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Triukšmingai Sveikino iš 
Kalėjimo Grįžusį Majorąr

f

f
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230 ŽUVO NUO žEMtS 
DEBB1JIM0

. Saulingo, Chile, • gruodžio 
X d, Pietinėj Chile įvyko 
smarkus žemės drebėjimas; 
Sužinota, kad 230 žmones, 
žuvo.- Sako, kad žuvusią 
skaičius padidės kumet bhs 
surinkta visos žinios. Vien 
Talca miestely žuvo 120 as- 
meną. Šis miestelis visai 

— sunaikintas.
Daug namą, bažnyčią ir 

geležinkelią stočią sugriovė.
17 asmeną prigėrė Te- 

. niente mainose kumet nuo 
4 žemės drebėjimo vanduo iš 

rezervuaro išsiliejęs užliejo 
mainas. Žemės drebėjimas 

.buvo jaučiamas per tris va
landas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ B* K. 8V/ JŲOSAPO DARBOTNKŲ S^JIJNGOS ORGANAS
K ) ‘

SOUTH BOSTON, MASŠŠ C®
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Neivburyport^ Mass., gruo
džio 2 d. šeštadieny grį
žo į namus “Bossy” Gillis, 
majoras, kuris už nelegali 
gazolino pardavinėjimą bu
vo nuteistas ir atsėdėjo 60 
dieną kalėjime. ,

Jį patiko 40,000 minia 
žmonią ir sukėlė jam triufc 
mingas ovacijas. . '

Majoras Gillis jauČiasi ge
rai ir savo priešus' žadąs 
“pamokyti.’*

Minia jį sveikino ne kai
po kalinį, bet kaip kankinį 
Tokio didelio ir triukšmin
go priėmimo šiame miestely 
nėra buvę kaip, kad buvo 
suruošta majorui,1 sugrįžu
siam iš “džėlos.”

10 UŽMUŠTA PASAŽIERL 
NIO ORLAIVIO KATA

STROFOJE
Be Jabieiro/^o^ 

ja, gruodžio 3 d. — Dešimts 
asmeną užmušta šiandien 
kumėt hydro-orlaivis nukri
to ir susikūlė.

Šiuo orlaiviu vežė priėmi
mo komiteto narius pagerbti 
Brazilijos aviatorių, Alber
to fantas Dumont. Visi va- * ’
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Vėl Nukapojo Algas 
Audėjams

žiavušieji užmušti.

A. D. F* PASMERKĖ 
KOMUNISTUS

Orleans, La. — A- 
merikos Darbo. Pederacijos 
atstovai išnešė griežtą rezo
liuciją prieš darbdavius, ku
rie ardo darbininką unijas 
ir prieš komunistus, kurie 
darbdaviams visumet uoliai 
talkininkauja ir padeda 
skaldyti, darbininką vieny-

. ■ < ■ / '
Amerikos Darbo Federa

cijos viršininkais išrinkti 
tie patys. . Kitą konvenciją 
nutarta laikyti • Toronto, 
Kanadoje.

kviečią konfe- 
renrift tuo reikalu

. * . ’ * - * .k ' ' ' "

Tautą, $įįąngos generalL 
nis sekrotoriktas; pasiuntė į 
Tautą ą įeinančioms 
yalstybeipi^taip pat ir ki* 
toms vai W pakvietimą
atsiąsti atlikus į farptautn 
ne konr.; j? ’ 
tinai 

ferencija pasidės 1929 m 
balandžio

■ 1 <li'‘■ '

AREŠTAVO 
UNISTUS

, * 
v“-,-’ '•

, Rumunija. 
tai buvo suren- 
ąbįją, rėikalau-

kuri, galu- 
į įtarti kovai su 

ėjimu. AKorn
k

EKSPLIOZIJA KASYKLOJE
■% < <s

# ’ »

Užgriovė 6 darbininkus
£luefields(W.^

Teitą penktadienį, Princese 
P'dcachotas anglią kompa-

pnozija. Užgriovė tais dar7 
bfeihkus, Maža vilties, kad 
juos atrastą dar gyvus.

- ANGLUOS KARALIAUS 
/ GYVYBĖ PAVOJUJE

Lpydonas, gruodžio 3 d.™ 
Nors vėliausios žinios pa
duoda, kad karaliaus George- 
sveikata biskutį pagerėjo, 
bet maža vilties, kad jis- pa- 

/ sveiktą. Sekmadieny, viso- 
• se bažnyčiose žmonės meldė; 
si prie Aukščiausiojo, už ka
raliaus sveikatą., “

Darbininkai paskelbė 
protestą

Paivtucket, R. I.—BlaČk- 
stone Valley audenyčįu 
kompanijos . ’vęl nukapojo 
darbinmkams algas. Dar-, 
brninkai 
streikuoti, bet vėliau paliko 
vadams tartis su kompani
jomis ir jeigu nebus susitar
ia — streikuoti. Algą nu- 
kapojimas paliečia 15,000 
darbininką, bet iš t‘o skai
čiaus tik apie 5,000 priklau
so prie United Textile 
VVorkers of Ainerica. Kiti 
neorganizuoti.

