mų mieste ir apielinkėj ant parda
vimo ir mainome. Kreipkitės šiuo 

gali rūkyti OLD GOLD ry-įa 
te, dienų ir vakare be jokios 
gerklės iritacijos. ■

OLD GOLD vra gereriiis 
cigaertas. Tai yra turtas vi
sų kitų. Tai yra draugas 
kiekvienam rūkytojui. Tik 
pasipilk pakelį OLD GOLD 
šiandien. Mes esame tikri 
kad rytoj pirksit antrų, lies 
nėra nė kosulio vežime.

i Skaityk OLD GOLD ciga
retų skelbimų šiame numery. 
Rasi jame daug juoko ir ma- 

I lonumo dėl savo draugų ir 
I šeimynos. Jie telpa nuola
tos.

i

antrašu: LŪhuanian Real Estate 
! Agency, 50 High. St., Nashua, N.

BALIUS
Rengia

D. L. K. KEISTUČIO DR-JA

LAPKRIČIO-NOV. 19, 1927

PARAPIJOS SALĖJ
492 E. 7th St., S. Boston, Mass. 

Prasidės 7:30 v. v.
Visas pelnas skirtams para

pijos vasariniai mokyklai. '
Tad visus kviečiame atsi

lankyti ir paremti kadangi 
šis pelnas yra skiriamas ant 
gero ir naudingo tikslo.

E, GAIDAR-OFF į

S’TfcOGOFF’ |

Gražiausias ir įdomiausias 
vaizdas Univeral-Film de 
France paveiksluose, paim
tuose iš Julės Verne "s “Mi- 
chael Strogoff” gražiausios Į 
melodramos tuo pačiu vardu, 
ir kurie bus rodomi Congress 
Hali Teatre, seredoje ir ket
verge, lapkričio 23 ir 24, tai 
E. Gaidaroff’o vaidinimas 
caro rolėje. Jis nepaprastai 
ir gabiai atvaidina caro lai
kuose buvusius suokalbius ir 
kaip jis atliko 5.000 mailių 
misijų i tolimus Sibiro kraš
tus. Veikalas Įdomus ir vai
dintojai geri.

Direktorius Tourjansky 
buvo laimingas, kad gavo E. 
Gaidaroff, rusų artistą, ku
rio išvaizda labai panaši į 
Aleksandrų II, kad daugelis

DRAUGI JU VALDYBĮJ 
ADRESAI

D; L. K. KEISTUČIO DEJOS
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
280 E St., So. Boston. Mass. 

Vice-I’irmininkas — Povilas Ruka,
95 C Street, South Boston, Mass. 

l’rot Rast. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St., S. Boston, Mas% 

Fin. R:iKt. — Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston. Mass. ' 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 II St.. South Boston. Mass. 

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis,
906 -E Broadway, So. Boston. Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrų (2-trų) nedėklienį kiekvieno 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertė E ir 
Silver gat., So. Boston. Mass.. 1:30 
vai. po pietų. Ateidami susirinklman • 
prašomo atsivesti naujų narių prl- 
rašyti prie musų draugijos.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DJOŠ 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas JaroSa,

225 L Street. South Boston, Mass; 
Vice-Pirmlninkas — T* Svagfdys,

111 Bowen St, South Boston, Mas& 
Prot. Raštininkas — V. Mickevičius,

405 Third St. South Boston, Mass, 
Finansų Raštininkas — M. teikis,

366 W. Broarhvay. So. Boston, Mass. 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mercer Street, So. Boston, Mass. 
Maršalka — P. I^iučka^

393 Fifth Street South Boston. Mass 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, po na
vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septin
ta Gntvfc South Booton. Mspa.

UETŲV0Š~DU^ERŲ DEJOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVO. 

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė — Jk-va Markslent, 

023 E. Kfghth St.. So. Bostoo, Na 
Prot Raštininkė — Ona SiaurieMk 

443 E. 7th St, So. Boston, Maaa 
Telepboue South Boston 842S-R,

In. Raštininkė — Bnoabdava CtaOs
28 Gould 8t, W. Rortory, Msm, 

iidtnlnkė - Ona Stanlulta^,
MBW.6thSt.So. Boston, KaM 

TvvrMarė — Ona Mlagtrcteūė,
1512 Cuhimbla R*i, So. Boston, Ha 

Draugija savo sutrinkimus laito I 
antra utaratntt KMrrieo* arto 
t ^0 vakare, pobainytlnėj svetainėj 

Visais <Jr-)o« reikalais kreipkitės paa 
prototoių raštininke laišku ar telefoną.

