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Jis nori, kad kompanijos paža 
dėtų mokėti senas algas, c 
kad darbininkai laikinai pri 
imtų nukapotas 5 nuošim 
čiais.

New Bedford, Mass., spa
lių 3. — Tekstilės streikas 
tęsiasi. Darbininkai atmetė 
pasiūlymą 5 nuoš. nukapo
tas algas.

Miesto majoras Charles S. 
Ashley bando prikalbėti 
kompanijas, kad jos viešai 
paskelbtų, kad jos sutinka 
senas algas grąžinti į trum
pą laiką ir kad 5 nuoš. nu
kapotos algos bus tik moka
mos laikinai. Taipgi jis no
ri, kad darbininkai priimtų 
laikinai 5 nuoš nukapotas al
gas.

Darbininkai, didžiumoje 
nepatenkinti balsavimu at
metant arbitracijos komisi
jos nuosprendį priimti 5% 
nukapotas algas ir grįžti į 
darba.

Didžiuma darbininkų pa
sipiktinę kairiųjų bolševikų 
agitacija ir aiškiai mato, 
kad jie veda darbininkus 
prie to, kad juos padarius 
amžinais skurdžiais ir bejė
giais kovoje su darbdaviais.

Spėjama, kad darbininkai 
pasimokinę, persvarstys pa
siūlymus ir antru kariu eis 
prie balsavimo.

Majoro Ashley tarpinin
kavimas darbininkų nepa
trauks, nes jis, kaip sako, v- 
ra nekartą išėjęs prieš dar
bininkus.

Bloga, kumet iš pačių dar
biu inkų atsiranda parsida
vėlių kokiais yra komunis- 
tai.

Jie čia nuo pat pradžios, 
ardė ir tebeardo darbinin
kų vienybę.

Jeigu streiko darbininkai 
nelaimi, tai tik dėlto, kad 
komunistai riaušėmis talki
ninkavo darbdaviams.

PASIUNTINYS SSRS. '* j ’ . gvy • t ?
Berlynas. Nuo apopleksi

jos staiga mirė 'Vokietijos 
pasiuntinys Maskvoj grovas 
Brockdoffas Rantzau. A- 
popleksija pasiuntinį ištiko 
Berlyne, jam esant pas savo 
broli.

COOLIDGE NEKALBĖS 
MASS. VALSTIJOJ

AVashington, D. C.—Pre
zidentas Coolidge neplanuo
ja važiuoti kalbėti Massa- 

jchusetts valstijoj už Hoove- 

rio kandidatūrą.

Angelo • 
Atlanti^Si 

ey mieste! 
Republikoi 
vencijoj* p 
buvo įsrml 
elekt oriais 
lių 2 d. vii
jis neapsiimsiąs

Jis pareiškė, 

klausę išrinko ir 
šuosiąs už Ąlfn 
į Prezidentas.

Bizzozero re 
ks., narys Quin- 

tarvbos,' kuris 
fej’l * • 1 b"valstijos kon- 
»itą šeštadieny, 
as prezidentiniu 
'4 distrikto, spa
li pareiškė, kad

Koks buvo Voldemąno pasikal 
bei imas su Zaleskių

tistą, gruzinų, mažumiečiu 
ir kazoku.

{ Kijeve, Odesoj, Charkove 
j ir kitur suimta daug raudo
nosios kariuomenės vadu, 
kurie įtariami separatisti
niame ukrainiečių veikime.

Chrakove suimtųjų tarpe 
yra žymi Dono kazokų gru
pė, kurių nuėmimas esąs pa
darytas sąryšy su neramu
mais Dono srity.

■ Be to, Kaukaze esą pada
lyta daug suėmimų gruzinu 
mažumiečiu ir inteligentijos 
tarpe.

STREIKUOJA MALBURNO 
UOSTO DARBININKAI 
Paryžius. Radio žiniomis 

iš Melbourno (Australijoj), 
čia streikuoja 20,000 darbi
ninkų. 19 garlaivių privers
ti laukti streiko galo.

Streikieriai prašo finansines 
_ pagalbos

________  ®

Darbininkai turi padėti 
streikuojantiems apsiginti 
nuo bado ir nuo komunistų. 
Neduokite aukų komunis
tams, bet šelpkite badaujan
čius streikierius per savo or
ganizacijas.

Prie LDS. organizacijos 
yra Streikierių Fondas. 
Lietuviai darbininkai siųs
kite aukas į tą fondą iš ku
rio kiekvienas paaukotas 
centas bus perduotas vargo 
ir skurdo prispaustiems dar
bininkams.

New Bedford, Mass. — 
Tekstilės streikieriai ‘ prašo 
finansinės pagalbos, kad 
apsigynus nuo bado. Uni
jų vadai išsiuntinėjo atsi
šaukimus į visuomenę.

Komunistų vadai ragina 
streikierius, kad savo Vai
kus atiduotų dirbantiems 
darbininkams visoj valstijoj 
maitinti,-bet visos šeimynos 
komunistų raginimą atmetė.

Komunistai, pas kuriuos 
žmogiškų jausmų nėra, kas 
jiems vaikai. Bet tėvams, 
kurie vaikus auklėja dorai, 
yra brangiausias jų turtas 
ir jų niekam negali pavesti.

Streikuojantiems darbi
ninkams būtų daug leng
viau kovoti už būvį, kad ko
munistai pasitrauktų iš 
streikierių tarpo, nes tada 
nebūtų kam talkininkauti 
darbdaviams.

LAIVAS IŠPLAUKĖ GEL
BĖTI 40 SKĘSTANČIŲ 

ŽMONIŲ
New York, spalių 3 d. — 

Dvidešimts septyni žmonės 
išgelbėti nuo vieno skęstan
čio laivo ir laivas Išplaukė 
gelbėti kitų dviejų skęstan
čių laivelių žmones.

Pirmiausia gauta žinia, 
kad Holandijos tavorinis 
laivas, kuris plaukė į Bosto
ną ir buvo už 1000 mailių 
nuo Newfoundland skęsta ir 
šaukiasi pagalbos. Už poros 
valandų* gauta žinia, kad A- 
merikos žuvininkų laivas 
Filet skęsta, kuris buvo už 
70 mailių nuo Long Island.

Hamburgo-Amerikos lini
jos laivas Albert Ballin bu
vo arčiausia skęstančio Ho
landijos laivo, tai ir nuplau
kė gelbėti. Kiek išgelbėjo 
dar nėra žinių.

Spėjama, kad ant Holan
dijos tavorinįo laivo buvo a- 
pie 40 darbininkų.

Holandijos laivas plaukė 
iš Rotterdam i Bostoną.

Lenkų, laikraštis “Epo- 
ka” praneša, koks buvo 
Voldemaro -,pašnekesys su 
Zaleskių Genevoje, Tas pa
šnekesys baigėsi labai grei
tai. Volcįerriaras paklausė 
lies posėdžių*‘sale, kada bus 
galima sušaukti lietuvių-len
kų derybų/ konferencijos 
plenumą. į tai Zaleskis stai
ga atkirtąjį ?Kiekvienu lai
ku ir kiekvienoje vietoje.” 

Voldemaras pasakė: “Lap
kričio 3 cL Karaliaučiuje.” 

..k.r.Ir7.. “ 0nk>J.-n

TUNEY APSIVEDĖ 
RYME

Rymas, spalių 3. — Gene 
Tunney ir p-lė Mary Jose- 
phine Lauder susituokė. 
Vestuvių ceremonijos, civi- 
lės ir religinės, buvo pa
prastos. Jvyko viešbučio De 
Russie salone, kur civiliai ir 
religiniai jie buvo sujungti 
i motervstės luomą.

DARBO PARTIJA IŠĖJO 
PRIEŠ KOMUNISTUS ,

Londonas, Anglija.—Bri
tų Darbo Partijos atstovai 
savo metinėje konvencijoje 
Birminghame, išklausę pra
nešimų apie liberalų koalici
ją vienbalsiai nutarė nepri
siimti komunistų ir juos pa
smerkė.

IR LIETUVOJ TAIP PAT
Visoj Vokietijoj paskuti

nėmis dienomis prasidėjo di
deli karščiai. Temperatūra 
pakilo nepaprastai aukštai.

Lenkų naminis “karas”
Ir, tuo užšibSdgė-pašnekesys 
tarp Voldemaro-ir Zaleskio,

TEATRŲ

50,000 sustreikavo Vokietijos 
laivų dirbtuvėse

SUNKIAI NUTEISĖ 45 FINŲ 
RAUDONUOSIUS

Abo, Finkmdija, spalių 3. 
— Keturiasdešimts penkius 
komunistus agitatorius nu
teisė. nuo vienų iki 15 metų 
į kalėjimą prie sunkių dar
bų.

Du iš nuteistųjų yra bu
vę Seimo nariai, kurie nu
teisti po 2*A metų į kalėji
mą prie sunkių darbų ir 
jiem atimtos visos civilinės 
teisės per penkis metus po 
atsėdėjimo kalėjime. ,

Didžiumoje agitatoriai y- 
ra paprasti darbininkai ir 
jie prasilavino kaipo komu
nistų agitatoriai Rusijoj.

PLEČKAITININKAI IR 
FUTBOLAS

“Id. Štime” praneša, kad 
plečkaitininkai Gardine į- 
kūrė futbolo komandą “Pir
myn,” kuri pirmąkart susi
tiko rungtynėse su lenkų 76 
pulko futbolo komanda, bet 
rungtynes pralaimėjo 3:1 
pulko naudai.

ROOSEVELT NOMINUOTAS 
Į GUBERNATORIUS

Rochešter, N. Y.—Frank- 
lin D. Roosevelt iš Hyde 
Park, per aklemaciją nomi
nuotas į New Yorko guber
natorius Demokratų parti
jos į vietą “Al” Smith.

Jis nominaciją priėmė.

Hamburg, Vokietija, spa
lių 1.—Penkiosdešimts tūk
stančiu darbininkų, dirbusių 
Kiel ir kituose Vokietijos 
portuose, išėjo į streiką kb 
lūs ginčui dėl algų.

Darbininkai organizuoti ir 
tikisi streiką laimėti.

AUTOMOBILIS SUVAŽINĖ 
JO 18 KAREIVIŲ

Ties Versailles 
liūs, važiuodamas 
lometrų greitumu 
dą, įlėkė į ėjusią
nes dalį.* 18 kareivių sun 
kiai sužeista. Šoferis suim
tas.

aufomobi 
su 100 ki 
per valau 
karinome

ŠV. TĖVO MALONĖ TEO
LOGIJOS FILOSOFIJOS 

FAKULTETUI
“Tiesos Kelias” 7-8 nr. 

paskelbė J. E. Apaštališko
jo internuncijaus rašth J. E. 
Kauno arkivyskupui, kuriuo 
Šv. Tėvas Lietuvos univer- 

r

siteto teologijos filosofijos 
fakultetui davė teisę teikti 
teologijos, kanoniškosios tei
sės, filosofijos ir humanis
tinių mokslų laipsnius. Ši 
šv. Tėvą malonė -Lietuvai 
labai reikšminga ir svąrbi, 
nes nuo šiol Kauno imivotn 
siteto teol. fikfak-to moksH 
lo ląipsniai turės galios
sam katalikiškam pasauly,

40 METŲ REPUBLIKONAS 
UŽ SMITH’Ą

New York, spaliui 3.—Bu
vęs kongresmanas J. Adam 
Bede iš Minnesota, per 40 
metų buvo nariu Republiko
nų partijos, ir Republikonų 
nariu Kongrese laike Roose- 
velto administracijos, pra
neša šiandien, kad jis ro
mius Smitho kandidatūrą ir 
už jį balsuosiąs.

Varšuva, spalių 1. — Du 
lenkučiai, bebandydami už
baigti ginčą kumščiais, su 
kėlė tikrą karą, kuriame žu
vo du lenkučiai.

Dėl tų dviejų lenkučių 
kumštynių sukilo du kaimy
niniu kaimu ir keli šimtai 
gyventojų stojo į kovą.

Kovos lauke 300 asmenų 
sužeista ir du užmušta.

Gydytojai turėjo darbo 
iki visiems užsiuvo ir ap
raišiojo žaizdas. Nė viena 
pusė nelaimėjo, nes įsimai
šiusi policija areštavo ir už
darė į kalėjimą du lenkučiu 
kurstytoju, Tulevva ir No- 
vvinski.

Sako, kad po to, abu kai
mu šventė “nusiginklavimo 
diena.”

Vilnius, spalių 2.—Asso 
ciated Press praneša, kai 
Trakų apskrity iškasta Rele 
tą medinių skrynių su 18rti 
šimtmečio pinigais, kurjl 
vertė įkainuojama apie 
650,000. ’ 3

Sako, kad pinigai rasti 
netikėtai užkasti keletą pe 
dų gylio žemėje.

’GRATKŲ-RUMUNŲ-jLEN 
ANTI-SOVIETŲ 

SUTARTIS
Bukareštas. — Prane 

kad Lenkija, Rumunija 
Gj-aikija padariusios mili 
rinę sutartį, kad sudar 
•vieną frontą prieš Sovii 
Rusiją kilus karui. Šios, 
nios labai supuola su ofįc 
liu Maršalo Pilsudskio 
Lenkijos priėmimui ir d 
tatoriaus pagerbimui 
ruoštu bankietu. '

Šių žinių kol kas miniu 
šalys neužginčijo. .

VIENAS UŽMUŠTAS, 2( 
SUŽEISTA RIAUŠĖSE

Londonas, spalių 2. —J 
reitą sekmadieny, Hambi 
ge, vienas asmuo užmuši 
ir 15 sunkiai sužeisti su 
rėmus ant gątvių komun 
tams su republikonais: J 
šimtai lengvai sužeisti. 
t Komunistai be riaušių i 
gali apseiti.

$840,000 VILNŲ GAISRA
BUENOS AIRES -

Buenos Aires, Argenth 
spalių 3. — Didelis gaiši 
Avellanedoje arti Buei 
Aires pereitą naktį sunši 
no apie 4,300 tonų vilną 
700 tonų odų.

Žalos padarė apie $84 
000. ■"?

Apdovanotas Lietuvos sviestas

SĄMOKSLAS SSSR?
Užsienių spauda praneša, 

kad Lenkų pasienio sargyba 

sulaikiusi du SSSR kariuo- 

menės karininkus, kurie, 
bėgdami iš SSSR nelegališ- 

kai perėję riibežim

jn atgal.,peš, jję., dalyvavę
vvlišaiškintąrpę^^ąbarsąmoksle 

prieš komunišŪKdiktatūrą.

Šiais metais Paryžiuje j r 
Liege įvyko tarptautinės 
produktui parodos, kuriose 
dalyvavo Lietuvos Pieno cent
ras, išstatęs lietuvišką svies 
tą. Šiomis dienomis iš j pa 
rodos vadovybės Pieno oen 
tras gavo aukščiausią dova
ną (grand prix) ir aukso 
medalį už sviestą.

Šią savaitę Pieno centras 
eksportavo 914 statinaičių 
sviesto.

SOVIETŲ RUSIJA F0RM 
LIAI SUTIKO PABIRA 

ŠYTI KELLOGG’O 
x PAKTĄ

Washington, D. C., «] 
lių 3. — Valstybės depą 
mentas gavo. Sovietų Ra 
jos oficialį sutikimą pasii 
syti Kellpgg-Briand nei 
riavimo sutartį. '

Spėjamą, kad Rusija t 
prte įidžiįįįi^, k 

ją pripažintų 
galėtų gauti paskolas,Ke l 
rfų‘ bolševSiA^^ftlas, •„.



nih žinomas Lenkų
i •«

IR SVEIKATĄ.

Įvairios Dainos

SVEČIAS Iš UŽSIENIO
Vienas žymiausių teatro 

veikėjų Belgrado, operos re
žisierius Pokrovskis yra pa
kviestas režisierium .Į—Lie- 
t u vos valstybės? operų. Nau
jas režisierius į Kaunu at
vyksta penktadienį.

Vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave-------------- -
BernužSl, nevesk pačios __ ;_____
Graži čia giružė___________ _
Meilė----------------------------------
Meile uždegta kratinė - 
0 pažvelgki______________ ______
Visuomet širdis surakinta________
Penkios linksmos dainos —- ...

7

Duetai

Motenj Sąjungos Imnas ------ , .
Skrenda, lekia musu mintis______
Trisdešimt dainų_______________

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbininkui.” 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At
sišaukite tuojaus pažymėdami sa
vo tinkamumą prie tokio darbo.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

■“Laimingoji” panaitė tą 
pat dieną nuėjo krautuvėn 
ir pasirinkusi naujausios 
mados geriausius batukus, 
pardavėjui įteikė 100 dol. 
Gavusi grąžą išėjo.

skite ir pinigus. .

a) Oi sk;
/relę, 3) Nts$emi&alk> y;
a) -gįHrfis; b) Oi 1
nagelis, e) Kur Nemunai 
čia-liulia ---- —

NIEKO SAU APETITAS
Paskutiniu metu lenku 

spaudoj ima rodytis kas- 
kartas daugiau žinių, kad 
Vilniaus Universiteto prof.

SUSIRGO “LENKŲ LIGA” 
IR PASIPIOVĖ

Kražiai. Karklynalių k. 
rugsėjo mėn. 2 d. skustuvu 
pasipiovė Pranas Montri
mas, 38 m. amžiaus. Velio
nis sirgo psichine liga. Jis 
nuolat savo vaizduotėje ma
tydavęs puolančius lenkus. 
Šį kartą jis nutarė lenkams 
nepasiduoti. “Laisvėj gi
męs ir augęs, nelaisvės ne
pakęsiu.” šiuoš žodžius išta
ręs pasipiovė.

NAUJA SALĖ
Sintautai, Vilkaviškio Up. 

Sintautiečiai pastatė pavyz
dingą namą ir įrengė pui
kią salę su visais patogu
mais. Tokios modemiškos 
sales dabar nėra visoje Za- 
navykijoje. Pavydi ir vil
kaviškiečiai 1 Salę žadama 
pavadinti Prano Vaičaičio 
vardu.

Š. m. rugp. 26 d. pirmą 
kartą naujoje salėje pasta
tyta Paparonio 3 v. drama. 
“Kaip Praamžis Lėmė.” 
Drieže Naumiesčio ugniage
sių orkestras.

nan žinomas Lenkų politi
kos veikėjas generolas Alek
sandras Babianskis.

Lietuvon jis atvyko per 
Rygą, kur Lietuvos atstovy
bė davė jam vizą būti Lietu
voj dvi savaites.

♦Oficialus atvykimo tiks
las — dvaro reikalai. Jo 
dvaras Waigovas yra Rasei
nių apskrity, kur jis jau 
lankėsi ir kur vyks dar, pa
buvęs Kaime.

galimag^uti “Parbminko” Knyįjmė.
.................................................................

“FALŠYVI VAISTAI”
M alėtai (Utenos apskr.). 

Malėtų apylinkės kaimiečiai 
dažnai nusiskundžia, kad 
gydytojo paskirti vaistai ne 
tik gelbsti, bet dar pablogi
na sveikatą. Buvo žinoma, 
kad tokius vaistus gamina 
čia pat Malėtuose vienas 
parfumrejios krautuvnin- 
kas, kurs jau seniau buvo 
(rauktas atsakomybėn už 
slaptą vaistų pardavinėjimą.