Darbininkai, nors dabar 
turėtą suprasti Tęikalą pri
sidėti prie unijos. Kitaip 
jie neatsilaikys prieš išnau
dotojus.

. KALTINAMAS PROTES
TANTŲ KUNIGAS Už 

ŠMEIŽTĄ

ffilton, N. J. — Protes
tantą kun. Bateman krimi
naliai kaltinamas . už . at- 
^ptesdkhimą’lr į^atihMą*5K.*' 
of j G. neteisingos priesaikos f nisterio, 
laike prezidentinią rinkimu.

Pasirodo, kad protestantą 
kuniguižiai, laike rinkimu 
buvo labai įkaitę ir perėjo 
visas teisingumo rvbas.

RUMUNI 
iį:

Buchm 
3ia k 
ge de _ ..
darni paleis^ iš kalėjimo de^ 

 

putatą Buyįla. Įvyko riau
šės. ,• Ppjieijiareštavo 42 ko- 
nuhistus/ S

L
turkų^omone apie

‘TAUTASA  JUNGA

4 ^Neįie, į^Įem Presse ’r įdė
jo turkąJ^sienią . reikalą 
mmįsteri^ 
nurodo 
rintj 
3$$
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UŽMUŠTAS SARKEVIČIUS
Ware, Mass. —• Gruodžio 

3 d. audenyčioje užmuštas 
Albertas Siarkewicz (ar tik 

• nebus Šarkėvičius). Masina 
pagavo jo drabužius ir įsu
kusjį užmušė.

4

■ •____ ____ - <

r Londono miestas tyrinė ja, 
kuriose jo, dalyse yra dau
giausia skurdo,

Tokio, Japonijoj, yra vie
na krautuvė kas 28 žmo
nėms.*
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TOD AY it the bett timeto join 
oiir Chrlitmu CIub

5Oc $l ^$2 $5 $10 weeklv 
forfiffyweek» from Dcc. i, 1928
CMį tMM Plcąnbtt Į. 1929
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GlL UŽĖMĖ MEKSIKOS 
pbėžidento 

VIETĄ
x (lity. Pereitą
penktadieny naujai išrink
tas Meksikos prezidentas E- 
inilto Pbrtes Gil užėmė Gai
lės’o vietą.___ i.

Jo iškilmėse dalyvavo a- 
pie3p,OQOžmonių.

Gil iš* profesijos adxrpka- 
tąs,. Jis buvo vidaus reika
lą miiristeriu. ' :

r

UKRAINOJ PRITRŪKO 
DUONOS

•f t

Londčmoš.—Praneša, kad 
Ukrainoj valstiečiai pritru
ko javą grūdą ir neturi 
duonos. Taigi Čia pramato- 
mas badas.

teryiu, kuriam 
d Turkija no- 

ošaliai nuo 
Turką mi- 

nuomone, Tautą 
Sąjunga tebesanti didžiąją 
valstybią nugalėtoją įran- 
kjs, kurs nesąs vartojamas 
teisingumo ir lygybės prin
cipo pagrindais.

Būtlegeris Gavo Visą 
Amžią Kalėjimą

> t

KAINAS

• • r ' • .
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ĖHU. ANTRADIĖltlAjS n J" 
? d .PENKTADIENIAIS . "ti
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UŽBIBAIGĖ TYRINĖJIMAS 
LAIVO “VESTRIS” 

nelaimėsi

Tyrinėjimo pasekmes paskelbs 
trečiadieny

» 1 ...........

Yorli. —- Pereitąrsa- 
vaitę užsibaigė tyrinėjimas 
laivo Vestris nelaimės, Ty- 
rinėjimo komisija, paskelbs 
savo raportą trečiadienį, 
gruodžio 5 d.

mp i ' i i iii i. i i

PENKI MIRTINAI SUDEGĖ 
; ORLAIVIUI SUSIMUŠUS

Bpur, Tex. — Penki as
menys sudegė Čia tri-moto- 
riniui. orlaiviui susimušus ir 
užsidegus kelionėje iš San 
Antonio į Denvčr. ,. > ■

Mūnšainu ^Nusinuodijo 1,140 
Žmonią

Bpringfield,. III. -r- Dr. 
Rąylįngs, sveikatos depart- 
meątb^direktorius.savo pja-

tais metais nuo. mūnšaino, 
lliifloiš’ valstijoj mirė 1,140 
žmonią. t

.5 •<

PREZIDENTUI NEVYKSTA 
MEDŽIOTI

;*■ . • i ‘ ‘ .