LietuviškaNEPAPRASTAS ŽMOGUS Iš 
INDIJOS ATVAŽIUOJA

SO. BOSTONAN
Spaudos ir visuomenės pri

pažintas nepaprastais gabu
mais, Rojah Raboid atva
žiuoja So. Bostonan ir bus' 
Broadway Teatre nuo pane- 
dėlio po pietų, lapkričio 21 
d. Rajah Raboid yra vienin
telis žmogus Amerikoje, ku
ris gali pasakyti kų tu manai 
be parašymo. Jis. sulig spau
dos pranešimo, atspėjęs Tun- 
ney-Dempsey kumštynių pa
sekmes. *

Rajah Raboid pagelbėjo 
milijonams žmonių nurody
damas kelių į sveikatą ir lai
mę.

Laike Rajah Rdboid pasi- j.j.,

rodymo Broadway Teatre ki-l jį paima už buvusį carą. Tad

KRAUTUVE
Cambridge, Mass.

Mes užlaikome drabužius 
dėl vyrų ir vaikų pilną lai- 
nę ir visokiausiių rūšių. 
Taip-gi taisome ir parduo
dame laikrodžius, žiedus ir 
visokius auksinius ir si
dabrinius daiktus.

GENERAL GENTS SHOP 
COMPANY

1077 Cambridge Street

ANT RENTOS

■ FINNEY OF THE FORCE A Necking Party in Mtnd

te"

SAte) To BP

ANDRFAV SQ., 8 Wendel! St Svarus 
namus dėl Svarių žmonių. Dviem šei
mynom 4 ir 5 kambariai. Naujai iš
taisyta. Visi įtaisymai, kaip tai: mau
dynes. šiltas ir šaltas vandno, elektra 
i rtt Renda $23.00 ir $27.00. (L.18)

PARSIDUODA
UITY POINTE 3 Šeimynų. 15 knmha- 
rių nrnnns su visais (taisymais, jn'riau- 

._ . sianie stovy. Arti įjūrio. Vieta -ura
tų savaitę, jus galite jo klau- sis veikalas paveiksluose ver-1 «uiUi. Galima matyti savininkų vnk-n- 
stibileklausimokaslink jūsų’ta pamatyti. R. m'r>am*nlfciužj?en’h ftS

MUCH uJUCCfSTID IN

&OOOP/

vjeu, t Shooid > 
BEUJG sso 

tanrAGfr' xo
MAri OF ne OOMMDNIP/ 
ooas lmgue-'
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t Įvairios žinios
BEDARBIŲ SKAIČIUS 

ANGLIJOJ

LONDONAS. — Anglijoj 
bedarbiij. skaičius siekia 1,- 
073,000 žmonių, t. y. 463,332 
žmonių 
tuo pat 
tais.

LIETUVOS MENININKAI
UŽSIENY

RYGA. — Splių mėn. 16 
d. Rygoj karininkų klubo sa-' 
lėse Įvyko didelis lietuvių 
vakaras suruoštas Latvijos 
univei-siteto lietuvių studen- 

; tų draugijos “Viltis.” Va
kare koncerte dalyvavo Lie
tuvos operos solistas tenoras 
A. Kutkauskas. Visa latvių j 
spauda deda palankių A.! 
Kutkauskui recenzijų, aukš-' 
tai Įvertindama jo (lainavi-, 
mo meną. Latvių muzikos *
kritikai pažymi, kad Lietu- prie Lietuvos pasiunti- 
'va turtinga žymi ai ą tenorais, uybės Londone, vedamas p.