Rugpiūčio 15 d. toje krau
tuvėje padaryta krata, dalv- 
vanujant rajono gydytojui, 
vaistininkui ir policijai: su
rasta kelios dėžės įvairių 
vaistų, kurie pasirodė blo
giausios lūšies ir nešvariai 
laikomi. Jokių įrankių vais
tams gaminti šioje slaptoje 
“aptiekoje” nerasta, išsky
rus paprastas, virvelėmis 
parištas, svarstykles. Tokio
mis netiksliomis svarstyklė
mis buvo sveriami nuodai ir 
kiti vaistai. Šios savotiškos 
“aptiekos” savininkas savo 
nuožiūra pataisydavo gydy
tojų receptus, pakeisdamas 
sudėtinguose receptuose 
brangius v’aistus pigesniais. 
Mat spėliodavo, kad žmonės 
nesupras apgavimo, o bus 
patenkinti, jog vaistai pi
gūs ir dėl to naudosis tos 
pigios “aptiekos” patarna
vimais. Netenka kalbėti, 
kad toki apgavikai gali žmo
gų be laiko ir į kapus nu
varyti.

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SE
MINARIJOS MOKSLEI

VIŲ LIKIMAS
Vz'Znms. Tikėdamiesi, kad 

šiais mokslo metais Semina
rija būsianti atidaryta, su- 
sivažiavo teveik visi buvu

sios Seminarijos auklėtiniai. 
Bet sužinoję, kad Seminari
jos nėra, pradėjo vaikščioti 
iš vienos lietuvių įstaigos ki
ton teiraudamiesi ir klausi
nėdami “kas daryti?” Ke
letas moksleivių stojo ama
tų mokyklosna, keletas pre
kybos ir kaikurie natura- 
liuosna kursuosna. Didžiu
ma betgi moksleivių neturė
dami kur dėtis, išsiskirstė 
po sodžius.

ŠEŠI ŠIMTAI KUOPŲ
“Pavasario” sąjunga šio

mis .dienomis įregistravo 
600-ją kuopą. Tai vienin
telė organizacija Lietuvoje, 
kuri turi tokį didelį visuo
menės pasitikėjimą ir prita
rimą.

PAŠVENTINO PAMINKLĄ
Krosna (Mar. aps.). Čia 

2-1X buvo atsilankęs J. E. 
vyskupas M.' Reinys. Be iš
kilmingų pamaldų bažnyčio
je, pašventino vietos “Pava
sario” kuopos pastatytą Ne- 
priklausofriybės-paminklą — 
kryžių ir dalyvavo kuopos 
narių susirinkime. Puikiais 
pamokslais — kalbomis baž
nyčioje, prie kryžiaus, suvi
rinkime paliko neišdildomo 
įspūdžio net bedievių tarpe,

NEGIRDĖTAS KANKINIMO 
ATSITIKIMAS

"Balys Gaižius iš Civilių 

km., Jūžintų valse, savo gi
minaitei peiliu padarė apie 
50 žaizdų galvoje, perskro
dė liežuvį, supiaustė veidus, 
išbadė špilka gomurį, api
plovė kaklą, nuplovė pirštą 
ir išlaužė du šonkaulius. 
Žmogžudys norėjo moteriškę 
nužudyti, kad jam greičiau 
tektų jos ūkis. Moteriškė 
ligoninėje. Žmogžudys su
imtas. Jis teisinasi, esą jį 
užkerėjo ir jis sykiais esąs 
beprotis.

PROF. GALIA APLEIDŽIA 
LIETUVĄ

Čekoslovakijos - atstovas 
Lietuvai p. prof. Galia' sa
vo vyriausybės iš Kauno at
šaukiamas, šiomis dienomis 
apleidžia Lietuvą. Prof.’ Ga
lia, atstovaudamas Kaune 
Čekoslovakiją, daug padir
bėjo tų dviejų kraštų susi
artinimui paliko mums 
kuo gražiausią įspūdį. — 
Prof. Galia iš Kauno vyks
ta į savo tėvynės sostinę 
Pragą, kur jis priskirtas 
prie užs. reik, ministerijos 
centro ištaigi;.

Prof. Galia mūsų vyriau
sybės tapo apdovanotas III 
laipsnio II rūšies Vyties 
krvžiumi.

Ką tik išėjo iš spaudos!
. Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais 1 

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų- . '
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį. _

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.

St. Ehrenkl-eutz’as esąs su
manęs steigti Vilniaus mu
ziejų, kuriame galima būtų 
sutalpinti Lenkų Mokslo 
Draugija, Wroblewskių bi
blioteką ir... Gudų ir Lie
tuvių Mokslo Draugijos.

Apetitas, kaip matome 
nieko sau, geras. Iki šiol p. 
C. Ehrenkreutzienės inici- 
jatyva renkama net ir su 
policijos pagalba visame 
Vilniaus krašte liaudies iš
dirbiniai ir gabenami į Vil
niaus Universitetą, kur yra 
įsteigtas etnografinis muzie
jus. Be abejo, kad visi lie
tuvių liaudies išdirbiniai, 
pakliuvę šian muziejon tam
pa perdirbti, kaipo, “vvyro- 
by Indu polskiego.” Dabar, 
kaip matosi, ir to.maža. No
rėtųsi dar paimti savo “glo- 
bon” gudų ir lietuvių kny
gynus ir muziejus. Bet tas 
tur būt niekuomet nepavyks.

Į IR IŠ
LIETUVOS
Per HAMBURGĄ 
isą popOlerišĮs laivais

Dt. -K. Pakštas paskirtis
“Pavasario” suaugusiems auk
štesniosios komercijos mokyk- 

r los mokytoju. . , ■<
' - \ . t

UŽDARĖ “GELŽKELIO” 
LINIJĄ

Prieš porą metų Vilniuje 
su didele pompa buvo atida
ryta siaurojo gelžkelio lini
ja Gelžkelių Direkcija (D. 
Pohulanka) ir Wilcza Lapa. 
Buvo paleista keletas vago
nėlių, kurie kursavo nusta
tytąja tvarka. Bet atsiradus 
autobusams, ši “gelžkelio” 
linija, “samavoru” vadina
ma, ėmė bankrutuoti, kol 
pagalios visai sustojo. Da
bar galutinai uždaryta su 
40,000 auks. deficito. Nieko 
sau.

8
,“| Visi kurie kenčiate nuo Reumatizmo, Lumbago,

Sciatica, Neuritls, Neuralgla, Gout, Arthritis, Pečių 
k” Skausmus, Krutinės skausmus. Sustirusius ar ištlnu-

sius sąnarius, skausmai rankoje ir kojose arba kito- 
kie .skaudėjimai sistemoj. Visi šie skausmai bus 

jįĮMjg&FjF Kreit prašalinti jeigu pradėsi vartoti Antl-Rheumatic 
I»r. Tom vėlinusį išradimų. Nėra skirtumo ar jau lllv susenėjus! liga vistiek pagelbės. Tūkstančiai laiškų

1 bjASji ateina pas mus kasdiena Į ofisų su padėkomis. Vi- 
sai nereikia kur nors važiuoti, toli ieškoti sveikatos 
arba mineralinių maudynių. Musų ANTI-RHEUMA- 
TIC, Dr. Tom, sutaupys jums išlaidas ir vargus. Į 
trumpų laikų atgausi visų savo sveikatų ir stiprumų. 

J Vienas pamėginimas jumis pertikrins. Jeigu neitus! 
t patenkintas, mes sugrubsime pinigus atgal. Jie neta

ri savyje jokių kenksmingų- •chejnikafetj ir galima vartoji. 
U Kaina viso gydymo TIKTAI $3.00.

Musų ANTI-RHEUMATĮC nėra 'koks paprastas paten- 
Nk tuntas vaistas, bet yra išradimas žymaus Europos mok*- 

liniuko Dr. Tom. Jame yra moksliški sukombinuoti medi- 
I kuliški padirbimai, kurie tuoj po vartojimo eina J kraujų
I *• ir įm> visus nuodingumus ir nešvarumus kūne kurie prive

da tave kentėti. Neatidėliok bet užsisakyk musų gyduoles 
ir prašalink visus savp kentėjimus tuojaus.

NESIŲSK PINIGUS IšKALNO, tik iškirpk šį skelbimų 
ir prisiųsk su 25c. <lei persiuntimo o už gyduoles tai ui- 
mokėsi pastoriui kuomet pristatys i namus.

CHICAGO MEDICAL LABORATORY
Kedzie Avė., Dept. 155, Chicago ,Hlinois

. II IM.'l ■■■■II .■ ,| —.■■■ ■ m ■ Į. - - ■■■■*

sos virš paminėtos damo 
užsakymus drauge prisii 

& - 1 H

AUKSO AKTORIUS
JUODOS' (prastais minkštais viršeliais)---- ~
JUODOS (prastais kietais viršeliais)—;---------
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)—------
JUODOS (geros odos viršeliais)————— 
BALTOS (celnloidos viršeliais)——________ 2.
BALTOS (celnloidos viršeliais, ’su kryželiu)—^ 

X* .Visus užsakymusj^skit4'«»kančiu antrašu:

866 West Broadvay / South Boston, ' ■ . . / . . ■ : . .. ■.V*?""*

g/ StAUJI PLENTAI 
■-Autobusų ir automobilių 
usisiekimo didėjimas Lie- 
pjos'provincijoj nuolat rei- 
#lau}a, kad būtų pagerin

ąs kelių stovis. Sąrvšv su 
uo .yra tiesiami nauji pien
ai;' Iš jų jau yra užbaigti 
žentai Kaunas — Raudon- 
Lvaris ir Šakiai—Sintautai.

Ąrba istorija “Kontinentai” 
-į ' ‘ viešbuty

Nesenai buvo rašyta, kad 
Panevėžy vienam Amerikie
čiui viešbuty linksminantis, 
kokia tai panaitė pavogė a- 
pie pusantro tūkstančio li
tų. :' •*

Antras panašus atsitiki
mas įvyko Kaune rugsėjo 7 
d. Amerikietis A. T. apsi
nakvojo “Kontinentai” 
viešbuty su i§\gatves pasi
kviesta panaite, Ryta, kai 
toji panaitė buvo jau išėju
si, amerikietis pasigedo 100 
dolerių banknotę.

'Apie “nelaimę” pranešė 
viešbučio šeimininkui ir po-

Prof. V. Krėvė-Mickevičius, 
‘ . J --■< : ; • f

humątėrinio Jąkplteto deka
nas, Lietuviu., Universiteto 
deleguojamas ; .išvyko su 
žmona į Maskvą dalyvauti 
jubiliejinėse ’ Tolstojaus su
kaktuvių iškilmėse.

J___ _ 7 ) ' • ' 'J-VI f i ■ /
X

Krautuvininkai ‘norėda- 
olas įsitikinti ar banknotas 
kartais nėra padirbtas, nu
ėjo pas “Knirtihental” 
vienučio savinafikį/-o šis 
banknotą parodė nukdntfeju- 
siami A.1 T. Amerikietis bhnut 
knotą pripažino 'savu,- b pa
aiškėjus aplinkybėms, kaip 
batų krautuvininkas jį yra 
gavęs, abejoti neteko,‘kad y-> 
ra tas pats banknotas. 
Krautuvininkas banknoto a- 
merikiečiui, žinoma, negrą
žino, nes už jį buvo parda
vęs batelius ir atidavęs grą
žos.

Policija išaiškino, kad 
banknotų yra paėmusi Ona 
Račiūnaitė—Vaicerienė. Ją 
sulaikė. Iš batų krautuvi
ninko banknotas buvo atim
tas ir atiduotas nukentėju
siam. Byla perduota I nuo-, 
vados taikos teisėjui.

' ą Lietuvos‘‘ univęTsitetą 
ligšūi^aįueta apie 760 pra
šymų: Studentai daugiausia 
stoja į teisiiy ir medicinos 
fakultetus.

IR VĖL ...
s Susisiekimo minrsterio p. 
phuriionio parėdymu, tos 
SĮEunisterijos inspektorius 
būdų Stanaitis vedė kvotą dėl 
Šeikvojimo turtų plentų val
dyboj. Teko girdėti, kad šios 
kvotos nebaigęs p. Stanaitis 
gavęs atostogų ir, jose bū
damas, šiomis dienomis su- 
nsiekimo ministerio. įsaky- 
opu, priežasties nenurodant, 
kapo atleistas iš tarnybos. 
Į# Stanaitis prieš dvejus 
metus buvo pirmininkas ko- 
tnisijos, kuri tikrino plentų 
remontus Mariampolčs ir 
jfilkaviškio rajone, kuriuos 

Kėtiferinant susekti dideli 

valstybei nuostoliai. Šio; 
bylęg dar niekas nebuvo tar- 
Jomas. Tarp šių plentų 
hąngovii buvo ir Karuža. 
(“Ifytas,” rugp. m. 13 d.) 
Hžfev

RHEUNATIZMAS PALAIKYTAS
Arba Pinigai Grąžinami

NUOSTABUS IŠRADIMAS
l’.'isnulis nuolatos progresuoja moksle, ir medikališkas mokslas visuomet su
randa naujų išradimų ir padirbimų medicinoje prieš tokias ligas, kurios pir
miaus nebuvo išgydomos, štai atneša, jums tokias naujienas—VILTĮ—LINKS
MUMĄ

WS^BS^ę AŽįne LiėW 
BC' universitete daromas 
formas^ ' ' TBet aiškiai iki 

nebuvo žinomą. 
teMri fakultetai netgi pa- 
ai^tvarkaiAšČius 1928 mi 
bdens semestrui buvo iška- 
nę^ Tik ‘dabar oficiozas 
^?Aidas” ((173 nr.) pa- 

:elbe, kad, ministerių ka- 
neto nutarimu, Lietuvos 
dversitetas perreformuo- 
mas, būtent: teologijos-fi- 
Sbfijos fakultetas susiauri- 
imas, iš 22 jo buvusių ka- 
3rų paliekant 11; taip pat 
^tvarkomi ir kiti fakulte- 

humanitarinių mokslų 
te-tas pavadinamas istori- 
įį-filolOgijos fakultetu, ir 
u Be to, visiškai uždaro- 
as veterinarijos skyrius ir 
rangelikų teologijos fakul- 
tas. Taip perreformuo- 
m universitetui suteikia- 
as ir pavadinimas — D. L. 
■ Vytauto vardas.
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Ir vargingame, visu apleis-
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TURTAI

ug.iiHmjįįį

Mes privalome Dievą my
lėta |iž. Jo grožybę, gerumą 

-- Ir oaeil^.4 Dievo grožybe, — 
sako šy< Jonajs, Krizostomas, 
— yrą neapsakoma, augštes- 
nė už visoju ipąlyginimą, to- 
kia, ( kpkįosr ir g> 
žmogių negali įsivaizduoti. 
Jo gjožė dr arbė yįrpyja vi
są piūsų supratimą įr jaus
mus. Jo didenybės gra
žumo i žmonių < kalba' negali 
atpasakoti. Jeigu savo pro
tu įsivaizduotume matytas 
ir nematytas pasaulio gro
žybes; jų didybę, prakilnu
mą, gerumą; turtus, įstabius 
padarus ir išradimus, — tas 
viskas yra niekis sulyginus 
su Dievo tobulybėmis.

Nustebina manę, — sako 
Šv. Augustinas, —r saulės 
šviesumas, žemės derlingu
mas, jf^rių platumas, kara
lių didybė, filosofų, protin- 
gumasj, bet viskas tas niekis 
palyginus su mano Dievu. 
Jis begaliniai daugiau turi 
grožės mano širdžiai paverg- 

* ti. Nes, ištiesti, jeigu tie 
sutvėrimai sukelia manyje 
norą mylėti, tai nepalygina
mai daugiau sukelia manyje 
norą mylėti Tas, kurs yra jų 
grož.vbės šaltinis.

Dievas reikia mylėti už Jo 
gerumą. *Prieš šimtus metų 
mūsų nebuvo šiame pasauly. 
Dievas pašaukė mus i gyve
nimą, apdovanojo 
širdimi, kuri gali 
per tą meilę nori 
mus laimingais.
mus,

w • 1

me, kiek sykių Jis kaltes do
vanoja , ir jas pamiršta? 
Kuomet gi kelionėj pailsta
me, Kristus šaukia mus- pa
silsėti ir maitina Dangišką
ja Duona, būtent savo Šven- 

jabiauįias ^ausiu Kūnu ir Krauju.

Bet Dievas reikia mylėti 
labjausia įeito, kad Jis 
pats mus numylėjo. “Mylė
kit Dievą dėlto, kad Jis pir
mas jus numylėjo,” — sako 
:Šv. Jonas Apaštalas. “Bet 
kada Dievas pradėjo mus 
mylėt? — klausia Šv. Pran
ciškus Salezas. — Ugi nuo 
to laiko kai Jis yra Dievu, 
vadįnasi, nuo amžiij — vi
sados.”’

Jeigu Dievas mus myli, 
tai jau myli dieviškai, vadi
nasi, visa pajėga savo visa- 
galingos meilės. Matydami 
tą viską, nesigailėkime pa
švęsti Dievui* savo širdį, nes 
tik Jis vįenas tegali'ją pil
nai pasotinti.

Ne, nereikia man nei turtų, 
.Ne, nereikia nei džiaugsmų,: 
Jeigu-jie“nėduodžf

% 7'
Tiktai ašarų, skausmų, f.

rėvs.a-. V to.'t .
Augsą yagys gal pavogti;

./U; <•; o'•Tfl’fttfs kandys gal sugraužtą 

. • ,1 i< i . /1; Ko -aš' džiahgsiuosi šiandieną, 
• ? Jei mirtis gal ryt palaužt.

■ h-

9
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Jei turtus asai turėsiu. 
Daug be duonos kąsnio bus; 
Jeigu puotą kelsiu, — vargšas 
Šluostys ašarų lašus.

9 \ *

Ne, nereikia man nei turtų, . 
Ne, nereikia man džiaugsmų, 
Jeigu laimės jie neduoda — 
Amžinųjų dovanų.

O, žiųau, kad laime šviečia 
Daug skaisčiau už mūsų saule, 
O žinau, kad trokšta josios 
Visas regimas pasaulis...

KATALIKŲ MISIJOS 
KINIJOJ

’ Dabartiniu laiku Kinijoj, 
kaip rašo Tėvas Dr. Thau- 
ren, yra 62 misijų vyskupai, 
kurių 5 kiniečiai; kunigų v- 
ra 1,733 svetimšaliai ir 1,- 
179 kiniečiai. Be to yra 6,000 
mokyklų su 343*671 mokiniu. 
T šį mokyklų skaičių neįei
na Aurora Šanghajnje ir 
prekybos mokyklos Tiensi- 
ne.
, Belgų jėzuitų misijų laik
raštis katalikų misijų mate
rialius nuostolius per Kini
jos riaušes 67 iki 73 bažny
tiniuose apskrituose įverti
na 75 milijonais frankų (a- 
pie 109 mil. litų). Bendri 
nuostoliai, įskaitant plėši
mus ir sunaikintą turtą, 
paskutiniu laiku siekia iki 
125 milijonų frankų.