šovė nė vieno paukštelio

-7^-1

Jack Sharkey jau pas 
še sutartį su Rickardu ki 
seiliotis su įžymiau 
kumštininkais. ’ Piri 
kumštynės įvyks gruo 
10 d. ■ Boston Areno ji 
DeKuli, italu. Taipgi J 
Šharkey kumšciuoSiOat 
vasario ir kovo ląėąesint 

Sq. Gaiden, įį 
Oponfentai min 
Risko, Pau 

Kunte ir . Yot 
Minimas, yi 

Jack Dempšey, jeigu tild 
sutiks grįžti į . lmmštyh 
“rvnkę.” • < ' ■ ' j

Sharkey koja. ’ jau. sū| 
just |

Dabar plačiai kalbai 
kad Sliarkev iškils ir Ii 
pasauliniu čampijonu.

NEPAVYKO PAKILTI 0 
LAIVIŲ NUO BĖGANČ1 

TRAUKINIO
Chgnipuign, III. ■ 

Balloągli bandė orląivimį 
kiltį nuo greit bėgančio J 
įnois,traukinio^ Orlaivis j 

puolė ant. rėlią ir susb® 
žė. Vairininkas išliko 
kas.

> —MM_ ‘

DėMOKRATŲ PARTO 
' IŠLEIDO $4,845,77A73.
Allmny^. ± — Vals 

jos sekretoriaus pranešini 
naeionalis demokratą par 
jos komitetas prezideiį 
linkimą kanipan.i j ai. išleiį 
$4,845,774.78. • ' ■ ’ \ "

Viso surinko. $5,028,706.1 
Toje sumoje buvo trys į 
skolos po $500,000. Trys s 
menys aukojo po $100,000

t

Madison 
Yorke.
Jolumy 
Ileeney,
Stribling.

•-n?

&wannanoa GĮub, arti Way- 
nešbofo, Va., gruodžio 1 d. 
—Prezidentas Coolidge pra
stas “strielčius.” Išėjęs me
džioti, paleido penkis šūvius 
taikydamas į putpeles ir nė 
vienos heniišoVe.

.Sako, kad prezidento 
draugai gyrė jį už gerą val-

•i

dvmą. šautu vo.

KOMUNISTAINEBUS 
VARŽOMI RUMUNIJOJ

Bucharest, Rumunija. <— 
Naujas Rumunijos premje
ras, Juliu Maniu, viešai pa
reiškė, kad jis Įeisiąs liuo- 
saį komunistams dalyvauti 
rinkimuose. Taipgi įsaky
siąs paleisti iš kalėjimo Į)o- 
ris Stefanoff, komunistą 
deputy ir kitus, kurie buvo

K4 SAKO VOKIEČIŲ SPAU- Į Mich.-Pereit4 sa.

vaitę teisėjas Brerman nu
teisė būtlegerį Tripp už 

[prasižengimą prieš prohibi- 

cijos įstatymus visam am
žiui į kalėjimą. Tai pirmas 
turi būti toks atsitikimas 
Jungt. Valstiją istorijoj. >

Sulig šios valstijos įstaty
mą, žmogus, prasikaltęs tris 
kartus, už ketvirtą prasikal
timą gali būti baudžiamas pasodinti į kalėjimą už po- 
visam amžiui į kalėjimą. litinius prasikaltimus.
II—.1 I - f I !■■!! !■!— ■ ■■ .l.-Į -r ---

Opregono Užmužejui Bausmę 
Patvirtino

DA APIE KARALIAU
ČIAUSDERYBAS

Vilnius—ginčo bran
duolys

VokieČią spaudos dalis, 
rašydama apie lietuvią len
ku Karaliaučiaus konferen
ciją ir jos rezultatus, pažy
mi, kad lietimu lenku kon- 
fliktas vargii ar galėsiąs bū
ti likviduotas anksčiau, ne
gu bus galutinai išaiškintas 
ginčo branduolys-—Vilniaus, 
klausimas*

Vilnius. — Lenką spau
doj pasirodė žinią, kad per 
Rygą atvykęs : Vilniun bu-‘ 
vęs Lietuvos Seimo atstovas 
socialdeinoktafas Joniškis, 
kuris padaręs eilę vizitą len
ini . administracijos viršinin
kams, apsigyvenęs Vilniuje.