E. J. Harrisono, Užsieniu
'z ’
Reikalų Ministerijos prita- 

ruošia spaudai infor- 
“ Lithuanian 

Kutkausku. Book 1928/’ kuri turės
” pareiškia Hseiti iš spaudos 1928 m. va- 

taip kad jos iš
leidimas su pultų su Lietuvos 
Nepriklausomybes 10 metų 
sukaktuvėms.

mažiau, negu buvo 
laiku praeitais me-

“LITHUANIAN YEAR 
BOOK 1928”

Iš Lietuvos Pasiuntinybės 
Londone praneša:

“Eltos” Informacijų Biu-

Rygoj jau tekę gėrėtis Kip
ro Petrausko ir S. Babravi-; 
čiaus menu, o dabar tenka rimu, 
susipažinti su didelio stiliaus niacine knygą 
dainininku A. Kiifl-nii<L-n ! 
“Jaunakas Žinąs” pareiškia j

.vilti girdėti A. Kutkauską |sario mėn 

dar ši sezoną Latvijos ope- j 
roj.

Pats viltiečių vakaras pa
sisekė gerai ir ačiū A. Kut- 
kausko gastrolei. jis virto 
žymiausiu šio sezono Rygos 
lietuvių vakaru.

< W *b i: lS B5-

t.
Z

GEN. RADUS-ZENKEVI- 
ČIUS ANGLIJOJ

LONDONAS. — Reuterio 
pranešimu, atvykęs Londo
nan generolas Radus-Zenke- 
vičius turėjo pasikalbėjimą 
su krąšto apsaugos ministe- 
riu ir imperijos generalinio 
štabo viršininku. Maųoina. 
kad dabar jis tarsis su fi
nansų ministerijos atstovais 
dėl Lietuvos skolų Anglijai 
sureguliavimo.

“Lithuanian Year Book” 
teiks tiksliausių ir naujausių 
informacijų apie Lietuvą, 
suskirstytu, maždaug, i se
kančius skyrius: kraštas ir 
gyventojai; istorija; konsti
tucija; administracija ; švie-

£

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

Notification Committee
*

4 Penktadienis, Lapkr. 18, 1927.

ŽILĖ GALVOJ—KIPŠAS...
. Pranešama, kad buvusio 
vokiečių kaizerio sesuo prin
cesė Victoria. kuri jau turi 
61 metus amžiaus, išteka už 
31 metų amžiaus ruso stu
dento Subkovo.

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALN A-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVEItSITY su A. B. 
O. WASHINGTON UN’IV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
805 Harvard St, Cambridge. Mass. 

Te!. University 1463—J.

i L LIberty 7296.

i GEORGE H. SHIELDS
3 ADVOKATAS 
! 811-812 Old South Building 
i; 294 Washinrton Street

Boston, Mass.
< į Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. 

; ? GYVENTMO VIETA

i s 3*^ Gorham Avė., BrookUne
'; Teloplione Regent 6568

“n f> $®®®©s©®ss©©©©©®©s©©®©©®^1, OTDrlJnirPI 10_IU IBSOAOTfAYTHEUREVT" !!įE,’P4S
X Broadway ir F. Št., S. Boston £ L U B O A U. II

350 AREŠTŲ LENINGRADE
Maskvos.“Pravdos” žinio

mis, pastaruoju laiku, Le
ningrade areštuota 350 as
menų. ruošimeplanų sukėli
mui betvarkės ir riaušių per 
lapkričio mėn. regiamąsias 
revoliucijos dešimties metų

timas; finansai; žemes ūkis; sukaktuvių iškilmes. Pas su-

prekyba, muitų tarifai, suis- 
siekimas; socialūs sąlvgos,

imtuosius rasta sprogstamo
sios medžiagos. Kiti laikra-

švietimas ir švietimo istai- ščiai pabrėžia, kad visi šuo- 
gos; Lietuvos atstovybės ir 
konsulatai užsieniuose; už
sienių atstovybes ir konsula
tai Lietuvoje ir taip tolinus. 
Žodžiu, Informacijų Biuras 
deda pastangų, kad Lithua
nian Year Book” galėtų su
teikti reikalingiausių infor
macijų apie Lietuvą svetim
šaliui ir taip pat lietuviui, 
pratusiam skaityti angliškai.

P. S.—“Lithuanian Year 
Book. 1928" kaina numato
ma 4 šilingai. Organizaci
joms. knygynams ir laikra
ščiams, užsakantiems nema
žiau 25 ekz. nuolaida 50%.

kalbininkai esą neproletarų 
klasės žmonės. .