“Šaltinis”

protu ir 
mylėti ir 
padaryti 
Sutvėręs

Jis palaiko savo Ap-
■ -'-veizda; įsako žemei duoti 

derliaus ir maisto mūsų gy
vybei palaikyti ir, negana to. 
rūpinasi suteikti mums ma
lonumo paukštelių čiulbėji
mu ir gėlelių kvapsniu. Bet 
kas suskaitliuos Dievo geru
mą virsprigimtame gyveni
me? Kas įkainuos Dievo 
Sūnaus pasišventimą, kuo
met mus savo mirtimi atpir
ko ir padarė savo Tėvo įsū- tame vaike gali slėptis genijus 
niais? O kuomet mes, neiš-j ir išaugti dvasios milžinas.— 
tikimi Jo vaikai prasikalsta- Pestalozzi.

r

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO 1 LIETUVĄ
ARBA IŽ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
------- ANT--------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A..L. Laivų per Klaipėdą prie 
dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių ne
vargina.
KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?

1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo'prkestros, įvairūs žaislai, šokiai ir t. t.

Bet toli, toli jos kraštas 
Ir toli jos spinduliai, 
Nepažįstami pasauliui 
Josios dangiški keliai.'

Ne, nereikia man nei turtų, 
Ne, nereikia iun džiaugsmų, 
Laukiu laimės ir belaukiant 
Lengva, miela ir ramu.

(“Žvaigždė”)

/

Lietuvių Skyrius Demokratų 
Partijoj

KAINOS
| IŠ KAUNO

Trečia Klesa

125

Valdžios Taksai 
Ekstra 
f J ♦

KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klesa $107 
Į abi pusi.. .$181 

Turistine 3 klesa 
(arba buvusia n 
klesa) ....$122.00
Į abipusi.. 203.50

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORK’O:
ESTONIA” ______________________________„Spalių Ata
pOLONIA”________________________ Spalių 27-tą
Ei Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę

P BALTTC AMERICA LINE
IDGE STREET NEW YORK, N?T.
n Trust Bldg.’ ’ Pittsburgh, Pa.

'So. Dearborp Stneet £ . . . •’ Chieago, Blinois
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: WORCESTER, MASS.
LOS.'108 kuopos susirinkimas 

įvyks'spalių 7 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 
Atstovas išduos raportą iš buvu
sio seimo. Taipgi1 b^ridysime ren<- 
tis prie -žifeffiliįųiViąklrųi <Pralei- 
S “,t’ ya-.
ziąvimus stokim j aarbą ir dar
buokimės rnūsii bažnytėlės ir or
ganizacijos naudai. Snausti ne
galime kol Dievai gyvus laiko; tu
rime krutėti ir darbuotis. Išvien 
dirbdami vis šį tą nuveiksime.

Kviečia Valdyba
- - u

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

vyks spalių 14 d. tuoj po sumos, 
l>ažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rast.

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny,’ spalių 8-tą dieną, 

7:30 vai. vakąre, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robling ii* South 4th gatvių Į 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti. Valdyba

Į- _

NŽW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, spalių 21 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos. -

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Raštininkė
I - ■ ■ -

EASTON, PA.
LDS. 10 kuopos susirinkimas Į- 

vyks spalių 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakacijų liko už
vilktos.

, M. Songaila

r.pllilh/r Jr - t
• ! Suvirš 20 Metą,.
JUOZAS P. ŠAR
■ j ., ;, DARBUOJAS SU -

V0SE & SONS P 
KOMPANIJA

ši kompanija iSdirblnėja p 
Bostone per 75 metus suvirž. Lie*-. 
tiivls Ponas šarkiunas daro sbedLa^ 
Ij raginimą dėl lietuvių biznio. " 7

Aukščiausios rūšies Pianai, Vfl^ę 
trolai ir Radios žemiausiom kabr_jli 
nom. Mainome senus pianus. Ra<.' 
šyk dėl katalogo. Pristatymas 
dykai. Prieš pirksiant matyk Ponf ^ 
šatkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST.' BOSTON."

• ••
> ■ . Ji

WORCESTER, *MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks spalių 10 d. 7:30 vai. vak., 
jažriytinėje svetainėje, 41 Pro v- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
>roga užsimokėti duokles.

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus* sekmadieny, spaliu 
14 dieną, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

X

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas jvyks 

21 d. spalių po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti j šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

S. Čaikauskas, rast.

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, s 
lių 21 d., tuoj po sumos, baž-' 
nytinėj svetainėj. Svarbu, kadj_ 
visi šiame susirinkime dalyvautų-- 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki^ 
me gražų pavyzdį kitiems. '

Kad lietuvių tarpe pavarius Mass.; V. W. Želvis, iš Balti- 
ntore, Md.; P. A. Ivanauskas*, 
Spring YaHe.V, Ilk; V. Kama
rauskas, Edvvardsville, Pa.; A. 
Butėnas, Warebouše Point, 
Conn.; M. Kerbelis, Amster- 
dam, N. Y.; p. Trečiokas, 
Ne\vark, N. J.; G. J. Jokūbai
tis, AVoodhaven, N. Y.; T. 
Tuluba ir P. šlapikas, Mas- 
peth. L. T.; S. Peekas, Cypress 
Hills, N. Y.; Dr. M. J. Vini- 
kas, Richmond Ilill, N. Y.; A. 
Kundrotą, A. Kendrickas, K. 
J. Krušinskas, iš Brooklyn, N. 
Y.

agitaciją uz gub. AI Smith’o 
išrinkimą Prezidentu, o Ame
rikonų tarpe pagarsinus Lie
tuvių varikli et įtvių ^vriuoiiTt'- 
nės veikėjai, daugumoje Ame
rikoje augę, sukūrė prie De
mokratu Partijos ir Lietuvių 
Skyrių, kuris turi savo 
Demokratų 
t re, 1775 
York City.

Lietuvių 
organai: 
tas ir Patarėjų komitetas. Pil
domąjį komitetą sudaro: pirm.
— A. J. Virbis, virė pirm. — 
adv. C. Ruskis, sekr. — p-lė 
M. Kižiutė, pagelb. — J. Tu- 
masonis, narys — 
boka. Direktorius 
čiulis.

Patarėjų komitetan įeina: 
pirm.—X. Strumškis. iš Brook
lyn, N. Y.; vicepirmininkais
— C. S. Cheleden, Philadel- 
phia, Pa.; p-nia J. Sbevets, 
Pittston, Pa.; adv. A. J.r 
Wentz, Brooklyn, N. Y.; sekr.
— A. L. Daynard, ĄVoodha-
ven, N. Y; nariai — M. Sta
naitis, J. Stadulis ir W. T. 
Kvietkus, iš IVilkes-Barre, 
Pa.; Samuel W. Bash, M. M. 
Šlikas, p-nia M. Sfiadis ir Vit
kauskas, iš Pliijadelphia, Pa.; 
A. Kneižvs" iš B.oston,

Kampanijos
Broa<iway,

ofisą 
cen- 
Ncw

Skyrių sudaro du 
Pildomasis Komite-

A. F. Kul-
J. P. Ma-

UET.UVOS 
Per BREMENĄ 

' Didžlaw4ti Ir Gtėfėlftusiū 
Gargta 

um b ū s 
arba kitais Skis .Unijom.T«lviW' 'J
Tik 8 dienos vandeniu

Puikus 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji

Pns bfle vletinj agentą nrbn 
-66 STATĖ ST, BOSTON 
northgemman 

LLOYP

PHILADĖLPHIA PA.
% /

LDS. ųariai turi rodyti gerą pa
vyzdi visiems. Visuomet lankytis 
i susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas jvyks sekmadie
ny, spalių 7 d., tuoj po sunito, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

BRIGHTON, MASS,
LDS. 22 kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks penktadieny, spa
lių 5 d„ J :30 vai. vak., Lineoln 
svetainėj. 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

BALTIMORE, MD.
Spalių 14-tą dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

. u

Čia pažymėtų veikėjų vy
riausiu uždaviniu bus suorga
nizuoti visose kolonijose Lie
tuvių Demokratų komitetus, 
per kuriuos būtų galima su
ruošti mitingus ir išplatinti 
lietuvių kalboj rinkimų reika
lams išleistas brošiūras, kurio
se nušviečiama demokratų par
tijos nusistatymai ir jos kan
didato gub. Smitlio pasižymė
jimai. . v

Reporteris

Moterys už 
Smithą

Visur, o ypač New Yorko 
valstybėje, yra pastebima 
moterų tarpe tvirto nusista
tymo už gub. Al Smith’ą.

Kad geriau supažindinus 
moteris su gub. Smith’o 
Žmoniškais # privalumais ir 
jo veiktais darbais legislatū- 
roj moterų ir vaikų'naudai. 
Smith - Robinson Moterų 
Pirmo Balsavimo Lyga pa
skelbė visoj Amerikoj vajų, 
kilrio vyriausiu tikslu- yra 
prirengti tpirmu syk balsuo
jančias moteris prie balsavi
mo gub. Smith’ą, kaipo
didelį moterų prietelį ir jiį 
reikalų gynėją valdžioje^

DETROIT, MICH. •*.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 21 dieną 
spalių, tuoj po pamaldų, švento 
Jurgib parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į ši susirinkimą dcl ap
svarstymo Išimtinai svarbaus rei. 
kalo. Valdyba

*-■ I

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY~

Telephone South 1
RE AL E S T A T E

ANT PARDAVIMO
South Boston ’e

Trijų šeimynų medinis namas 4-4 4 
kambariai, gesas, elektras, skąlby- 
nės, pijazai. Prekė $5,500. Savi
ninkas sutinka mainyti ant far- 
mos apie 20 arba 25 akerius že
mės kur yra laikomos arba gali
ma laikyti karvės. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojau.

Puikus kampinis namas, krau
tuvė ir 9 kambariai, gera ir pa 
Tankiausia bizniui vieta. Kampas 
E ir Fifth Sts,, So. Bostone. Pro-’1 
kė $5,500.

Trijų šeimynų medinis namas 
ant Sixth St., netoli E St., 4-4-4 
kambariai, gesas, elektra, ska^by- 
nės. Visas pertaisytas iš vidaus ir 
iš lauko. Prekė $4-<>00.

Dorchester’y
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais Įtaisymais. Prekė $10,500. 

Trijų šeimynų medinis namas 
5-6-6 kambariai su įtaisymais. Pre. 
kė $10,000.

Dviejų šeimynų medinis namas 
5 ir 7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės 
namo. Prekė $11,500.

Arlington’e
Naujas dviejų šeimynų namas 5-5 
kambariai ir dviejų’ kąra gara- 
džius su visais įtaisymais, prekė 
$12,500. Savininkas sutiktų mai
nyti ant farmos apie 10 akeriit

u. ■

dclri

< SOUTH BOSTON, MASS,
Boston 1662—1373
arba ir mažiau, kur yra laikomoS.7 
arba galima laikyti karves.

Hardware Krautuvė South I 
tone ant Broadway, geras, se 
išdirbtas biznis, parsiduoda pi

Barbęrnė ir Poolruimis. Vienin-į 
tūlė tokia Įstaiga didžioj lietuvis 
apgyventoj vietoj, Bostono p 
miesty. Parsiduoda pigiai, kreipę 
kitės tuojau.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA < 
KIEKVIENAM INSURANCE * ‘ 
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESČI0 

.(tik Mass. valstijoj) automobi
lius, fo raičius, namus, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgi- 
čių ant namų tr farmų, Bostone 
jo apielinkėse.

Jeigu turite pinigų, kuriuos ga--, 
lotumėte paskolinti, gaudami ger^ 
nuošimtį, ant pirmų arba antrų-' 
morgičių, praneškite man. '

Užlaikau taipogi ir Laivakor-' 
čių Pardavimo ir Pinigų Siun 
Skyrius.

Parduodu, Anglis ir Malkas.^ 
Anglys šiuomi tarpu atpigo, 
kitę dabar. Pristatome netoliau’ 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

Turiu daugybę namų, farmų 
biznių ant pardavimo ir mainj 
kurių čia negalima suminėti.

Visais reikalais galima kreiptis 
ypatiškai, laišku arba telefonu. ’;

Ofiso valandos: Nuo 9 vai. 
to iki 9 vai. vakaro.

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių irjinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).

»

i *T_

galima, visaip paįvairinti dainuo
jant) ---------------------------------- --------- 1
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4- balsam)------------------------------------- 40e.
“DAINUOK” II Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos)-----------------------------------------60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meilės pilna) —-------------------_60c.
MALDA (tinka J 6 vasario giedoti J 
koncerte, publiką! nustojus; patrio- <•***, 
tiška)_________4----------------------- —30^
VANAGO PLUNKSNA (tekstas 
nurodytoms melodijoms ir dėklė- 
macijoms) ------, ,, .25*
FORDUKAS (Pįupuri S fa liaudie? 
dainų. Vjrrų chorui ir soprapo. Juoko 

- ---------------------------- •; daug, lengva dainuoti).
Mokykloms vadovėlį ‘‘Dainuok U dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda
me dideli nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, . South

',•-7;

Solo Dainos:
MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)____________________________60c.
AŠ BUAU PASAKYT (lengvuti; 
baritonui, mezzo sopranp) -------------- 40c.
LITAI (baritonui: lengvutę, tinka 
“Menas, Mokslas, Sportas” ii “Va
nago Plunksnos”) —_'_z------------- -—50c.
GODELĖS (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)--------------60c.
STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Plunksnos)----------------------------60c.
DUL DUL DŪDELĖ (aukštam bal- 

50c., CTTM’ —
' *~*Obowms Dainos

4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti

7.

8.

9.

Z

10.

11.



y įgyti biznierių simpa- 
ir nustatyti juos prieš

■> *"■ -y

Paramą
f.'- '

Gub. Smith’o kopgtrukty

>Z- b' J

♦

ar-

pa-

išdygę jper kokį 
augo. Daugelio

skalsa tai klausimas, 
biednuomenės

Smith’o išrinkimą į prezi
dentus. ' *'>

ome. Buvo neblogiausi, ypač.

l-ž^ūr 
f;donieji 
Įspėrių eilėse,
| pastangų suskaldyti darbi- 
r-įlinkus, streiikeriai iki šiol 
£ laikėsi x gerai. Jie nekėlė 
^riaušių ir -New Bedfordo 
s .gyventojai jiems simpatiza- 
LVO. Dabar kompanijos ban- 
X‘dė daryti su unijomis kom- 
Į-promisą ir pasiūlė darbinin- 
Į karas grįžti į darbą su atly
gį ginimu sumažintu ne 10%, 
^-bet 5%. Iš septynių unijų 

pritarė, bet 4 balsavo prieš 
ES? streikas tęsiasi toliau.
Kr * l

g j Dabar eina gandai, kad, 
ne raudonųjų suktybes, 

If-štreikierm didžiuma būtų! 
buvusi už streiko likvidavi- 

P‘jną. Tam galima tikėti, nes 
£ raudoniems, žinoma, rūpi ne 
|į streiką laimėti, bet sukiršin- 
įK tl-darbininkus ir, juos gerai 
k,nuvarginus, džiuginti juos 
g’-Raudonojo rojaus burbulu. 

Juo ilgiau streikas tęsiasi, 
juo jis yra triukšmingesnis,

K - a
P juo labiau streikieriai nu- 
į; skursta, — juo geriau tas 

patinka bolševikams, nes jie 
į legali susižvejoti sau pase- 
r Kėjų tik sudrumstame van- 
gBeny.

Kapitalistams irgi rūpi, 
EHęad streikieriai pralaimėtų.! 

Apie tai nereikia nė kalbėti, 
s., Kapitalistų dalinas nusilei- 
fc'idimas New Bedfordo audė- 
ą* jams ir su tuo sujungtas 
fc^itreikierių balsavimas buvo 
l& gudrus manievras iš fabri-l 
t kantų pusės. Jie be abejo] 
jrinatė, kaip jų talkininkai ir. 

bičiuoliai, komunistai ne- 
|V.snaudžia ir uoliai griauja u- 
L-rnijas. Jie numanė, kad jų 
Shpasiūlymas bus streikierių 
įCr atmestas. Jiems rūpėjo, kad 

Streikieriai netektų, miesto 
Fj&pvęntojų ir ypač biznierių 
iTsinipątijų. Biznieriams, ži- 
k noma, rūpi pirmoje eilėje jų 
Efcjtečių biznis. Biznis nuken-j 

jįmUb streiko. Jau 25 sa- 
im&aip audėjai nebeįgau- 
iTg&pie- pusę inili jono do
nų | ąąvaitę jr biznieriai 
atik kad negauna tų pini- 
į už maistą,; drabužius ir 
į’ bet dar tenka duoti bar- 

KjJiri streikieriAms- Bižnie- 
’ jrianjs, aišku, rūpi, kad strei- 

>igtW& kuogrętfiausi.
Įggdgi fabrikantai, neva-t 
^jftrelkieriams

Š ‘A

!te'
Bį P&i&d raniAT’' * W

^jo.SUBSCRIPTTON RAT»8t < .>!
įĮĘcc .• r „ • jįįj

PiaMįme once pe?, . 4X00
once per week yvsrfy..;.|&0O 

eSP^-- - “D JLB B 11

^Bandymai Likviduoti New 
B / Bedford o Streiką

įJEjV.. v

I53£'’. * t ■
^ Pirmas bandymas likvi- 
jį Įstoti New Bedfordo audėjų 
^treiką’nenusisekė. Streikas 
■prasidėjo 25 savaites atgal, 
^kuomet kompanijos numušė 
^darbininkų atlyginimą 10%.
Reikia pripažinti, kad, ne
žiūrint suilutės, kurią rau- 

bandė sukelti strei- 
nežiūrint jų

pa- 
matė didelę daugybę -mėlynų gėlių. Buvo ly
giai tokios pat, kurias ji matė sapne. Ji tiek 
jų prisiskynė, kiek tik galėjo apimti rankomis 
ir parsinešė namon^

— Ką gali man tik tos vienos gėlės pageibė- 
ti, — manė ji. . ‘

V|ką^e tnuoį per didelio pavargimo ji vėl 
ant kėdės sėdėdama užsnūdo ir puriau jausda-i 
ma, pusiau miegodama matė, kaip viens angę- 
liukas i

juose.

Dabar mums patieks dho- 
męnių ir apie Montello’s 
balsavimą. Sis balsavimas 
įvyko. 1910 ~ua. gegužio me- 
nesį, ten, kur dabar Keršio ftų apie t>is

‘^ ^MŽ^ello’jė, lyį rimpatizavurių *Bepubliko- 
' i^ Noriiocid’e, irii-nams, persimetimą u£ gub. 
priklauko*'šocialistū Šmiti’o išrinkimą i rpreri-

H '■ m. ■
< Vasarai peniritus. Lauką

1 - v i j*- • Trikdąs. Vassronuugemalus gabumai valdžioje : A/T i
■ 4- padarė labai gerą įspūdį 15148 ruduo! Ar daug dary- 

b^flo i£ ittmsįt vadus! «“ «laa»? Kiek uHid» mo- 
™ . nonolis. Kas Ika auvandviiė-

daibuojasi vjąĮj. uolumu p.