PAMIŠĘS KAREIVIS ĮVA
RĖ LENKAMS DAUG 

BAIMĖS
Neseniai Krokuvos gyven 

tojai Įiergyveiro baisią naktį. 
Kažkoks pamišęs kareivis Į- 
siveržė i ginklu sandėli, km- 
buvo labai daug sprogstamo
sios medžiagos. J i sa i' stovė
damas prie atvij o lango gra
sino per kelias valandas su
sprogdinsiąs ginklu sandėli 
ii- miestą.

SEKMADIENY

Lapkr. 20
Du Dideli Paveikslai 

ir Vodevilis

Pirmadieny, Antradieny, 
Trečiadieny.

THE S L A V E R
Su 1S\T OMAI.I.EI

Ketvirtadieny, Penktadie 
ny, šeštadieny

La | >k rič i o 24-2.“ -26

THE DROP KICK
Rif'HAIU > BAiri ilELMi' s

NEPRALEISKITE
LENKIJOJ SUSEKTA 

NAUJA DIDELĖ 
SUKTYBĖ

(Jautomis žiniomis iš Var-

REUMATIZMAS
Greita, Tikra Pagalba su 

Red Cross Kidnev 
Plaseriu

K:im ki'nlėti kitą kth.ni.M ši-s
iim.'.ticHlls į»l;i^lėri'4 g;.l groji ’)M*g<*llH*li 

šioje ■ į. ■ ? !.<•.! i'i<k. Ki.t-
li.'V l’lil-l.'fis |Kitl;tmlol;t< |>tie <k:»il.l:*- 
tlloi telki;. >il|im^. Įmt.ill.:, ir
k. *mr«*rt:l, liy.lmU.’—; |K*t->i*iinki«l i
■k::lt'lil’> ;i|.imt:l \iei:Į ir Imv<

i ku I ikIii |iaš;.|ina v i<a;s -<katiMiiii-..

t Itamlona i'iaiieiė iiž|>ak:H.\ palaiki, ši- 
lumą ir paMvski .ise.l.-i |HT-i.>stiki i 
Įh’r ...lą i .-knirh.uiiis niiiskiĮhi-. i. ■ >i- 
::::riu-. Mėgink l’. 'l < ros- Ki.luej f’la , 
įeri šuaiaki ir isit'krii.k |mls. k;»u» 
.greit ši sena ’..'įlįstati gy.limlė 
litis strėtiilh'gli. re’an :ilizum ir luiu-
l. ago, \ i<.»se ' ai im”—<•

I t 'j'.'LSo. B .-i.-n ė'-'-:.
i LIETUVIS DANTISTAS
7

ii

KIEK SOVIETŲ RUSIJA 
TURI SKOLŲ

Bolševikų laikraščių žinio- £ 
mis bendra Sovietų Rusijos © 

: valstybės skola, be vadina- 
įmosios ekonominio atlygiui- 
imo skolos, siu metų liepos 1 
j d. sudarė G73.2(H),(X)O rublių.
1926 metų spalių 1 dieną So
vietų Rusijos skolos siekė 
tik 416,790.000 rublių. Tuo 
būdu per tris metų ketvir
čius valstybės skolos padi
dėjo 250.500,000 rublių. Tai 
aiškus pavyzdys bolševiku 
sugebėjimo tvarkyti savo 
šalies finansinius reikalus.

• •'' v

Stebuklingas žmogus at
vykęs iš Indijos, DR. 
RABOID, bus kiekvieną 
dieną ir vakare.

CASH
ARBA

ANT IŠMOKĖJIMO

i Glendale 1
JI senrlce J

vSh'' Ji

Tik $57.50
LIETUVIŲ RAKANDŲ 

KRAUTUVĖ
326—328 Broadway, So. Boston

13-TAS METINIS BALIUS
Rengia šv. Vincento Vyrų ir Moterų Dr-ja, įvyks lapkri

čio 19, Lietuvių Salėj, 26 Loncoln St., Brighton, Mass. Pra
sidės 7:30 vai. vakare ir tęsis iki 11:30 naktį.

Šv. Vincento Vyrų ir Moterų Dr-ja turi garbės už
kviesti Brighton’o ir apielinkės lietuvių visuomenę: se
nus ir jaunus į savo 13-tą metinį balių. Šis balius bus 
vienas iš geriausių iki šiol buvusių. Užtikrinam jog visi 

it būsite patenkinti.

Lv
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B M. V. CASPER
’ < k \ s r a •: a v i c i u s)
425 Broadvvay, So. Boston

Ofxio ti'i'rn'loft:
nuo 9 ik! 12 ryte ir nuo 1:3O Iki 5 
ir mm G iki H vai vakaro. Ofissm 
uždarytas subate^ vakar;, s ir ne- 
(lėi-'ieuiais. 1ai[.-gl CUO

12-tos <li. ii? iiž'iaryt .>

I
I
Į

1 LIETUVIS DENTISTAS J
<3__ _____ _______ ___ —__ _

Reta Proga f
Dvieili šeimynų medinė stuba, su p , ,. , , _ ,
penkių automobilių garadžium, p11'08 susekta didele suk- 
City Point, ant East Sixth Street, • tybė 
netoli L St. Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera proga 
žmogui, kuris turi vieną arba 

daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
du atneša netoli $100 i menes. Kai
na $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savininką.

BARGANAS!
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik' apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus Šiomis dienomis pateka 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz
ni arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randu 
ateina $95.00 Į mėnesi. Bizni ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlveros. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ. .

Dorchestery
Šešių šeimynų medinė stnba su 24 
kambariais. Yra gazas. elektra, pe
čiai, piazai. vieta dėl garad^ų. 
Randų atneša $160 j mėnesi. Pre
ke $14,800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ. ' “

South Bostone 
šešių šeimynų medinis namas. 27 
kambariai. Rendų/ atneša $780 j 
metus. Prekė $4.500. Lenarvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.

LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 
MALKAS

NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai ir malkos pabrangs
ta, tadgi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

332 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1662—1373

Griež visų mėgiama ŽVINGILO ORCHESTRĄ vi
sokius šokius: angliškus ūJietuviškus. sių-šokių_nepra- ’ 
’ J.—visi atsilankykite. Kurie praleisiteleiskite, nū vienas
šią puikią pasilinksminimo progą vėliau galėsite. 

Įžanga nenariams, moterims ir merginoms 40 centų.
VALDYBA

ginklų firmoje “ Po- 
cisk.” Ši firma gamino gin
klus lenku kariuomenei. Ji 
taiĮ> “gerai" tvarkė savo 
bizni, kad jos pajamos te
siekusios tik 6 milijonus zlo
tų, tuo tarpu kai išlaidų jau 
buvo padaryta 39 milijonų 
zlotų sumai. Firma naudo
josi vyriausybės pašalpomis. 
Jos priešakyje buvo net 12 
direktorių, kuriu kiekvienas 
gaudavęs po 21.000 vokiečiu 
markių mėnesinio atlygini
mo. Be to. gaudavo dar pra
bangos automobili asmeniš
kiems reikalams.

SUŠAUDYTAS GRIEŽIANT 
ORKESTRUI

Paskutiniomis drenomis 
Meksikoj buvo sušaudytas 
generolą^ Kviano. Mirties 
vietoj dalyvavo 3000 žiūro
vų ir griežė kariškas dūdų 
orke stras. Generolas laikėsi 
šaltai ir jo ve ide nebuvo ma
tyti jokios baimės.

*■> į (G.UJNAUSKAS)
g 4.11 Broadway, So. Bosto?
‘į Telepbone S-.. Best.-n 2200
5 Ofisas atdaras nuo 1*' iki 12 ryto.

> 1 ;45 iki 5:20 p<> piet ir nuo 7 
į iki 9 vakare, šv. utį psigal su-
įį si tarimų.

nų namas prie naujo Ei.dds 
. Romių šioso i m.Miis, Puikus 
Tik S790t<.

šeimyna 5 ir e kambariai. «nn 
visi vėliausi Įtaisymai, riek- 

steam. ąžuolinės grindys eto.. di- 
pioHs žemės. Parsiduoda greitai.

Suvirs 20 Metų

JUOZAS P. ŠARKIUNAS
.DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 

KOMPANIJA

ši kompanija išdirbiu’.ja įjja’iu-; 
Bostone per 75 metus s-r.irš. I.i 
tuvis Ponas šarkiunas daro speci: 
1} raginimą dei lieruvių bijaio.

Aukščiausios rūšies Pinnri. 
trolai Jr Rtuiivs žemi. ’.-k;?.! 
nom. Mainome senus p': r,t>? 
švk dėl katalogo. I’ristatyrn 's 
dykai. Prieš pirksiant nmiyl. 
šarkiuną.