“ Bet daįfunnka8 atsakė: •
' ‘— UTėį' aš tavo norų neišpildysiu.

Velnias supyko ir, kada kartą dailininkas 
vėl bažnyčios skliaute piešė Marijos paveikslą, 
jis sulaužė kryžiavonę, ant kurios dailininkas 
stovėjo. Dailininkas pradėjo šauktis Marijos 
pagelbos ir Štai pamatė, kad Dievo Motina iš
tiesė į jį nuo paveikslo rankas ir sulaikė savo 
ištikimą tarną taip, kad jam nieko bloga neat
sitiko. z

A ;

kiek$snoįe„j

si, kad jos buą tau naudingos. , , , H
Sekančią dieną mergaitė nuėjo į jąiiką

1
i 5

streikierius, kurių tarpe rau
donųjų dėka vienybės nėra. 
Iš laikraščių matyt, kad tas 
jiems neblogai sekasi.

t Jau buvo ne sykį pastebė
ta, kad geriausi kapitalistų 

į talkininkai yra bolševikai. 
Paskutiniųjų dienų įvykiai 
New Bedforde dar sykį 
vaizdžiai įrodė, kad ištikrų- 
jų taip yra; kad didžiausi 
ir pavojingiausi organizuotų 
darbininkų 'priešai yra ne 
atviri darbininko priešai — 
kapitalistai, bet pasalingi jų 
“draugai,” jų vienybės 
dytojai — bolševikai.

“štorelis^/'MctaįR 

giai kW!
ciatyva' priklauso* ‘socialishi 
kuopai! r:Šio riįrihmikimo 'da
lyviai, lygiai, kaip ir nor- 
woodiečiai, balsavo ne apie 
tai^ kuris kalbėtojas geriau 
kalbėjo, bet, ar yra Dievas, 
ar Jo nėra. Montelietis ex-

1 socialistas užtikrina, kad 
buvo taip. Reikia tikėti.

Taigi Dievo nebėra nė 
Norwood’o nė Montello ’s 
socialistų kuopoše, pirmojoj 
nuo 1912 metų, pastarojoj 
net nuo 1910 metų; o ir pa
čias kuopas raūdonesnieji 
“draugai” senai jau suval
gė. Liko tik įširdusi bevil
tis ir faktų neapykanta po
no socialistų laikraščio re
daktoriaus širdy.

Policija Duoda
T v • v •Išrišimą, r

N emegsta 
Faktų

Tūlo pono redaktoriaus 
smegenų vadelės pasirodė 
persilpnos ir jo ganglia pa
liejo ant popieros pluokštą 
“širdingų” refleksų “D-ko” 
adresu. Jis įširdo dėl to, 
kad nemėgsta faktų. Aną
syk paminėjome, kaip socia- 
įlistų kuopa išbalsavo Dievą 
iš Norwood’o ir tas tuoj iš
šaukė- pono redaktoriaus

.............. —\-------------------—

Kun. J. A. Ryan 
ir Darbininkai

“Rytas” praneša, kad rug
sėjo 8 d. Zapyškio policija 
iškabino miestely, tokius 
skelbimus:

Ūkininkų žinai
Einant Piliečių Apsaugos 

Departamento parėdymu 
šiandieną ir SEKMADIE
NIAIS po bažnytinių pamal
dų leidžiama dirbti lauko 
darbus.
1928 m. 8, IX

Zapyškis.
Zapiškio

Ar negerai dabar Lietuvo
je? Policija jau paliuosuo- 
ja žmones nuo Bažnyčios į- 
sakymų. Gal nepoilgo pa- 
liuosuos ir nuo Dievo įsa
kymų? Nevalia tik prieš val
džią “griešyti.”

-S?*'

BĮ, lBžo
A Filo do patrujo

00^5
-T-K

gų. O esant pinigų-i-ko no
ri gali įsigyti. Dabar linai 
“auga. ’ ’ Kažkur dar šiaip 
taip; jau žydį. Bet matyt ir 
tokių, kurie i“ 
sprindį teužaugi 
neprisieis rauti. O čia sko
lon paimta sėkla,.. KuFpel
nas, pinigai?.. '

Rugius jau šiųmečius val
ome. Buvo neblogiausi, ypač 
geros vaipos. Lietuvoje ūki’ 
ninkai (Įuonos rugienės turės 
nemažiau kaip pernai.. Tik 
su 
“Bulvės 
duona,” — yra sakoiųa. O 
tos “antrosios duonos” šie
met bus labai maža. Kas tau
pys sučėdyti sėklą — neteks 
daug valgyti. Bet ir sėklos 
ne visi turės. Dabar kitko: 
Miežių — maža. Šiaurės Lie
tuvos kaimiečiai turės ma
žiau baliavoti, nes ne visi tu
rės salyklo. Kiaulėms |>e- 

1 nėti irgi reikia pasturlakų. 
Avižos būt buvę vidutinės, 
tik jų pradėjo mažiau sėti, 
nes dažnai sunaikindavo rū
dys. Rūdys šiemet javų ne
palietė ; mat šalta vasara.

Ką-gi, reikės bankietas 
trumpinti. Bet yra išlaidų, 
kurių nesutrumpinsi. Pini
gų nebus iš kur iintj, nes “li
nai — ūkininko pinigai,” — 
nežada jokių vilčių. “Tur- 
gun važiuosim rečiau, valsty
binės mažiau ragausi m,” 
pasakys ne vienas. Taip, 
bet ir valstybės iždas nuken
tės. '

Amerikiečiai dabar, gir
dėt tikrai liėžino: —derliuŠ ‘ / 
ar nederlius? Vieni rašo 
vienaip, kiti antraip, stačiai 
priešingai. Čia žmogus, kad 
ir labai norėtum, tikros tei
sybės nepasakysi. Kariais, 
kad ir išrodo gerai, bet išei
na ne kaip. Bet sprendžiant 
ką matom ant laukų, ką spė- - 
ji iš ūkininko nuotaikos — 
labai džiuginančių metų ne
laukiame. Bado gal išveng
sime, bet metai bus sunkes
ni, kiekvienas dejuoja: 
“kaip reiks šie metai pra- 
vargti; pinigų tiesiog neži
nai iš kur ifati...” Pašaro, y- 
pač dobilų šiemet mažiau, 
šakniavaisiai prasti — reiš-, 
kia pašaro mažiau ir tas 
blogesnis. Gyvulių šersim 
mažiau ir prasčiau, dėlto ir

nopolis. Kas Jką apgaudynė- 
ja. Dar lauksime žiemą ir 
pavasarį.

Tiek ilgai laukta vasara, 
su jos šiltu saulėtu oru, kuo
met šienpiūvys ar rugiii kir
timas nuolat rankove pra
kaitą nuo kaktos braukia. 
Kuomet kaimo merginos ir 
taip plonas pirktines sukne
les pagatavos ir jas nusirė- 
dyti, kad neliptų prię pra
kaituoto kūno. Šiemet štai 
rugsėjis prasidėjo, praėjo 
šienapiūtė, rugiapiūtė o va
saros tartum nebuvę. Vos 
vos tik kelias dienas priskai- 
tytum, kada senesnieji kaili- 

Šiaip, 
— su švarkais sieną piovėm, 
ingius kirtom, ar mėšlą ve
žėm.

Dabar dirstelkim ką ma
tom lauke. Rugius, tiesa jau 
suvežėm, bet tik viena savai
tė tepraėjo (Aš čia kalbu a-

Smith’o išrinkžtnųi.

< Įsitikinę, kad vedant Ad
ministraciją tokiam gabiam 
ir drąsiam Valdininkui, biz
nis būtų daug saugesnis ne
gu kada buvo pastaraisiais 
metais, biznio vadai dauge
ly miestų kuria taip vadina
mus “Smith clubs,” kuriuo
se didumą narių sudaro re
publikonai.

Pastaromis ‘dienomis tok
sai klubas susikūrė Minne- 
sota valstybėje. St, Pau 
mieste žymūs biznieriai, ku- nius buvo pasidėję, 
rių nei vienas pirmiau ne
buvo pastebėtas veikiau: 
Demokratų partijos naudai, 
suorganizavo ‘skaitlingą 
“The Ali Palty Simth 
Club,” kurio valdybos na
riai daugumoje yra republi
konai — stambūs biznieriai, pie šiaurės rytų Lietuvą).

Tų biznierių eilėn įeiria: Vasarojų dar nežinia kada 
'C. W. Bunn, vice pirminin- piausim, jei kas turime pa
kas Northem Pacific Rail- sisėję, bet nepasisėjusių už- 
way; W. P. Kenney, vice tenka. Kad prieitų miežiai 
pirmininkas Great Northem — nedaug vįlties, nes dar 

‘Railroad kompanijos; (šie- mačiau miežių tebeplaukian- 
du yra vice-pirmininkais ir čių ir neišplaukusių. Visos 

i virš minėto kliubo); C. K. viltys buvo dėtos ant linų. 
Blandin, pirmininkas Pio- Vyriausybė 4 specialiai pa- 
neer Press ir Dispatdh Ta- skyrusi sumas pinigų pava- 
rybos; Charles W. Gordon, sarį skolino ūkininkams li
pinu. Gordon - Ferguson nų sėmenų sėklai. Daugelis 
Kompanijos,'' furhiture iš- tuo naudojosi, ėmė paskolas 

l dirbystės; Marlin R. Brown, ir pylė sėklą ant dirvos, kur 
vice pirm. First National buvo nesėtas vasarojus, pri- 

■ banko St. Paul mieste; C. gėrę bulvės ir visur kur tik 
M. Case, pirm. Atlantic Ele- galėjo. Sėdami alvojo: kad 
veitor Kompanijos; Harry ir neturėsim vasarojaus, bet 
Piper, vice pirm. Lane, bus linų, tai žinoma ir pini- 
Piper ir Jaffray investmen- ----- -- -------- ‘ ’
to brokerių St Paul ir New Scandinavian Trust Kompa- 

negreitai kapitalistų didžiu- Yorke; Alexander Ostrom, nijos, New Yorke, dabar gy- 
ma tą supras. kąpitalistas ir buvęs" pirm venąs St. Paul mieste, .

Kun. Ryan vi*a vienas di
džiausių darbininkų užtarė
jų ne tik J. Valstijose, bet 
ir visame pasauly. Kalbė
damas rūgs. 24 Katalikų 
abdaringų draugijų konfe

rencijoje St. Louis, jis tarp 
kitko štai ką pasakė:

“Žmonių masės, kurios 
norėtų suvartoti gaminių 
perviršį neturi pinigų jiems 
nupirkti. Kapitalistai ir biz
nieriai, kurių rankose yra 
perviršis nereikalauja dau
giau maisto, drabužių, butu 
ar kitokių vartojimo reik
menų; jįe to turi, kiek tik 
jiems reikia.

“Bilijonas dolerių arba 
daugiau Amerikos pinigų v- 
ra 'kasmet įvestinama kito
se šalyse. Jei, vietoje tuos 
pinigus eksportavus, jie bū- 
tij padalinti dešimčiai mili
jonų mūsų neturtingiausių 
darbininkų, tas padidintų jų 
įplaukas vidutiniai po 100 
dolerių kiekvienam.

“Įsivaizduokit, kiek padi
dėtų maisto, drabužių, būtų 
ir kitokių reikmenų pervir
šio pareikalavimas.”

Kitaip sakant kun. Ryan 
sako kapitalistams: mokėkit 
daugiau pigiausiai apmoka
mam darbininkui. Tuomet 
darbininkas daugiau pirks 
nuo tavęs. Nereikės darbi
ninkui taip ilgai dirbti ir 
šaly bus gerbūvis. Bet dar

LEGENDOS APIE DIEVO MOTINĄ
Joana Amtcen >

♦

♦ *
f

Gyveno vienas ūkininkas su žmona ir duk
terim patenkinti savo mažam namely. Šeimyna ; 
visa, kas jai buvo reikalinga, užsidirbdavo savo 
rankų darbu. Kartą ūkininkas susirgo ir buvo 
taip silpnas, kad negalėjo apdirbti'savo žemės 
sklypą. Tada tuos namus ištiko badas, nes mo
tina ir duktė negalėjo tiek daug uždirbti, kiek 
buvo reikalinga pragyvenimui.

Vieną dieną mergaitė sėdėjo prie tėvo lovos 
ir meldėsi:

— Mielas Dieve, neleisk mano tėveliams se- 
natvėje kęsti bado. »

’ Ji užmigo, sapne pasirodė jai lyg per duris 
būtų įėjtisi į vidų aukšta, graži moteris, kuri 
rankoje laike mėlyną gėlę.

— Daugiau neliūdėk, — tarė moteris, — aš 
esu Mergelė Marija ir noriu tau pagelbėti. Ma-Į 
tai šitą gėlę?—tu kitą rytą rasi jųdaųg liuke Į 
Prisirink tu jų tiek, kiek tik galėsi,, o pąi oąty- '

rakandų mergaitė niekad dar nebuvo mačiusi.
Tuo tarpu mėlyni gėlių žiedų lapeliai, kurių 

buvo pilnas kambarys, nukrito ir ant stiebų pa
siliko mažos, lyg kokios sagutės, galvelės. Tie 
žali stiebeliai taip pat sudžiūvo, ir pasiliko stip
rūs valaknai, kuriuos angeliukai apdirbę gavo 
stebėtinai gražius verpalus. Tada įžengė pir- 
kelėn ir Dievo Motina ir tarė mergaitei:

— Įsidėmėk gerai, ką tu čia matai,’ o jums 
jau nereikės daugiau kęsti vargo.

Paskui pati Dievo Motina pradėjo austi iš 
tų gijų drobę. Ji dirbo su angelėliais ligi pat 
ryto ir kai mergaitė pabudo, kambaryje gulėjo 
daugybė puikaus audeklo. O tose sagutėse, ku
rios gulėjo ant žemės, buvo daugybė sėklų, ku
riomis tokiu būdu buvo galima iš naujo užsėti 
laukus.

Mergaitė viską gerai įsidėmėjo. Tas drobės 
išteklius apsaugojo laikinai juos nuo bado, o to- 

iliau, rūpestingai dirbant tą Dievo Motinos 
įrodytąjį darbą, neturtas visiškai išnyko.

• r.!‘

Kartą gyveno vienas pamaldus vaikelis var
du Juozas Hermanas. Nebuvo tos dįeūos, kad 
jis, eidamas į mokyklą, neužbėgtų bažnyčion ir 
nesukalbėtų prieš Dievo Motinos, laikančios ant 
rankų Kūdikėlį Jėzų paveikslą, nois trumpų 
poterėlių. Jis pasakodavo Dievo Motinai ir Kū
dikėliui visus skvo džiaugsmus ir skausmui, ir 
jis vis ndrėjo kąnoris pamatyti dėl jų nieiltįs. 
Kartą kas jam tai padovanojo labai gražų o- 
buolį, rr jis pamatte: , ’ , į'’

— O, ktuTaS jį galėMau atiduoti Kūdikėliui

Klūpodamas prieš Marijos paveikslą, pakė
lė maldaujančiai savo rankas siį obuolių aukš
tyn ir manė:

— Kadangi aš negaliu jo paaukoti Kūdikė
liui Jėzui, tai tegul Jis žino, kad aš su mielu 
noru jį Jam padovanočiau.

ir žiūri — Mergelė Marija pasilenkė, paėmė 
maloniai šypsodamos iš jo rankų obuolį ir pa
davė jį Kūdikėliui Jėzui. Jis paėmė obuolį ir
linkterėjo berniukui, meiliai, dangiškai nusišyp-| kiaulių nupenėsi m mažiau,
J TLM’ v tt 1 * v • v i v v* * 4 •sodamas. Mažas Juozukas sugrįžo iš bažnyčios 

pilna širdim laimės ir džiaugsmo-
»

* «

Vienas dailininkas turėjo ypatingą paprotį 
garbinti Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Jo pie- 
ši^mieji paveikslai dėl didelo jų gražumo buvo 
visų labai branginami. Velnią jis paišydavo po 
Jos kojom ir duodavo jam labai biaurią iš
vaizdą.

Dėl to piktasis priešas labai supyko ir tarė 
kartą dailininkui:

— Paliauk mane pajuokęs ir paišęs Merge
lę tokia riialbnia. Jei tu išpildysi mano norą, aš 
tau dovanošiU didelius turtus.

ir sviesto sumušim ne tiek 
daug.

Su ūkiiųnkais taip. O su 
bežemiais ir darbininkais ? 
Jie sunkesnėje padėty. Mat 
darbo pas ūkininkus mažiau. 
Tiesa dabar eina melioraci
jos darbai. Keli tūkstančiai 
jaunų stiprių darbininkų 
dirba ii- uždirba šimtais li
tų vasaros metu. Bet.. Bet 
ne visur yra jaunų stiprių 
darbininkų. Šilpnesniejns, 
senesniems, moterims ir 
prieaugliui — darbo visai . 
nėra, jei ūkininkas jų ne
samdo. Tiems labai sunku, 
o duona brangi.

Tai dabar ir spręskit ku
rie meluoja: — ar tie kurie 
sako : blogi metai, ar kurie 
džiaugiasi geru Lietuvos 
derliaus perteklium. • n

Bet netrukus patys pdtir^ 
rite* iš laišku įą jums pa-' 

rašys tėvai, broliai, seserys

ririiY
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Mųsų ląikais* giliai; yrą. p 

Jį įgyvenęs paprotys < vartoti 
svaiginančius gėrimus. * Tp- 

.į-- iriais gėrimais, skaitoma: a- 
įg. lūs, Įynas, degtinė, likieriai,' 
^. įonjakas, romas ir tt. Šie 
/y gėrimai svaigina žmogų to-
* Hėl, kad juose, randasi me

džiagos vadinamos “alkoho
lis.” Juose alkoholio yra į- 
yairi kiekybė; vienuose dau
giau, kituose mažiau. Kai- 
kurie žmonės šiuos gėrimus 
.vartoja todėl, kad mano 
juos esančius — ypač alus 
•— maistingais. Vienas An
glijos ministeris yia pasa
kęs, kad “alus — tai skys
toji duona.” Maisto arba fi
ziologiniu žvilgsniu, šioji 
nuomonė yra klaidinga. Te
kalba (faktai. Ir (taip. 
Maistą žmogus kiekvieną 

\ 'dieną valgo todėl, kad kūnas 
k galėtų atnaujinti tai, kas jo 
\per dieną prarasta. Kas

dieną žmogus šį-tą veikia. 
Kiekvienas veiksmas, net ir 
kvėpavimas, sunaudoja šiėk- 
tiek kūno jėgų (energijos). 
Tat, sunaudotos energijos 
atgavimui, kūnui reikalin
gas yra maistas. x Fiziologai 
tiki, kad visi gyvybes veiks
niai (procesai), tat ir mai
tinimasis, atsibūna organiz
mo celėse (narveliuose)- 
Kūno maitinimasis, tikry
bėje, nėra kas kita, kaip tik 
metabolinės atmainos, įvyks
tančios organizmo celėse. 
Visi-gi kiti maitinimosi reiš
kiniai — tai -tik pirmesni

(antecedens) arba paskes
ni (succcedens) to priedai. 
Taip, ^pirmesniais priedais 
skaitoma: mechaninis mais
to į-burną įdėjimas, jo su- 
kramtymas ir nuryjimas; 
cheminis suvalgyto maisto 
viduriuose perdirbimas — 
suvirškinimas; fizinis su
virškinto valgio po visą kū
ną gyslomis išnešiojimas ir 
pagaliaus individualių celių 
sau reikalingi} maisto dale
lių prisavinimas. Celių pa
savintos maisto dalelės, čia
— celėse, po gyvybės akcija, 
tampa protoplazma — gyva 
gyvo kūno materija (me
džiaga). Iš šios materijos 
darosi žmogaus kūnas ir 
kaulai, atsinaujina nudėvė
tieji kūno audiniai ir gyvy
bės veiksmais sunaudotoji e- 
nergija. Kad maistas orga
nizmo celėse virstų proto
plazma — gy4a kūno mate
rija—būtinai reikia: 1) kad 
viduriai galėtų jį suvirškin
ti; 2) kad gyvos organizmo 
celės galėtų jį prisavinti; 3) 
kad celių prisavintas, jis ga
lėtų, per degimo arba oxda- 
cijos procesą, pereiti kata- 
bolines atmainas, t. y., pa- 
liuosuotų snaudančią savyje 
(potencialę) energiją ir 4) 
kad šioji energija būtų pa- 
liuosuojama ten ir tada, kur 
ir kuomet ji organizmui v- 
ra labiaus reikalinga ir nau
dinga. Tat aišku, kad ne
užtenka tik to, kad maistas
— valgis ir gėrimas — tal-

reikia: kad atsibūtų
maisto kūne degimas -‘6x1- 
dacija; 2) kad tuom. būtų 
paĮiuosuojama potenicalė jo 
energija ir 3) kad; šieji 
nergija būtų phliuosuojama 
ten fr 'tuyn^Hntur' ir ’ 
met *
prisi^t £iitihiu*I? 11 iigdinhnįas 
kūnaSflrK ^aūhū^ni jo audi
niai; maistOf!katabolizmu ga
minama kūno energija, rei
kalinga gyvybės akcijoms. 
Nustojus šios energijos kū
nas miršta. Nieko panašaus 
neatsitinka organizme su al
koholiu. Per ištisą parą, 
žmogaus kūne jo sudega vos 
14 uncijos. Šioji jo kieky
bė kartais gali būti naudin
ga, nes, reikalui esant, ji ga
li organizmo ekonomijoje 
pavaduoti cukrų ir riebalus. 
Likusioji-gi jo kiekybė ne 
tik neturi jokios maistingu
mo vertės, bet kūnui yra 
tiesiog kenksminga. Alko
holis greitai įsiskverbia į 
kraują ir į visas organizmo 
celes. Čia ir reiškiasi jo 
kenksmingumas: 1) jis su
laiko. organizme labai daug 
deguonie (oxygeno); 2) jis 
sustabdo kūne proteido de
gimą — oxidaciją; 3) jis 
sukietina, sugerdamas savy
je vandenį, kraujo rutuliu
kus (haemoglobinus) ir 4) 
jis sutrukdo potencialės 
maisto energijos celėse pa- 
liuosavimą. Pasekmės—ne
reikalingas kūne riebalų 
krovimas, nes materija, ku
ri turėjo jame sudegti, po 
alkoholio įtaka, nesudegė. 
Tą faktą;,j|ądyirtina vokie
čiai, apsčiai 'gerią alų. Šis 
riebalų'organizme krovimas 
paeiųa iš celių veiklumo su
mažėjimo. Organizmo ce
lės, po alkoholio įtaka, it po

kPQN^;Pįi«ITĮKOJ y-Jčiokėlių luomai liekanos 
kaip J. V-bėse, dvi dį- tų laikų kuomet žmonės feu- 

politmės partijos, vo dar vergai, nelaisvi. Ba
jorų genčių yra dvi; abi. pri^ 
pažįsta karalių savo dieyo; 

pasilieka 
visuomet, i;Prieš

pras- Š^tme^0 šgpnį^ visą 
Japonų. (pojįj^.r^

A—

T&, 
džiosios 
viena kitąi priešingos: A* 
menkoj partijos buvo žmo
nių įsteigtos, Japonuose -į- 
vyko visai kitaip. Jų visiio-. 
menėj yra bajorijos ir

apmarintos,
nėra normaliu kūno 

Kur

narkotiko, apsnūsta — tain.- 
pa apmarintos. Kur celės 
apsnūdusios 
ten
funkcijų (veikimų) 
kūnas funkcijonuoja nenor
maliai .ten nėra sveiko — 
normalaus jo maitinimosi. 
Tat aišku/ kad, fiziologiniu 
žvilgsniu, alkoholis nėra kū
nui maistas, bet tik narko
tikas. Jis, kaip kiekvienas 
kitas vaistas, gali būti var
tojamas tik tam tikintose kū
no reikaluose. Iš aukščiau 
pasakyto aišku, kad svaigi
nantieji gėrimai, tat ir alus, 
nėra kūnui maistas — nu ir 
skystoji duona.

... -

žmonėms.fp^v$£aųk jan 
popai panorėjo; prilygti .ki
etiems civilizuotiems kraš
tams. Taigi įvedė balsavi
mą. Bet vis dėlto aišku, jog 
tų dviejų genčių siekimai ir 
jėga toli gražu viršija pa
prastų žmonių galią. Sve
timtaučiai spėja jog japonai 
artinasi prie visiškos lygy
bės, bet sunku pasakyti kuo
met tos lygybės jie pasieks, 
— jei kada nors tai pasieks.

LIET. PIL. BLAIV. CENTRO 
IŽD. ŠEIMINĖ 1928 M. 

ATSKAITA
1927 Seimo Pažaislio Vienuolynui 

rinkliava .....................................$25.35
49 kp., Mass., už šei

minius ženklelius ................... 2.75
25 kp., VVorcester, Mass., Paž.

Vien, rinki.................................... 4.05
Sgal. nuošimčiai ........... :........48
14 kp„ New York, narių mokes

tis ............
17 kp.. IV. 

knygeles .
Saus. 1928 i
BaL 1928 m
11 kp., IV. Frankfort, III 

mokestis ................. ✓..
11 kp., Montello, Mass., 

mokestis .......... , <.........
49 kp., Boston, Mass., narių mo

kestis ................ . į.....................  5.00
Liep. nuošimčiai .,.................... 1.17
14 kp., New York, rtirių mokestis 2.50
25 kp., IVorcestr, f^Iass., narių 

mokestis .................... 14.o0
Balansas nuo 1917 m. 17-tojo 

seimo .. ■ *«.... . 120. lo
. f ?-------

1 įso .$192. i •)
Pažaislyje, šv. Kazimiero Sės. 40.00

L i ku t is .......... ............ $1 >>2. < 3 
Turtas ženkleliai ir konstitucij. 295.00

Frankfort, III, už

m. nuoš. 
i. nuoš. .

narių

narių

to.......... . .........................$447.75
k O. Sidabriene, Centro lž<l.

■ Tautą, Sąjunga pradeda 
įdomautis ir blaivybe šioj 
sesijoj. Įvyko ginčas apie 
tai Sąjugoj ir buvo nutarta 
vienbalsiai svaigalų kenks- 
hningumą žmonėms aiškinti. 
Įsidėmėt, tačiau, reikia jog 
nutarimas liečia vien degti
nę, nes alus ir vy nas nepri- 
skai|omi prie svaigalų. Val
stybės, kurios augina vynuo
ges, apynius ir miežius pa
darė pastaugi} šiuos gėralus 
išskirti — kitaip jų ekono
minė būklė, esą, greitai pa
blogės! Bet kur kas svar
biau bus tardymas Ki
nų opijumo; šiuos nuodus 
rūkydamas, žmogus nustoja 
sąmonės ir visai per kurį 
laiką apalpsta. Jei šio nuo- 
dingo augalo išsiplėtojimą 
jie galėtų bent kiek sutruk
dyti, Tautų S-ga daug nau
dos padarytų ^patiems ki
nams ir visiems pasaulio 
žmonėms, nes opiumą rūko 
ne tik Kinijoj bet ir kitur.

Kun. S. J. Vembrė

DARBININKŲ KLAUSIMAS
g) Darbininku Apdraudimas

Mokestis už darbą yra vienatinis šalti
nis, iš kurio darbininkai gyveną; užtat nu
stojus darbo, nebegalint dirbti delei ligos, 
susižeidimo, senatvės, nebeturi kuo gyven
ti. Daugumos darbininkų mokestis yra taip 
mažas, kad atlikus paprasčiausius reikalus, 
nieko beveik nebelieka pataupų. Darbinin
kams apsaugoti nuo skurdo, nebegalint už
sidirbti, tarnauja darbininkų apdraudimas, 
vietomis net privalomas. Tai pirmiausia į- 
vedė Vokietija, o paskui ir kitos valstybės. 
Čia žiūrima į darbininką, kaip į naudingą 
visuomenės narį, kurs yra vertas užlaikymo, 
kuomet nebegali užsidirbti, o tai už nuopel
nus, kuriuos įgijo pirma tarnaudamas. Ap- 
Idraudimas yra tai šiokio tokio pelno užtik
rinimas darbininkui, nepajėgiančiam dirb
ti dėl tam tikrų nutartų priežasčių. Ap
draudos įstaigos yra tai pašalpos kasų lū
šys, kurių tikslas sušelpti darbininką, už- 

'darbio nustojusį; todėl jų veikimas yra la
bai naudingas. Darbininkas, gyvenąs iš kas
dienio uždarbio ne ką tegali atidėti blogam 
laikui, kuomet nustoja pajęgų; apsidraudi
mas gi duoda teisės gauti jęšų iš apdraudos 
įstaigos. Trumpai sakant, apsidraudimas 
darbininkams yra tai, kas valdininkams, pa
liovusiems tarnauti ligos, ar senatvės delei 
emeritūra. įvairių priežasčių, dėl ku
rių darbininkas negali užsidirbti, skiriamas 
įvairus apdraudimas, Taip atskiriamos ap- 
draūdos, ligai atitikus, nelaimingiem^ prie
puoliams, darbo nustojus, atėjus senatvei, 
tol i aus—apdraudimas darbininkų našlių, 
našlaičių. Apdraudimas (insurance) vadi
namas liuęsu, ar privalomu, žiūrint;sulig

ar jiems tat įsakyta valstybės įstatymais.
Daugumos darbininkų mokestis yra taip 

mažasy kad atlikus paprastus reikalus, be
veik nieko nebelieka; todėl esant liuosam 
apsidraudimui, teapsidraus tie darbininkai, 
curie gauna didesnį mokestį; nedaugeliui 
gi teapsidraudus, apdraudos įnašos bus di
delės; užtat liuosas apsidraudimas negali 
gerai plėtotis, nes apsunkina vienus tik dar
bininkus.

Privalomas darbininku apsidraudimas 
perkelia visą beveik sunkenybės dalį.nuo 
darbininkų ant darbdavių. Be to, mažas 
darbinifikų mokestis neleidžia mokėti nė 
mažų* įnašų; kuomet darbininkds bus ver
čiamas apsidyausti, turės bent pakilti mo
kestis tiek, kiek jis mokės apdraudos įstai
gai ; fabrikantas bus priverstas pakelti pre
kių kainą; taip tad ir visuomenė prisidės 
prie darbininkų apdraudimo. -

Darbininkų apdraudos lėšų negalima 
reikalauti nuo valdžios.’ Darbiiųnkai dir
bo dafrbdaviams-fibrikąnUyns. ne valstybei, 
negalima todėl rastį ^rį^žį^tię^, Įturi 
tų valstybę prisiimtį, feši}t . rjiaigi
sa sunkenybė turi gujir **
vių, dalinai ant pa&ių r _
las apdrausti darbininkus yra perdaug aiš
kus parodymas, kad mokestis už darbą yra 
permažas, todėl ir apdraudimo lėšų didžiau
sią dalį turi priimti darbdaviai. Nustoti ga
lės dirbti galima trejopai: per ligą, nelai
mingus iiuotikus ir senatvę. Kadą ligq^ 
aplanko darbininką, darbdavis dažriiąusiąi 
yra nekaltas, bet jis turi priędeSrmę pasi
rūpi 
ir/ toHau nori dirbti, todėl ir

vers- 
ir vi- 

inąi ant darb^a- 
lininkų. Reika

,. , Atsakomas. —- Pina 
buvo reikpląutšfkadvki 
vi§ turi paduoti kompę

jQg cijos prašyhįą
! - tus^po sužeidimui,- jų!bi 

gos užpuolimui, bet la 
dabar buvo'1 pailgintai 
baSdžio>.L 1930 m.

e,e' kareivis turį darodytMj 
jiaranksčiaus nepąoaiyū:

Kinuose Didieji Karinin
kai jau prieš kurį ląiką y-i 
ra susitaikę, ir dabar beliko 
tik. jųjų nedrausmingos ka
riuomenės dalelės išvaikyti 
bei sucfrausti. Eina derybos 
su Mandžiūrija} kuri dar 
prie Tautininkų Respubli
kos nėra prisidėjus, bet ža
da susijungti kaip tik japo
nai tam nesipriešins. Japo
nai, nūn lošia pasaulinėje 
politikoje svarbesnę rolę ne
gu kinai, bijo, kad prijungę 
tą labai svarbią ir turtin
gą kraštą prie savo žemės, 
kinai juos nugalėtų ir atim
tų nuo jų galimybes plėstis 
tenai, savo visuomenės prie
auglių išsiunčiant į Man- 
džiūriją, kaip kad dabar da
ro. Visi kinai labai nori sa- 

z

vo nepriklausomą valstybę 
įkurti ir tam tikslui pasiek
ti, deda visas pastangas. 
Gudriai pasielgė jie su bol
ševikais. Įsileido specialis- 
tus-patarūjus iš Rusijos, ir 
sekė jų pavyzdžius kol iš to 
naudos jiems buvo. Kuomet 
pamatė, jog bolševikai norė
jo viską išnaikinti, riaušes 
bei sumišimus keldami, tuo
jaus-juos išvarė iš savd že
mės. Dabar, pasinaudoję jų 
pamokomis ir atsisakę nuo 
jų žiaurumo, kinai stato sa
vo valstybę ir sparčiai auga.

Valentinas Matelis

ti paduotas afideivito; 
moj Regionai Offices of 
Veterans’ Bureau.

Amerikos Piliečio 
Podukros :

Tavo žmch 
nel^vofinią

Klausimus. — Apsivedžiau | 
su našle. Ji turi dvi mer-jį 
gaites. Mano žmona ir duk*’| 
terys gyvena Europoje. (Aš 
nesenai išsiėmiau paskutines' 
pilietystės popieras. Ar ga
liu parsitriiukti savo žmoną^ 
ir jos dukteris čionais kainą’ 
nekvotinius imigrantus t

Atsakymus. — 
na gali išgauti
stovio imigracijos vizą, 
mergaitės to daryti negali;5 
jos gali būti įleistos tik kafe| 
po kvotiniai imigrantai. Pa
sisavinimas jier teismų da- 
bar nepagelbės. Tik jeigit* 
pasisavinimas 'įvyko prieš < 
sausio 1 d., 1924 m., kuomet 
Imigracijos Aktas buvo prie 
imtas, vaikai gali atvykti: 
kaipo nekvotiniai imigran-d 
tai. ' ' ’ f.l

Tegul tavo žmona pir- 
miaus atvyksta ir tada 
prašo pirmeiiybę kvot^v*£^ 
vo dukterims. Ji gali pąd' 
ti natūralizacijos prašys 
metus po apsigyveninAtt

globos, bet, įvedant apdraudimą prisidėti pats darbdavis, nes darbininkas y- 
ligos, didesnę lėšų dalį turėtų pakelti pač jam dirbo; nesant net šitokios apdrau- 

dos, darbininkai greičiau reikalautų dides
nio mokesčio, kad galėtų šį-tą. susitaupyti 
senatvėje. Sunku vienok nutarti kiek kas 
turi prisidėti. Paprastai iki šiol taip yra, 
kad valstybė iš visuomenės pinigų skiria 
dalį, daugiau pusiau sudeda darbdaviai ir 
patys darbininkai. Senatvės apdraudimui 
turi būti paskirta emeritūra, gaunama tame 
amžiuje, kuomet darbininkas pasensta ir 
nebegali dirbti; amžius gi neprivalėtų būti 
perdidelis; reiktų įvairioms profesijoms į- 
vairus amžius nustatyti, nes vienur- grei- 
čtau/šensTa, kaip kitur. Pav. Vokietijoj se
natvės mokestį gauna darbininkai 70 am
žiaus mietais; 1900 m. tokių darbininkų ten 
būvio pusantro milijono; jų premija skai
toma sulyg jų paprastij. reikalų: būtent, 
kiek pirma gaudavo ir kiek išleisdavo. Nau
joje Zelandijoje, Naujame Pietiniame Wo- 
lėse ir Koktoriįoje kiekvienas ten pragyve
nęs 20 metų laikomas valstybes pensijonie- 
rium; nuo 65 amžiaus, metų gauna kasmet 
algą. Tos trys Australijos valstybės 1906 
met. turėjo 46,034 pensionierius; jiems iš
mokėta 5,526,649 svari} sterlingi}. Svar
biausias apdraudimas yra tai ligos ir ne
laimingų nuotikių. Viduramžiuje buvo į- 
VeStas Lechuose, tik naujoji teisjava buvo 
įj&iHi^itinsi, priversdama darbininkus nau-

palikti 
nuo 
{kits darbininkas, paskiau darbdavis, ant 
galo visuomenė, kaip ir -dabar, steigdama 
įvairios lūšies- sveikatos įstaigas. Kitaip 
reikia spręsti apdraudžiant nuo nelaimingų 
atsitikimų. Nelaimė gali atsitikti dėl darbo 
ir prie darbo, todėl darbdavis privalo ati
taisyti priepuolio pasekmes ir visas apdrau
dimo lėšas pasiimti ant savęs. Bet lig šiol 
teisdava primeta išlaidų dalį darbininkamš, 
kad būtų atsargesni, nes ir nelaimingų at
sitikimų dalis esti dėl darbininkų rieatsar- 
gumo prie darbo. Tam tikslui pasiekti ko
kią dešimtą dalį išlaidų turėtų sudėti' dsf^ 
bininkai, devynias dešimtąsias dalis—darb
daviai. Reikia čia dar priminti apsidraudi
mas bedarbės laiku, nors tai niekur neįvyks
ta kaip priverstinas dalykas . minėtas ap
draudimas, tačiau mėginamas; plačiau su
tvarkytas, kaipo liuosas apsidraudimas dar
bininkų sąjungose, ypač Anglijoje, kaikur 
ir Amerikoje. Kadangi būna, net plėtojasi, 
kaipo liuosos įstaigos, todėl sunkesnės už
laikyti,—tat galimas ir priverstinas apdrau
dimas, tįk sunkesnis sutvarkyti,- nes daug 
reiktų pinigų. Tūrėtų prisidėti visuomenė, 
darbdaviai ir darbininkai. Visuomenė turi 
priedermę užlaikyti savo nariits, kad ne
badautų ; darbdaviams reikia suturėti' dar
bininkai, neturintieji darbo, nuo emigrfcM- 
ios; ir darbininkai turėtų gelbėt} patys sa- 
ve. • . • . , ’ • ;

Senatvės apdraudimas negali apsieiti be 
visuomenės prisidėjimo, nes perdaug reikia 
pinigų apdrausti žmonėms, kurie dirba visą 
gyvenimą ir bedirbdami nustoja sveikatos, 
bet. jų darbas yra naudingas , yi^pmeneį/ 

įtodel ir ■ ‘ A..
tižiems ne išmaldos,’bet li^pelųy^ 

' tį; drauge šitoks Benų ir paliegėlių

visuomenė tiiri; priedermės suteik- 
mokes-

inti darbininko gerove, kurs jam dirbo dimas sumažina viešosios labdarybės išlai-
das. Labiaua uŽ-visu

pirmų popierų, ir- kuomet ^ 
bus naturaiizuota, jos vai- 
kai, jeigu vis dar nepilnam^ 
čiai, galės atvykti khipo ne^ 
kvotiniai imigrantai.