Vose & Sc<ns Piano Co.
160 BOVLSTON ST. SOSTO:

N - ?
JxTeL Brockton 5112

DANTISTAS $ 

8B. A. J. 89RMAH 
(CUMAUSKAS)

705 Maia St., Montello, Mass. 
(Kampa11 Bnia'i Street)

Ofiso valandos: §
R y t e nu<> 10 iki 12 vai. 
Dieną nuo 2 iki 5 vai. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai.

Sekmadieniais pagal sutarties.

TEL. Sa. Bertom W.
LIETUVYS DANTISTAS 
l l, OPOČIOS
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ANTRENDOS
“Darbininko” name, prie E 

gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip kokiam bizniui. 
Renda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366 Broadway, So. Bostin. Tel. 
S. B. 0620.

'...... |
I t

3 šeimy 
Corner 
i.nnms.

2-jtj
j-::rl<>r. 
im.
delis
Tik Sll.iMHh

P.sirgeimi :int 1-2-3 š«'imynų mimų 
vis«>se Dor.-h.’sterio <i:i!ys<’. Ateikite 
Į.ąrmitvt mus.

JOSEPH C\I.I.AIIAX. 15O2<- 
Dorchest.’r Avė., Eiel.ls <'.>rnor, Gen- 
eva 7ST’,. <I.,IS)

įNEWYORKSPA
| Kampas 1)oreli ėst er St.
| ir Broadii'ay
| ŠOKTH BOSTON’ E

t Užkandžių vietą. Saldainių turi- 
g mo namie darytų, šaltakoSrs (iro- 
g erėm). Turimo visokių saldai- * 
g nlų pasirinkimui dol visokių rei

kalų. Neužmirškite savo drangų. •T,£

3 

i

!“>

A ii i
< šalimą 

;. 447 ŠI 
ant an‘-
(L.-K

SPECIALISTAS
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs

DR. KILL0RY
6G Scollay Saur-e. Boston 

Olympia Theatrc Bldg.

XXII METINIS BALIUS
- - - — - - *  

Rengia

Lietuvos Sūnų Draugyste, Cambridge, Mass.
Thanksgiving Day (Padėk&vonės dienoj)

Lapkričio-Nov. 24,1927
Cyprus Hali

40 Prospect Street, - CambridgeuMass

T

f
t

Prasidės 3 vai. po pietų, ir trauksis iki 12 nakties. 
Gerbiama publika malonėkit visi atsilankyti ant to baliaus, 
visi bo skil tume. Kviečia L. S. D. KOMITETAS

I

OPTOMETRISTAS "ii
J

Išegzaminuotu akta, priskirtu akl- 
alnr. kreivas akis atitiestas ir 
•unblijoniškasė (;:kl<»se) akyse^ao- 
grųžtau švxsą tinkamu laiku.*

J. L. Pašakarnis, 0. D.
447 Brcadway, 8o. Boston

Ros. Talko! 5863

OPTOMETKISTAS
i "ckzaminuoja akis ir pri’aiko

akiniu*
; 414 Broadwny So. Boston

Oū>e tik vakarai*
t -  

---------------------------------------- - —

P. J. AKONEVIČIUS
Lietuvis Oratorius

820 E. STXTH ST., SO. BOSTON

TeL S. B. 4480

RosMencfJos Telepbonaa: 0779-R. K E
Ofiso Tp.efcnns So. B«»ston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS
U^tUTtlkaa Graborioa. halaaBooio 
laa, Beal Bstate ir PubUc Notaras

258 W. Broadway 
South Boston, Man.

Reaidencija SIS Dorcherter Avanoe 
Po it Mirt ar, Ma*, ■

J. PETRUŠKEVIČIUS 1
Laisniuotas Graborius Į 

Laikau automobiliu dėl veseli-1 
jų, krikštynų ir šiaip pasivaži-1 

nėjimo, pigiau nė kiti. g
162 Broadway, S. Boston, Mass.i 
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W H

Ros. Tel. S. B. 0304-R. j

Tel. Norvood 2

E. V. WARABOW|
(V/RUBLTAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS į
IR BALSAMU0T0JAS |

11 TU tVASUTSOTOV STRKKT p
Norwood, Mass. J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

! 877 ir 448 Cambridge Street
Cambridga, Mass

Tclephone University 8831-W