Z L. I.&

---------*-------- .
TIK KĄ IšEJO Iš SPAUDOS NAUJA

KNYGELE ANGLŲ KALBOJ® • 3 “Signification of a ParontaI 
Language” 

ši knygeli? yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuvių Jaunimui. Kaina dJK 
25c., persiuntimas 2c. Krefpfclt6Si .V 

“DARBININKAS”
366 Bro»dwny, So. Bostonu MaMšr
________________

METŲ KENTĖJIMU Č
M r. A. A. Bfederman, Golden Lafce, 

OnL, kentėjo, per 12 metų nuo galvos 
skaudėjimo, apslvėlusio liežuvio, 
virškinimo ir užkietėjimo vlduriį. J?Cį 
suvartojimo tiktai trijų butelių Nuga- 
Tone, jis rašo, kad jaučiasi gferai itJBi 

rageroje sveikatoje. Jis taipgi tt&ir 
kad jos suteikė jam daugiau negtt’M*. 
tos gyduolės.

Nuga-Tone yra geros nuo silpnų, pa* 
ilsusių nervų, nemigės ir jautimo TflĮ* 
vargusiu iš ryto, inkstų arba kenenQ 
iritftcijon, abelno nusilpnėjimo, 1>WĮĮį 
apetito ir skysta kraujo. Vartoki t ja® 
keletu dienų ir jus pastebėsite dideli 
pasitaisymų saro sveikatos ir «tlpW 
mo. Nuga-Tone yra garantuojama, 
jums pagelbės arba pinigai bus grųiB*’ 
narni. Nuslpirkit buteli bile kofioje ap* 
tiekoje, bet tik žiūrėkit kad butųNuff* 
Tone. Imitacijos yra be vertėsi

f priverstinas darbininkų apdfaudi- 
(oje, tat ir vokiečių ligonių kasos yra 

gražiausias visoms valstybėms pavyzdys, ir 
prįe tų kasų priverstinai turi priklausyti 
kiekvienas darbininkas; jis moka tam tikrų 
mokestį du trečdaliu kasotų darbdavis gi 
primoka, vieną trečdalį Už kiekvieną savo
darbininką. Visu6tiniame kašoe narių su
sirinkime ir valdybos pOBėdžmose dalyvau
ja taipgi it fabrikantų atstovai. ’

I



Širdies Kon

or-
su

TatrirJfen-

išdygs kada nq$ vis^ 
.©esterį-$ - :

jos puikia
ka, Į širdingai pasidžiaugti ’ 
pasigerėti . tuų So. AVorceste- 
riečių, ypač jų dvasios vadų’ 
kleb. kun. J. Čapliko, pagelbi- 
ninko kun. S. J. Vembrės, kai' 
kurių biznierių ir geros valios 
patapijonų nenuilstamu darbš-

.................... j i ir 

likios, triukšmui
1 ' . .„l_ i ■■ ■ iri ir-rn ‘
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? Vę visokiose parapijos rengia 
'f mose pramogose — vakaruose, 
L baliuose, teatruose. Štai ir per 
EJ-šią vakarienę tik juda, tik )>ė- 

ga, tik dirba, kad atsi lanki u-l 
’ sitis svečius maloniai priimtų.

| Svetainė buvo pilnutėlė publi 
K kos, virš 750, taip kad dar 
k. daugeliui dėl vietos stokos te- 
* ko apsilenkiant su visu kuo- 
s mi grįžti į namus. Publikos 
| tarpe buvo matoma beveik vi
lt si žymesnieji AVorcesterio ir 
; priemiesčių biznieriai ir daug 
^inteligentijos: kun. .J. Čapli- 
■ kas, Aušros Vartų parapijos 
r klebonas, kun. J. Jakaitis, šv. 
į Kazimiero parapijoj klebonas, 
t; kun. A. Petraitis, Atholio kle- 
f bonas, kun. S. Draugelis, “A- 
k menkos Lietuvių Knygos” 

leidėjas, kun. S. J. Vembrė.
Į’ kun. A. Daugis, advokatai A. 
L Mileris, Pr. Baublys, Ig, Bar- 
& kas, K. Jurgelionis, St. Vaš- 
k'kelevičius su žmona, atty. A. 
LJbhnson, p-lė J. Rauktytė. 
r Mrs. Rebboli, p-lė Leonaitė, 
» V-lė V. Paltanavičaftė, p. J. 
| Difsa, p. M. Civinskas, p. Lo- 

aornitis, p. Kiela, p. M. Pal- 
KJanavičius ir daugelis kitų pro 
§’ feaionalų. Prieš pat vakarie- 
Ffcę tapo nutraukta fotografi 
f ja, kurių puikiai pagamino ge 
g liausis lietuvių fotografas 
EWorcestery p. Jonas Černius. 

L Vakarienė gražiai pradėta su 
įįntalda. Vakaro programos ve- 

dėju malonėjo būti parapini ?- 
I'tfe advokatas p. Ignas Bar

sukus, kurs jų vedė gan sumr.- 
Eniąi. Svečiai maloniai links-

— y m

.« -*-.A >• * .
- I . .

Reporteris

(

L. A. N.

B. Sviklas, P. Anusevičius, V. /

<,

sykį yra uoliai pasidarbr

gražaus 
ir nęnu- 
užbaigj-

- metinio 
įvykusio

^vvAj a

' ” ; • **- ’ t r • •'“■jį minosi vakarienės ‘ ptogramu. 
užkandžiais, gėrėjosi salės 
puošnumu ir klabėsi įdomių 
prakalbų, apibudinančių šios: 
parapijos įsikūrimą, bažnyčios 
statymą gan sunkiose materia-

• * i *7 ' • • * r • ,

liškaį aplinkybėse, jr dabar
tinę darbuotę. Kalbos kaiku- 
rių viršminėtų akmenų buvo 
pilnos optimizmo ir gan tur
tingos, ypač “Dzimdzi-driin- 
dzio” ir kun. S. Draugelio.

Nevienas svečių gėrėtis gė
rėjosi ypatingai gražia tvar> 
ka ir svetingu patarnavimn 
prie stalų, kadangi visiems be 
skirtumo asmenų buvo lygiai, 
greitai ir maloniai patarnau
jama mėlynakių-sesučių lietu
vaičių: p. Monikos Manasai- 
tės, Florencijos Manasaitės, fi
nos Vieraitytės, Monikos Vie 
raitytės, Marijos Zinkevičiū
tės, Malvinos Tamulevičiūtė-, 
Elenos Barbaravičiutės, Emili
jos Barbaravičiutės, Katrinos 
Ulevičiutės, A. Vaškelevičiu- 
tės, M. Overkiutės 
tės, M. Kieliutė: 
tės, T. Leikiutės, 
tės,

'lietuviškas vaišingumas.
Vakarienės rengime daugiau- 
šiai darbavosi, vadovaujant 

S vietos klebonui gerbiamajam 
kun. Juliui Čaplikui, Aušros 

ri Vartų Moterų draugija, ir L. 
108 kuopa, o ypač: A. 

* Nėdzeckienė, A. Tranaitienč, 
O. Bačinskienė, M. Skerniškic- 
nė, .O. Kirmelienė, V. Vaške- 

įrilėvičiėhė, M. Juškienė, T. 
.' Jsiaurusaitienė, A. Keršienė, A. 

f jĮiosulienė, E. Džiakienė, A. 
‘ Mitrikienė, U. Žukauskienė, A. 
{Stonienė, A. Čerpickienė. O. 

JGladienė, M. šeškevičienę, O.
| ;

Seškevičienė ir D. Anusevičie- t '
^tiė, iš vyrų — V. Vieraitis, J. 

Glavikrf,', P. Aikšnuras, J. 
Beų^ffkitis, Ig. Rakauskas, 
Ajr. Panašas, Volungevičius,

»■-.............-

fcįr V *

’ Partijos ‘Metise -'

B- ■ n A ?
t Ketvirtadienio vakare, rug- 

mėp. 13 dieną, įvyko Auš

roj V&rtų- parapijos metinis 
Vąka- 

jienė pasisekei; knonopuikiau- 
, šiai, geriau «egu kad buvo ti- 

^pažymėtina tai,‘kad 
šis balius jau antrą sykį į- 

į vyksta nuosavioje parapijos 
< čtetiinėje ir todėl davė labai 

^ gražių ir.įspūdžių ir pasekmių.

Pelno padaryta virš 700xlole- 
Visa salė buvo išpuošta, 

išmarginta įvairiaspalvių gy- 
r-*tn gėlių miriadomis ir gra- 
j Gausiomis girlendomis — kas

tis su begaliniu skaičiumi 
£ lietuviškų ir amerikoniškų vū- 
^fiavaičių. Šiemet viskas buvo 

labai maloniai ir tikrai lietu- 
Viškai priruošta — lietuviški 
"tžlgiai, patriotiški “spyčiai” 

r ir visur matėsi tikras, nuošir- ■Rf1 ■ • • • 7

^žavinčios orkestras; vap 
gWi«liii J. Kilmskui su vi- 

rkestru už sudarymą ir įŠ- 
pildyppį gražaus > dainų pro
gramoj p-lėrns M. Manasaitei 
ir O. Vieraitvtei, taipgi ir R. 
Juškai ųž gražiai sudainuotus 
solo ir duetus^ Aušros Vartų 
flrangįjosn^^'įii U®.' S.

--------„T v__ 
nvbėje siekimų prie bęndro,

ino, kultūros ir dvasinės £ero- puošimą stalų ir pagaminimą

S M. Keršiū- 
s, J. ženiaitai- 

A. Snarskiu- 
V. Snarskiutės, E. Ne- 

dzeckaitės, A. Kosuliutės etc. 
Apart prakalbų žymią progra
mos dalį paįvairino nesenai 
grįžęs iš Europos p. Rapolas 
Juška, kurs šią vasarą speci- 
jalizavosi dainavime ir muzi
koj Paryžiuje, pas žinomąjį 
De Gorgozą, New Yorko Met- 
ropalitan. Operos dainininką ir 
sykiu Philadel phi jos Curti-;

a- * g*

V'.

pi B /

J

iš jo tikėtis ateity būsiančio 
garsaus dainininko. Visos pu
blikos akį ipširdį į save at
kreipė parinktosios daininin
kės, taęęiSAM^aVieW 
tė ir'Mbni&a Manasaitė, dailių' 
žvajgždeiėj vfc»Wi maloniai ‘ir 
šauniai sudahmodamos duetu 
“Ivur , sapnu grožybė”- ir 
“Mūsų -IJetuVaitės.” Už gra
žų sudainavimų gavo begales 
aplodismentų. Be dainų sce
noje p-lė M. Manasaitė gra
žiai pagieda solo ir bažnyčioje 
laike šv. pamaldų — už ką jai 
visi AVorcesterio lietuviai ati
duoda didelį ir tikrai vertų 
kreditą

Be ^’iršminėtų dainininkų 
vakarą puošte papuošė p. A. 
Kilinskio vedamas choras, su
dainuodamas keletą sielą jau
dinančių dainelių; choras at
likdamas savo programos da
lykėlius sulyginamai padarė 
žymaus progreso. Pono J. 
Bliūdžiaus šaunioji orkestrą, 
maloniai griežė visą beveik 
vakarienės laiką.

Tikrai tai rodėsi, kas tai y- 
patingo, gražaus ir malonaus 
toje ruimingoje svetainėje, nes 
anot gautų Įspūdžių ir gandų 
daugelis publikos buvo-labai 
nustebinta visu tuomi, nes at
siminus netolimos praeities lai
kus, niekas nemanė ir nesva
jojo. kad ant Gedimino kalno

vės sparčiai pirmyn žengimu...
-t Surūdijusi plunksnelė 

ŠIRDINGA PADĖKA
i

Šiuomi reiškiama gilids ir 
širdingos padėkos visiems, ku
rie.- yra kokiu nors būdu pri
sidėję prie Aušros Vartų para
pijos vakarienės - 
baliaus suruošimo, 
ketvirtadienio-vakare, rugsėjo 
niėn. 13 dieną Tyli, bet nuo
širdi padėka reiškiama visiems 
AA7orcesterio biznieriams ir lie- 
tuviams ūkininkams iš Spcr.- 
cerio, Leicesterio, Cherry Va- 
lley, So. Barre, Mass., ir kitų 
miestelių tos apylinkės gyven- 

, tojams, kurie kuomi nors kas 
: įsigalėdami gausiai prisidėjo 

ir parėmė ūkio produktais, bū
tent: žąsimis, antimis, gai
džiais ir pagaliau savo asme
niniu atsilankymu; delei to ir 
AATorcesterio miesto ir apylin
kės lietuviai turėtų paremti sa
vuosius ūkininkus pirkdami 
nuo jų valgio produktus. Taip.- 
gi reiškiama gilios padėkos p. 
J. Bliūdžiui su nariais jojo

■ .-O ' z- /> ,' 1

Iškilmės šv. Petro ir Povilo
• * .' s' • * •1 f X.

> .< Bažnyčioje , ,j
Rugsėjo AL5-tą d. Septynių 

Sopulių Panelės Švenčiausios 
dienoje, keturi jaunikaičiai 
priėmė abitus į Meilės Šven
čiausios Jėzaus 
gregaciją Abitus įteikė gerb. 
dekanas J. O’Reiliy, vyskupo 
Įgaliotinis. -j

Apeigų ceremonijos buvo gi
liai įspūdingos bei džiaugsmin
gos. Matant tuos keturis nau
jokus stojant į Dievo Vynvną, 
ir rengiantis prie to didžiausio 
darbo — sielų išganymo, džiu
gino kiekvieno širdį.

%

Ten stovėdami prieš savo 
Sutvėrėją ir Viešpatį jie liuos- 
noriai ir linksmai priėmė Jė
zaus. Kryžių. Priimdami į 
rankas tuos abitus, jie apsi
ginklavo nuo pasaulio. Po me
tų jie paims stipresnius gink
lus, būtent: neturto, skaisty
bės ir paklusnumo apžadus.

Laimingi tie jaunikaičiai 
kurie išgirdo Mokytojo balsą 
ir “išsižadėjo savęs.” “O ku
kiuos paskyrė, tuos ir pavadi
no; o kuriuos pavadino, tuos 
ir nuteisino, o kuriuos nutei
sino, anuos ir pašlovino.” (Šv. 
Pov. VIII: 30).

dirba pilną laika. o kitos la- 
bai šlubuoja.. jBragyveųimąą į W 
gana . brangų^ ^ų.^ĮjąįA® 

lietuviai vasaras, laikę,-, (visęr( 
baladojosi. Dabar a)t^al(ųs[ p- 
rųi. jau rengia^ pri^ jvjs^kįę. 
vakprų. ’ < H \ii ••

Rugsėjo 30 d. Aušros Var- V 
tų parapijos salėj Moterų Są
junga .perstatė veikalą “Moti-- 
nos Meilė.” 'Publikos buvo 
neperdaugiausia.

Spalių 7 d., artistas S., Pil
ka su seneliu J. Skinderiu ro
dys “funes” šv. Kazimiero 
parapijos salėj. Tai pradžia. 
Toliaus bus daugaus, kad tik 
tų sidabrinių būtų pirkti bi
lietukus.,

!' ’

skanių valgių; merginoms gi 
negreitą ir vaišingą patarna
vimą laike vakarienės.

Taipgi visos parapijos ir 
broliškos vienybės vardu kle
bonas ir vakarienės rengimo 
komitetas šiuomi dar sykį reiš
kia gilios padėkos žodį. vi

siems Aušros Vartų ir šv. Ka
zimiero parapi jonams, sve
čiams ir pašaliečiams, kurie 
kuomi tik nors, darbu ar au
komis, prisidėjo prie šio ba
liaus surengimo. Ir sykiu su 
šiuomi taipgi reiškiame Stip
rios vilties, kad mūsų mieste 
ir parapijoje krikščioniškai- 
broliška vienybė ir prakilni 
duosnumo ir darbštumo dva
sia ir toliau mus visus ves prie 
bendro tikslo: prie

4

broliško sugyvenimo 
ilstančios darbuotės 
mui įrengti naujos Šv. Pane
lės Marijos Aušros Vartų baž
nyčios.

Kun. J. Čaplikas, klebonas. 
Kun. S. Vembrė, pagelb. ir 
Vakarienės Rengimo K-tas.

• <

DETROIT, M1CHIGAN :
Šv* Pranciškaus remrjų sky- : 

rius rengia vakarienę seserų 
naudai 7 d. spalių. Progra
moje. bus daug visokių pamar- 
ginimų su šokiais. Kalbės vie
tinis klebonas kun. J. Čižaus- 
kas, V. P. Jedinkus ir keletas 
kitų. Įžanga tik 50c. suaugu
siems. Vaikams 25c.

! V. P. J.
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’ ShanRiį^o • įž^bvinčijoj Šią 
&en^ ' nebxhr toks’ did^įš 
kaip buvo* pereitą žiemą, bet 
Piėtiiij Chihili pftmneijbj 
bus daug blogiau, praneša 
JbhniEarl Baker, ggneralis 
sekretorius Amerikos komi- 

.į.---- ■ ■ ------- ---- -—ii—
J * • ,

Management, CHrculaifon, eto, 
Reųuired by the Aci of 

Coagress of Augusi 24, 
1912,

of Darbininkas published Semi- 
weekly at Boston, Mass., Oct. 1, 
1928, Statė of -Mass., County of 
Suffolk.

Before me, a Notary Pūblic !n 
and for me Statė and eduntry aforesalrt, 
personally appeared Mary F. Dusey, 
who haying been dūly svrorn accordlng 
to iaw, depoees and says that she ls the 
Manager of the Darbininkas and that 
the fol!owlng ls, to the best of ber. 
knowledge end belief, a tmė states- 
ment ,of the owner8hlp, management 
etx^, of^tbe. afpresald pubUcatlon for. 
the. data Khown ln the abovė captlon, 
reąnlred by the Act of Augusi 24, 1912, 
•tnbodled in section 443. Postai Laws 
and Rėgulatlons, printed on the reverse 
pf thls.form, to wit:

\ 1. That the narnės and addresses of
tte publlsbėrš, ėdltor. and business 
taanfegers are: PubUsher St Jos. Llth. 

_ĮEL Ct Ass’n of Labor. 868 Broadway, 
So- Bostpn. Mass.: Edltor A. F. Knei- 
Sys, 291 Pleasant St, Canton, Mass. 
Business Manaser. MarJ F. Dusey, 9 
Ferndalę Rd., Roslindale. Mass.

Ą That the owners are: Saint Jos. 
liti). R. C. Ass'n of Labor, 806 Broad- 
,Way. So. Boston, Mass.

Vladas Paulauskas, .President, 
Davldson St, Lowell, Mass.

’i; F, Knelžyš — Secretary, 
Pleasant St, Canton, Mass.

Ąnfanas Vaisiausias — Treasurer, 
871 Portląnd St, Cambridge, Mass.

8. Ttiat tįe knovrn bondholders, 
suKtgagses, and other secnrlty holders 
ovrnlną or holdlnz 1 per ceot or more 
of totai amount of bonds, mortgages 
or other seeuritles are: Vantos Fondas, 
Brooi&t tt Y- j

ifafif F. n«uev, Bustaesa
Swprn to and rabscribed 

this 2nd day of October, 1928.
Sueame Pnlthea^haUM 

Notiry Publle 
(My conunlssion erplres Oct 23, 1930) 
įaihuoti.

vintais lapais, sako Bakeh_ 
1! Amerika jau pasiuntė 
$260,000 šelpimui nuo bado, 
bet kąstai reiškia tūkstan- 
čiains badaujančių.

Kraštą nuteriojo ^naminis 
be sustojimo karas.

Plėšimų ir žmogžudysčių 
nesuskaitomai daug. Nėra 
kas baudžia kriminalistus.

GERA PROGA PUlt0WH1 
KALBĄ " '

Spalių 9 d. Cambridgiuj 
atsidaro viešos vakarinės 
mokyklos. Pamokos bus 
hntradienjo ir kė^lfi^dieuio 
vakarais iki 9
vaL vakare siose mokyklo
se: '

Ellis: Norris St. netoli 
Mass. Avė.

. r

Haggerty: Cushing St 
kampas Lawn St.

Kelley: Willow St. neto
li Cambridge St.

laetuvių Smitho Kliubo 
nariais yra katalikai, saiida- 
rieČiai ir socialiątai. y K-vis ’ ’ 
juos visus apšaukė klerika- 
lais. ; ’ ’u<' '!

Tai va, mūsų kaimyno 
žodžio 

su niU'

■-M

^jt-vio” definicija 
klerikalas: “Kas ne 
mis, tas klerikalas. ” 

• *! •

LIETUVOS EMIGRANTŲ 
KONFERENCIJA 

VILNIUJE

Emigrantams rūpinti tiktai 
demokratinė santvarka

“ Jaunakas Žinąs” 11. IX. 
praneša iš Vilniaus, Lietu
vos emigrantai socialdemo
kratai Vilniuje turėjo kon
ferenciją, kurioj dalvvavo 
emigrantų delegatai iš Vil
niaus krašto, Latvijos ir Vo
kietijos. Svarstyti klausi
mai dėl emigrantų veikimo 
kiypčių ir metodų, kurie 
reikia vartoti kovoj prieš 
dabartinę vyriausybę Lietu
voje. Perskaityti atatinka
mi referatai. Priimtose re
zoliucijose pareiškiama, kad 
emigrantai turi vengti Įsiki
šimo Į tarptautinio( maštabo 
politinius klausinius, bet 
vieninteliai vesti kovą de-

Putnam: Otis St. kampas 
Fourth St. *1
Thomdike: Spring St. prie 
Seventh St.

Webster: Union St netoli 
Magazine St

Taigi lietuviams yra gera 
proga pasimokinti angliškai 
kalbėti ir rašyti. Pamokos 
duodamos veltui.

-------- »—
ŠVENTO PETRO IR POVILO 
. DR-JOS SUSIRINKIMAS

20-TAS METINIS BALIUS 
įvyks spalių 12 d: (Coiuni- 
bus Day). Rengik šv. Kazi
miero R. K. pašalpinė drau- 

‘ i, parapijos svetainėj,
• | 492 E. Seventh St. Prasidės 

4 vai. po pietų Ir tęsis iki 
vėlumos. Bus skanių valgių 
ir minkštų gėrimų. Orkes
trą geriausia visoj Naujoj 
Anglijoj griež lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Kvie
čiam visus, kaip vietinius 
taip ir apylinkės jaunimą ir 
suaugusius atsilankyti, o vi
si būsite patenkinti.

Kviečia Rengėjai

===== 
75,000 1

NES MOKYKLAS
Dvylika vakarmių mokyk- 

lų centraį, kurie yra Bos
tono mokyklų komiteto gl<£ 
bojė praneša, kad 75,000 vy
rų .ir moterų užsiregistravo 
lankyti vakarines mokyklas.

”i - Vi-UMzlttn
' BIZNYJE PERMAINOS
Prie LithuaiMan lAgenev 

prisidėjo K.. Jurgeliūnas, 
nes vienam Ivaškevičiui bu
vo perdaug du ofisai. Taigi 
nuo šio laiko So. Bostono o- 
'fise ves tvarką Jurgeliūnas 
o Bostono ofise Ivaškevi
čius.

SVARBOS SUVAŽIAVIMAS 
IR PARODA

Šiuomi skelbiame, kad A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
Mass. ir New Hampshire 

suvažiavimas į-

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DRJQ8 VALDYBA

Pirmininkas — A davikas,
702 E. 5th St, S. Bbstdn, Mass, 

Vice-Pirm. J, Jaėktviiius,
92 Sawyėr Ąve.jDorehester, Mass. 

Prot Raštininkas -— L. švagždys,
11 Bowen St, S. Boston, Mass. 

Fin. RąĮŠtininkas — Kazys Kiškis,
366 Broadway, So. Boston, MassJ 

Iždininkas — Vincas Kališiūs,
67 G St, South Boston, Mass. 

Draugija laiko sftvo susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po,pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston^ Mass.

NAMAI, FARM^ IR

Kožnas pirkėjas reifcttlauja.'gero 
namo, gražioj atyAm-
giai. Ant, tų vi 
atsakysiihb, nes1

Ofiso tel.: park 8491 
ADVOKATAI

BAJORUS m ABODEELY
7Ž5 Slatcr Buūding 

Worcester, Mass.

IGNAS J. BASKUS 
101 Šterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771
- r- . ‘t ■ ■ ■ ——

L1ETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING

Worcester, Massachtisetta 
Phono Park 5065

namų , „
$9,350 ir tik $1,
kitę B. ŠTEFAN.V ’ūn f-;

• ”• Mattapan '
3 šeimynų, namas su naujos
dos įtaisais, gražioj vietoj.. Išv?. 
priežasties savininko ligos turi „ 
būt greitai parduotas. Prekė tik’? 
$8,800. Lengvos išlygos. Matyki 
te J. GAILIUS. . - ,

• , . I. • t *.

Bučerniai Vieta .
Krautuvė ir 6 kambariai 1 šein^-. 
nos1 name ir du garadžiai su vi- “

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP.
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, Mass.
TeTėphone Soutįi Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininku®—J. Glineckis.
5 Thomas Pk., S. Boston, AJass. 

Fįn. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Mass. 

Kaperius — A. Naudžiūnas,
885 Broadtvay, So. Boston, Mass 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno me
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

Bostone, tinkamoj vietoj dcl bu?A 
černes, nes tirštai lietuvių apgy-' 
venta. Turės parsiduoti greitai ar-1 — 
ba ir mainais priintų. Kaina tik. 
$9,000. Matykite J. P. TUINYLA.^ 

Extra Geras Pirkimas
3 šeimynų 17 kambarių su visais 
įtaisymais, trys atskiri šildomi 
(steam) pečiai, gražioj vietoj. Ren-»į 
dų neša $107 į mėnesį. Parsi- <. 
duoda už $8,500. Įnešti $1,000.“ 
Matykite B. KONTRIM.

Dorchester
3 šeimynų 18 kambarių 10 metų 
senumo namas su visais inodemiš-. ... 
kais įtaisymais. Atskiri šildomi 
pečiai. Didelis daržas. Nuo gat
vės medeliais apsodinta. Parsi
duoda už $12,500. Matykite AL **’ 
M1ZARA. , ■

Mąttapan
3 šeimynų 15 kambarių namas su.;^ 
visais įtaisymais, dvieji piazai, ' 
prie visokia] parankų: krautuvės.• 
karai. Parsiduoda už $11,600 ant s* 
lengvų išlygų. Matykite V. YAN-* 
KUS. \

Cambridge .
3 šeimynų 18 kambarių namas 
visais įtaisymais, atskiri šildomi^ 
į’*®“? >, »

6 J ----- 3 Pareriuoda uz $12,500; Įnešti
000! Matykite. K. K, NAJARĮOf; .

South Boston Ukįį'
3 šeimynų 15 kambarių prie Dor- ^4 
chester gatvės su nekuriais įtat- * 
symais, vieta dėl garadžio. Parsi-^y>? 
duoda už $7,700. Matykite AL. . 
IVAŠKA. ‘"J

Dorchester
Puikus namas vienos šeimynos 10 
kambarių su visokiais įtaisymais 
ir šiluma. Parsiduoda už $6,800. 
Įmokėti $1500. Matykite RUSEI* 
KING.

Mortgičiai i
Reikalaujant mortgieių iš bankų 
arba atskirų ypatų mūši] ofisas-y*^ 
aprūpina pirmais ir antrais mort- 
gičiais. Matykite Thomas McCor- 
midk. ’

Dorchester
3 šeimynų 20 kambarių su visais 
įtaisymais, atskiri trys šildomi 
(steam) pečiai. Parsiduoda labai 
pigiai, tik už $8,800. Rondų į 
nosį $124. Įnešti. $1,500. Matykite 
S. JOKUBAUSKĄ. ''/■

Dorchester
3 šeimynų 17 kambarių ant Col^->g5- 
umbia Rd. su visais įtaisymais. 
Atskiri 3 šildomi (steam) pečiai., 
Rendos neša $135 į mėnesį. Pąr*'7‘*į 
shluoda už 318,000. Matykite C. £ 
YURGELUN. <,

Mėsos Krautuvė 
Puikus mūrinis namas 8 šeimynų’’/^, 
su įtaisymais ir garagiais, .pri^U-,3 
tam mėsos krautuvė. Geroj vietoję 
So. Bostone. Išmainys arba par
duos pigiai. Matykite F. SILUKt '^

South Boston 
Vienoj šeimynos namas 7 kamba-^5 
rių prie Thomas Park. Geriau-. 
sias pirkimas. Parsiduoda uz *"1 
$5,300: Įmokėti $1.000. Matyki 
DeLUKĄS. <t i;odd-4l.

1/Q akenų, namas ,p Vomhann 
didelė baHriė, 30 ikf+n; 
žemės,. kit*dalis miškate dfl jddį

LUN’.’1,h’I f‘«
t 

Atliekant greitai ir.tftisį 
draudfiam nanfUs, bfenfi

apskričio
vyks 4 dieną lapkričio, pir
mą vai. po pietž, šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj, 5-ta 
g-vė, So. Boston, Mass.

Pildant pereito apskričio 
suvažiavimo nutarimą, šia
me suvažiavime bus kaitų 
ir rankų išdirbinių paroda.
Brangios sąjungietės! ruoš

kitės prie šio suvažiavimo’ir 
parodos be atidėliojimo, kad 
paroda pavyktų, o neliktų 
vien nutarimu.Visokius ran
kų išdirbinius prašome siųs
ti šiuo adresu:

Jltss J/. Sakalauskaite 
50 W. Sixth St, 
So. Boston, Mass.

DVYLIKĄ UŽNUODIJO 
CARBON M0N0XIDE

Spalių 3 d. New England 
Mirror & Plate Glase kom
panijos dirbtuvėj dvylika 
darbininkų užnuodijo car- 
bon monoxide gasų.

Du darbininku guli mies
to ligoninėje ir yra mirtina 
me padėjime. Kiti 10 dar- 

, ... .... . bminku pradeda atsitaisytiliertaiMims susirinkimas , •/ >. ,. _ , ~ ; ir gal pasveiks. —vvks spaliu 7 d., 2-rą vai. . L. . v j;•;1 ‘ Pnezastis šio uznuodij’-
mo, tai dirbtuvėj trūko 
“paipa” pėr kiiriį ėjo car- 
bon monoxide gasas.

------------
PALIKO MIESTUI $100,000.

Tais pinigais’ bwy steigiama 
sveikatos ligoniuea vyrams.

Nauji nariai nuo 18 iki 25 me
tų priimami be įstojimo, o 

- nuo 25 iki 45 metų už pusę 
įstojimo.

Vietos ir apylinkių miestelių 
lietuviams gera proga prisi
rašyti stiprion draugijom

Šv. Petro ir Povilo dr-jos 
bertaiMinis susirinkimas j

įvuuiiuuai vuoii ui-

m^fcratinei tvarkai atnau
jinti Lietuvoj. Šia rezoliu
cija anoliuojami Rygos kon
greso priimtieji nutarimai 
apie emigrantų vidaus poli- 

• tinio veikimo surišimą su 
Vlniaus klausimu. Antroj 
rezoliucijoj pasakyta, kad 
kovą prieš dabartinę valdy
mo tvarką Lietuvoj reikią 
varyti toliau aktingu revo
liucingu keliu, 'atmetant 
kiekviena kompromisų ir su
sitarimo bandymą. Kai da
bartinės vyriausybės nuver
timai bus atsiektas, turės 
būt sušauktas antras Lietu
vos Steigiamasis Seimas, kū-J 
ris nustatytų tolimesnę val
stybės tvarką. Nutaria i- 
steagti užsieny gyvenančių 
lietuvių socialdemokratų or- 
ganizaiiją. Vykdomajam 
kozfaitete pirmininku išrink
tas Paplauskas *ir; nariais 
Budayas, Kazlauskas, Plėe- 
kaitis ir Mintas. Tokiu bū
du 'Plęčkažčiui vadovauja
mai vĮįifimųŠ daugiau nepri- 

I klauso: t Pats, Plečkaitis gy- 
,vena dabar Gardine; .

Vi.

po pietų, Lietuvių Salėj, 
492 E. Seventh St., South 
Bostone.

Susirinkimas svarbus: bus 
nominacija valdybos sekan
tiems metams ii; daug kitų 
dr-ją liečiančių reikalų bus 
svarstoma.

Be to nauji nariai nuo 18 
iki 25 metų bus priimami be 
įstojimo, o nuo 25 iki 45 me
tų už pusę Įstojimo. Nupi
gintas įstojimas baigsis su 
sausio mėnesiu 1929 m.

.Tad visiems gera proga 
prisirašyti prie vienos iš 
stipriausių Bostono draugi
jų. Apylinkės miestelių lie
tuviai irgi gali prisirašyti 
mūsų dr-jon. Tad visi pra
šomi ateiti ir prisirašai.

Re p. B.
I

MŪSŲ KAIMYNAS 
IŠSIPLEPĖJO

Mūsų kaimvnas “K-vis” 
aprašydamas Liet. Smith’o 
Kliijbo mass-mitingą, įvyku
si' pereitą sekmadieni, tarp 
kitko štai ką paporino:

“Nekurie eidami iš sve
taines tik juokus krėtė iš to
kio klerikalų meškiško pasi- 
tarnavimo demokratams.”

Mes Ilgšiai .malėme, kad 
aK-yis” ir kiti bedievių pei- 
periai. klerikalais pravar- --  . -- Ai.-.-!-., -V-i '

, betpa-

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVč.

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksienė, 

625 E. 8th St., S. Bošton, Mass.
Vice-Pirminink£—Ona ZulonienA 

11 Monks St., S. Boston, Mass.
Prot. Rast. — Ona Siaurienė, 

443 E. 7th St., S. Boston, Mass., 
Telcphone South Boston 3422-R

Fin. Rast. — Bronislava CiūnienC 
29 Gould St., W. Rosburv, Mass.

Iždininkė — Ona Staniuliutė, 
105 W. 6th St., S. Boston, Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston.'

MICHAEL M. f LEPYS
324 “E” Street, So. Boston, Mass

Kampas “E” St. ir Broadway 
Tel. So. Boston 1645-M 

Lietuvis CONSTABLE
Parduodu ir mainau namus, krau
tuves ir farmas. Inšiūrinu auto
mobilius. namus, fomišius ir tt. 

Užtvirtinu visokius dokumentus 
kaip čia taip ir Lietuvoje.

kas antrą utaminką kiekvieni 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p* į 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkę, 
laišku ar telefonu;

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—J. Grubinskas,
24 Prescott St., Readville, Mass. 

Prot; Rast. —- V. Mickevičius,
405 3rd St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis, 
366.Broadway, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — V. Balutis,
36 Mercer St., S. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Laučka, :
393 Fifth St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
antrą nedeldienį kiekvieno mė
nesio, po num. 492 E» Seventh. 
St., parapijos salėj, Septinta 
Gatvė, South Boston, Mass.

Majoras Nichols paskelbė, 
kad Bostono miestas gavo 
$100,000, kuriuos^ A. Shu- 
man mirdamas paskyrė dėl 
statymo sveikatos ligoninių 
vyrams, kur bus gydomi 
staigiai susirgusięji ligoniai. 
Bet Shuman savo valia ras- 

. i ;

tu pareiškė, kad pastatytose 
ligoninėse negalėšr-priimti nė 
gydyti alkolikų.

Majoras ir Miesto Ligoni
nės trustys nutarė Vėterailų 
Ligoninę West ... Roxbury, 
kuri dabar y ra’? uždaryta, 
atidary ti ir payadinti; A; 
Shuman atminties - namas 
dėl vyrų..

^THER^-VnJHŲ; MUZIKA 

BUS GIRDĖTA 
BOSTOlIt

Bostoniečiai tures^' proga 
klausyrišir 
jusią ether- 
mašiną se 
d., kųmei 
remin, rp;
phouy svemjnfeje 
i^eptrą susidėdanč

PARSIDUODA
Kostumėrska kriaučių šapa su vi
sais naujausios mados įtaisymais. 
Dvi siuvamos mašinos, viena pro- 
sinama. Priežastis pardavimo—sa
vininkas turi kitą biznį. Parsiduo
da pigiai. Atsišaukite greitai. Sa
vininką galite matyti tarpe 6—9 
vakare. 244 W. 5th St., So. Bos
ton. Tel. S. B. 1092-W. (S.-5)

ANT RENDOS OFISAS
Tinkamas <lel dantisto. Iš priežasties 
ligos dantistas turėjo apleisti šią vie
tą. Geri klientai.
Kreipkitės: 
natavičius) 
ton St., So.

Ren<la prieinama. 
JOHN J. BENNETT (Ber- 
agentura. 1134 Washing 
Norwoo<1. Tel. Nor. 0330.

(S.-5)

■z

i 

'Į
. >

•

t \
>1 *

ANT RENDOS
Apartmentas 263 Broadway. Per 
25 metus buvęs daktaro ofisas. Iš
taisysime pagal .gyventojo norą. 
KrfripkitėS: MlLLER’S, 261 W. 
Broadtvav. Tel. S. B. 1743-J.

(S.-9)

b ANT RENDOS '
5 lra.Tnha.riai “Darbininko” name 
m šiluma ir labai pigiai. Del iu? 

“ Darbi nin.

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

Pirmininkas — Mo£ Versiackas,
694 E. 5th St., S. Bdston, Mass. 

Vice-Pirm. — Pov. Kuka,
95 C St., So. Boston, Mass.

Prot. Rast. — Ant. Macejūnas,
------7------ ---- _ -------- - —7----- —-----

Pranas Tuleikis,
450 H 7th St., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Pranas Tuleikis,
109 Bovren St., S. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H St., South Boston, Mass,* 

Tvarkdaris —■, Kazys Mikažbonis,
906 E. Broadw&y, S. Bdston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkūnus, 
kas antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio Lietuvių SąĮėj, kertė 
E ir Silver gat., So. Boston, 
Massų 1 >30^vai. po pietų. Atei
dami susirinkiman -prašome at
sivesti naujų, narių prirašyti 
prie mūsų draugijos. ‘
Kad pasiekti turto reikaHnĮ 

pa dvisją dalyką: darbštumd

000909$

stiklus ir npo ifį 
susįžeidmo, ligos

F

grtfuot

Je: i

2* MiUtany-

. .’Lr?r>

Reefdence, 104 MiHbury Št, 8rd Floor
** ■* * *' 1 - _S x r.— ' * *

LIETUVIS G 
"A«ta»Tor Afli 

* OFFIOE: Fanerai Home, 2 
Jeigu mirtis atlankytu 

; mane dėl pateukinanfio _ 
koriuos ag prižiurta, busite

į'-'f y.

'.t L 
į *

r
<

i pnfcukta

į.formacijų kreipkitės ‘ “fe" Adminirtradjon.

Garadžiaas Telefonas 
South Boston 0777

W i « K W A i A frTO AŽ 'it V 
Binduodtoi nlujus Studebakešlns fr 
vnoirio padirbimo automobilius ir pai 

~ ritu dienų ir naktį. Ufi
4W Old C6U9J

C A*<-

1 nuo kelio sugeda*

dus' (fumitu/c). PMnrtbffebb
__ ,__*



■Ą

8c.

15c.

.1.50

JUOKELIAI

'tos Pradžiamokslis—ne
gauta: žemė, vanduo,

ga-

v le

di V'
25 d. — Bayonne,

I

X

Lfberty^298.

>

j ■.

*

I KSv

■v .

<■

A

f
** ♦

4 d. — Maspeth,

6 d. — Providence,

kelionės sustoji-

17 d. — Linden,

7 d. — Worcester,

A
___ $1.00

ISegzaąlnuoju akla. priskirtu aki
nius, kreivas akis Atitleslnu ir 
amblijon»keee (aklose) akyse m- 
grąžlnu Šviesa tinkamu laiku.

J. L.^Pašakarais, O. D. 
447 Broadvay, So. Boston.

“ABSTINENTO” VAIKAS
— Vaikeli, ką darai ? Tu nosį 

sau raudonu rašalu dažai.
— Aš noriu būti kaip tėtė.

(“Š-nis”)

“ Vilniaus Aidas”

10*'
•b.

LIETUVIS DANTISTAS | 

aUR. ST. A. GALVARISKIH
(GALINAUSKAS)

1414 Broadway, So. Boston!
Telephone So. Boston 2300 1

S Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, g 
g nuo 1:45 Ik!' 5 rfžO po piet Ir nuo J g 
g Iki 9 vakare, ftventą dieną pagal sc- i 
į sitartmą. g

mę. Surinko S. K., D. ir N—156^3

Vaikų Teatrai: dalis II: 1)
Ištirsime paskui; 2) Antanu- . ;
Surinko S. K., D. ir N------ - —15a.

. I II Tl i i a į, ... .-n== uaaaa. 
n

■

eiik kajp'
kinipĮ, j
vienas z vi
dą : Žakas, Pilypas, Jd
Mirabo, Jonas ir Jane t

iŲT IEŠKOTI ^
.oiięer- v^tojį 

is ir įhiiiera-
lams ieškoti gręžimus, _kaį ______ ____________ _______ _
labai brangiai kainuoja dr Generolas Foš, -ir kiekvie- 

J^bąy.-5-Ta. 
udojamas. būdas^.-greitas 

būtent eWt¥cfe pa- 
lba. Karo meti! vienas 

rijos: telefonų ; irižinie- 
Uą karifiiknas pastebėjo, 

I ' iad beklausant priešininkų

/pasikalbėjimų, naudojant 
: v žemę, kaipo laidininką, įvai- 
; ,'jiose vietose buvo jaučia

mas didelis girdėjimo aiš
kumo skirtumas. Karinin
kas tuo dalyku susidomėjo 
ir vėliau išsiaiškino, kad tas 

O girdėjimo skirtumas parei-

nas žvirblis, pašauktas var
du, tuojau atsiliepia ir pri
būva, kaip kareivis laike po- 
tikrinimo.

Ponas Polius iš pradžių 
turėdavo' daug nemalonumų 
su sodo sargais, kuriems ne
patikdavo daugybės žiūrėto
jų susibūrimas. Tik įsiki
šus aukštesnei vyriausybei, 
ponas Polius gavo, taip sa
kant, valstybės pripažinimą 
ir galėjo nekliudomas lanky
ti savo draugtis.

“Šaltinis
na nuo tos vietos žemės su
dėties, per kurią eina elek
tros srovė. Jei srovė patai
ko eiti per metalų rūdų klo
dus, tai ji randa mažesni pa
sipriešinimą, negu eidama 
per kitus klodus. Sunkiai 
praleidžia elektros . srovę 
nafta. Štai, šitas elektros 
laidumo skirtumas ir davė 

< pagrindą naujam būdui e- 
lektros keliu surasti žemės 
gelmėse metalus ir minera
lus. Greita, patogu ir pigu. 

“ Trimitas”

i
•y

. i

' ŽVIRBLIŲ TĖVAS
Paryžiuj, Tiuleri sode, jau 

kelinti metai tęsiasi nepa- 
-prasta idilija.

Kasdien po pietų/ pasiro
do paprastai apsivilkęs, di- 

/ <ele vilnone skrybėle užsi- 
\ dėjęs, pagyvenęs yvrąs, ir 
■bematant jį apsupa pulkas 
paukščių. Iš visų pusių le
kia į ji žvirbliai ir tupiasi 
jam ant galvos, ant ranku 

‘ ir visokiais kitais būdais 
rodo, jog tarp jų ir pono 
.Polio labai geri santykiai.

Niekas nėra matęs, kad 
jis kada nors paukštukus 
stumtų. Kad ponas Polius 
pilnas kišenes grūdų ir duo- 

• nos trupinių turi — tai, ži
noma, savaime suprantama.

Nuostabu, kad šie paukš-

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
r

LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs du Universitetu 

CORNERL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

"Darbininko” Name 
(antros lubos) 

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

806 Sarvard St, Cambridge, Mass. 
TeL Ūntversity 1463—J.

ĮVAIRIŲ TAUTŲ PATARI
MAI JAUNIKAIČIAMS

Kinai jaunikaičiams taip 
saką: į

— Neverk tokios mergai
tės, kuri nebuvo gera duktė 
tėvams. Ji bus netikus ir 
žmona. Nevesk mergaitės 
nevalyvos, kuri nešvariai 
vilki, nemėgsta tvarkos na
muose, virtuvėj.

Slavai saką:
— Imk žmoną iš kaimy

nų, nes ją pažįsti, tačiau kū
mų ieškok tolimų, kad ge
rai nepasipažintumėte.

Italai ir ispanai laikąsis 
šio prado:

— Kas eina žmonos ieš
kotų toli, tai arba pats yra 
prigavikas, arba nori būti 
kitų prigautas.

Rusai 'duodą tokį patari
mą:

— Kai vędi vyriausiąją 
dukteri, tai žiūrėk kbks tė- 
vas ir motina, o jei vedi ki
tą dukterį, tai žiūrėk kokia 
jos vyriausioji sesuo.

Vokietis ir anglas čia 
nodai galvoją:

— Kur motina daug
ba, ten duktė tinginė; šiaip 
ji turėtų motiną pavaduoti 
darbe.

Saugokis tokios!
Arabas priėjęs tokią išva

dą, kad jeigu kas vedąs gra
žią žmoną, tai tas turįs iš 
anksto parduoti namus, nes 
žmona juos vis tik sunaikin
sianti.

Tam pačiam patarimų 
rinkinv atsirado ir neva lie- • . i
tuviuose nugirstas patari
mas:

— Savo žmonoš gražumu 
apsivilksi, nei sųsišildy

; 811-812 Old South Building! i
; 294 Wa8hin«rion Street ! !

Boston, Mass. i [
Valandos* 9 A. M. iki 5:30 P. M. ‘
inįrV’ gyvenimo vieta
3? Gorham Avė., BrooMine! i

J. • i n , 5>leph<me Regent 656R .'Į [
\ eooooeoocooooocooooooooooot

nei 
si.

ARTISTO STASIO PILKOS 
VAIDINIMU RUDENINĖ 

KELIONĖ

14 d. — Brooklyn, 
naujas veikalas “Ka- 

y y

Spalių
R. I.

Spalių 
Mass.

Spalių 
N. Y. —
da vaikai būna 17 metų.

Spalių 21 dv— “Aušros sū
nūs” dviejose vietose: po piet 
r— New Britam, Conn., vakare 
— Hartford, Conn.

Spalių 28 
dėl “Aušros 
būry, Conn.

Lapkričio
L. I.

Lapkričio

d. — rezervuota 
sūnų” — Water-

11 d. — Newark,
N. J. — su Šv. Cecilijos choru 
“Žemės rojus.”

Lapkričio
N. .T.

Lapkričio
N. J.

— Kliniaiti, stovint rikiuotė
je negalima nosies pirštu krap
štyti!

— Tai kuo krapštyti, tamsta 
sk y rin ink*'? (“ K a ry s ”)

— Alante, išklausyk mane. 
Dūk mano žmona.

— Pirmiau apmokėk mano 
skolas. Tarj> mūsų negali bū
ti jokių piniginių dalvku.

'“M. R.”

GUDRIAI ATSAKĖ
<

Jauna mergaitė, gesdama 
nyklon veršelį, linksmai dainuoja. 
Vaikinas, sutikęs ją, klausia:

— Gal tave šiandien kas pabu
čiavo, kad tokia linksma?

— Ar tai pabučiavimas links
mina žmogų?

— Žinoma, kad taip.
— Na, tai pabučiuok šitą mano 

veršelį, tai ir tamsta būsi lirtks- 
mas! (“Š-nis”)
t

Smulkesni
mai bus paskelbti vėliau. Nau
jajai Anglijai numatoma nuo 
spalių mėn. 24 d. iki lapkričio 
2 d., vėliau — sulyg kvietimų 
į Penna. valstiją. Visose vie
tose dalyvaus visų laukiamas 
šimtametis Jurgis Skinderis.

Kolonijų organizacijos, ku
rios iki Kalėdų norėtų Susi
tarti dėl art. St. Pilkos kom
panijos atvykimo prašomos 
kreiptis šiuo antrašu: St. Pil
ką, 1701 Stanhope St., Brook
lyn, N. Y.

Kelionės tvarkytojas
ŽUVIS — KARDAS 

BALTIJOJE
Šiomis dienomis jūroje 

priė Latvijos krantų. į žvejų ’ 
tinklą pakliuvo neregėtu 
Baltijos jūrose žuvis —i 
“kardas.” Žuvis turi sieks-! 

n į ilgio ir sveria kelis pū
dus. Savo kauliniu kardd, 
jį visiškai suplėšė tinklą. !

Tel. S. B. 2445

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

373 WEST BR0ADWAY
> <

Kampas E Street. Room 2
(Viršuj Šidlausko aptiekos)*

I Valandos: 9—9 į \

= - . r

Bes. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

VYRAS: Ir vėl nauja suknia! 
Pati žinai, kad tokiems daiktams 
— nėra pinigų!

ŽMONA: Tegul jau neskauda 
tau dėl to galva. Aš pati ją už
sidirbau. - <

VYRAS: Kaip tai? Kuriuo bū
du?

MOTERIS: Nagi vakar parda
viau žieminį tavo paltą ir už tuos 
piuigus—nusipirkau suknią!

“S-ba”

Reumatizmas, nervu ligos, in
kstą. ir viduriu ligos'pasek
mingai gydomos.

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Eldg.

C) b TeL S. a 2806—R. |

‘ĮLIETUVIS
OPTOMETRISTAS

♦
r

• ■ - J-' - • T»

TeL So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(EAS PARA VILIUS)

511 BrGtiatvay, So. Boston
Ofsio talana^t:

nno 9 ik! 12 ryte Ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas guba tos vakarais ir ne- 
dėldieniois, tftip-gi seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas' 
Taipgi nuimu ir X-Ray

S TeL Brockton 5112
| DANTISTAS }

IOR, A. J. GORMAN
| (GUMAUSKAS)
| 705 Main St, Montello, Man.
X (Kampas Broad Street)
| Ofiso valandos:
| Ryte nuo 10 iki 12 vai.
? Dieną nuo 2 iki 5 vaL

Vakare nuo 6 iki 8 vaL 
| Sekmadieniais pagal sutarties.

------------- - — — ■ ------------ -- -- l

J TeL So. Boston 0506-W. 
iietuvya Dantistas

i A. L. KAPOČIUS
s 251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)
5 Ofiso valandos nno 9 iki 12, 
| nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 

vakare. Seredomis nuo 9—12
> vai. dieną. Subatomis nuo 9 
I iki 6 vak. Nedėliotais nuo 9 
’ iki 12 (pagąljmtartį).

. s jfl čl&įn Office

South Boston 
0304-W '

Branch Office 
Brockton 
7916-W v

ĮVAIRIOS KNYGOS *
Mandagumas—įvairūs pata

rimai užsilaik^no draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniuky- 
nas-—20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c.

Tretininkų Jubiliejus —.700 
metų sukaktuvėms paminėti 
prašymas švento Pranciškaus 

venuolijų ir 3 vienuolijų įsta
tai -------- :-------------------------------

Huckleberry Finnas — labai' 
įdomi apysaka_____________ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun, V. Kulikauskas____ ____ ‘

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus loikij. La
bai įdomi ir plačiai žinęma 

I knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila___________ '

Auksinio Obuolio Historija 
I (Graikij Mythologijos Žiups- 
Įi-elis) su paveikslais. Lietuvių 
Ikalbon išguldė Alyva.......i.......50e.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B. . ........... 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Paraše J. Tarvydas________ 45c.

Žiema ir Vasara. Paraše Pr. 
Mašiotas ................................... 20c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis. —45c

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis.--------- 75c.

Marijos Menuo arba apmąC- 
htymai kiekvienai mėnesio die
nai apie Marijos gyvenimą. 

I Surinko kun. M. J. D-as.........35c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis---------------- 75c.

Kaip Gyvena Belgijos Ūki
ninkai. St. Dabušis...................10c.
Gerumas—aprašymas apie ge

rumą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kun. P. L.------------- 15c.

| Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksimas; pagal d-rą Nikols- z 
kį parengė- S. Kaimietis______15c

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c. 

I Katalikų Bažnyčia ir Demo- 
Įkratizmas. — Parašė kun. Ta
linas Žilinskas----------------------- 50c.

I Apaštalystės Maldos Statu- 
Įtas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
I tis___________________________ 25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina__________ 1__50c.

Aritmetikos Uždavinynas...25c.

Vaikų Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui________ 50c.

I Petriukas—laiškai vieno vai- 
| kelio. Vertė S. Rakauskas____15c.

I Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi

mo j. ---------------------------------------- -15c.
Į žaidimų Vainikas—Savybės
I vakarėliams ir gegužinėms su
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________ —________ 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
IVaitkus____ _____________ ,_^..50c.

Mūsų Tikėjimas—Išaiškini- 
jmas pagrindų mūsų tikėjimo.

Vertė Jonas M. Širvinta--------- 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis------------ 50c.

II ‘ J 1

11 Lietuvos ženklai—Išleido J. 
į Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40ė.

£męs ir Kalbėk: Deklama- 
I rijos, Monologai ir Dialogai 
I Parašė Jnozas V. Kovas.------ 30c.

Graudūs Verkfcmal — Vertė • 
Vysk. A. Baranauskas______10c.

■ < t • ’ 1

Encharistižkos Stacijos.—Su- 
tituvino Kun. P. JuŠkaitis—15c.

Kristans KryfiAs: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge-

gūžio, Birželio 
sianis. Išleidi- 
sys------------_J

Išganymo Ap 
jimas ir gj*v 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
SU gaidomis ..>.,.^4.-^—........1

Dan^uaiĖŠJ&&&^urin- 
ko Kun. M; fiavalevičras; ;be; 
apdarų 75 centai,^wąpdairąią 1.00 £

Legendos ir PasaVojimai1 a- 
pie- Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. IV4' 
VI1 Kulikauskas —?...!

Žmogus ir Gyv^olys? Para

šė kun. P. Bučys----------- . 366/
► • • »• v

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia_______ t______________ 25^

Socializmas ir Krikščionybė.
Pro f. V. Jurgųčio______ ____lOflų

Žydas Lietuvoje. Parašė S. «■
Kaimietis---------------------------- lOe.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B. —_Z___________ 25e< '

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas  ...................... 5e^

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)______15c«

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas__50e<

Apsrikimų Komedija. Atsi
tikimas i§ Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. —

Moterystė ir šeimyna. Vertė
J. Gerutis----------------------------- 40e«

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ji) išsisaugoti? Parašė Dr.
A. Vileišis-----------------------------50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gahita: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas..,_____50c.

Mūsų Laikų šventoji, §£. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Jųpzas Stankevi
čius ----------------------- «------ ;------35e<

TEATRAI

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komdija; parašė S. Tarvydas 25<s. . .
Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks- - 

mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas-----------------------------25cl

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius—komedijos po 1 aktą.
Parašė Seirijų Juozukas-------35e.

Sniegas—Drama 4-rių aktų.
Vertė Akelaitis. ------------------ 40c*

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas—110c.

Žydų Karalius—drama 4 ak- -
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas t------------------------------- -—-30e. į-.•* *

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V___________ lOe. '

Patricija, arba nežinomoji 
kankine—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35e.

Dramos: 1) Germaga; 2)
Fabiola—5 aktų; 3) Linrdo
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas-----------------------------65c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono
Tame; 3) Pasakyk mano lai-

—25*

toAuun* oVO* .* ~\v 
as Ant žemės t

•75e.

’t• >
7.. A
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MALDAKNYGBS

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukse Alto-' 
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais) --------------------- ~50®

Mažas Naujas Aukso *!&- 
ritas—juodos (prastais kietaisC )’'' 
l iršeliais)________ ( u 1.1 .-L 50a. A •

Mažas Naujas Aukso Alto* 
rius—juodos (geresnėj, mink-: 
tais viršeliais)—^—85c,

Mažas N<^aš Alto.
rius—juodos (geros Odos vir
šeliais) y ........  $100

Mažas Aukso Alto
rius—balto?'fctltalftidos virše
liais) ___________________ ____LQ0
t Mažas Naujas Aukso Altb- 
r4t»—baltoscrintbidoa Mffc. 
4Mą-on kryželiu)—   ___ $1JO