’ “Vilniaus Aidas” rašo: 
■4 Kyla klaurimasy ar ilgai 
jis Šils kojas ‘vaišingame* 
Vilniuje.’* , k.

Žinoma, tas priklausys nuo 
to, kaip jis pasitarnaus len
kams. Dabar ir Plečkaitis 
bus ramesnis susilaukęs' , T ‘ . • •»
naujo bendradarbio.. -

, - I '
. 1 t-

“AMERIKOS LIETUVIS” 
NEPASIRODĖ/ 

ffiarecester, Mas^ Pe-. 
įeitą savaitę sustojo ♦ ėjęs 
t“Amerikos Lietuvis.” Ofį- 
cialio pranešimo nebuvo, bet 
eina gandai, kad nebeišeisiąs 
dėl finansinią kliūčių.

Tikimės, kad redakcija sa
vo skaitytojams padarys 
viešą pranešimą ir gandus 
užginčis arba patvirtins.

WasJbi}iįįton, D. C. -^-.Vė
liausios Jungt. Valstiją sta
tistikos žinios rodo, kad šioj 
Šaly yra motetą 51,810,189' 
ir vyrą 53,900,431.
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KUMŠČIAIS KOVA TARP 
GUBERNATORIAUS IR 

SENATORIAUS
. . ■ ■ ...... X

Phaeni'^ AriK — Čia vai-? 
stijos namoi. koridoriuje į- 
vyko kumščiais kova tarp 
gubernatoriaus ®ied Colter. 
Juodu perskyrė kiti valdL 
ninkat

“NUKRITO ŽVAIGŽDĖ”
Nesenai Rusijoj, Jokuts-. 

ko apskrity nukrito, mete
oritas. jr sugriovė namus.

* t :

t

Vieniloiė turi eiti į kalėjimą, 
jįeksikos teismas nusprendė

\ ifiermo City* ■— Meksikos 
aukštesnis teismas patvirti
no' San Angel teismo uždė
tą bausmę Jose DeLeon To
rai, Obiegono užmušėjui ir 
yfenuoleiy kuri sako prikal
bėjusi jį, nors Torai tą už
ginčijo. ,

Taigi Torai bus sušaudy
tas, o vienuole turės Sėdėti 

.20 metą kalėjime. ,
• • ‘ ‘ * .

ESTŲ FABRIKAS 
LIETUVOJE

Estą tekstilės fabrikas 
nutarė nenaudojamą verpi
mo ir audimo mašiną dalį 
perkelti į Lietuvą ir t čia į- 
steigti savo fabriką.

Panašiai buvo įsteigta 
Latvijoje “Rygos manufak
tūros” fabrikas. Estai' ti
kisi, kad darbas jiems sek
sis. ■/' ’•

MUSŲ VAJUS
Nuo gruodžio pirmos dienos prasideda “Dhrbinmk? 

naują prenumeratą vajus. Vajus tęsis du mėnesiu;.
Kad šis vajus -būtą pasekmingas mes kviečiame vh 

LDS. narius ir “Darbininko” skaitytojus į darbą. Ik 
bas nesunkus, tik reikia noro ir pasišventimo.

Skundžiamės bedarbė. Per tuos du mėnesiu bus g( 
proga padirbėti platinant katalikišką spaudą. Kįekviei 
LDS, narys ir “Darbininko” prėnumeratoris nuo mėti? 
prenumeratos gaus $1.00; nuo pusmetines 50 centą.

Naujieji prenumeratoriai jrgi turi teisę .rinkli prei 
meratas ir nuo ją gauti atlyginimą. Taigi įstojusieji J 
sidaibuoti IjDS. organizaęijoš labūii šiais. suMd&is bedi 
bių laikais, galį užsidirbti keletą doleriu. ;

; Tokiam darbui nereikia, kad žmogus mestą darbą dįr 
tuvėj'e ar kur kitur, bet jis gali jį atliktiliuosomis J 
darbo valandomis. / . ' ;

Prenumeratos kaiiid: ‘ ..
Ainerikoje metams ............ i. ; . . .
Užsieny, metams .
Viena Idirt savaitėje mėj&mą A
'Matei. fe. . fe X* » -i AfeL **
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-¥ •« X b «iUžsieny vieną kart savaitė inėtams

Urna užrašyti “Darbininką,”4 Tik . reikia juos pakalbi 
te te •>£ ' a . fe fe . ' • *■" ....... ’ ■fc'd
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. Jung. Valstijose yra tūkstančiai, lieturią, kurieni^
Urna užrašyti “baibinmkĄ’t 1

: Reikalaukite prenumęTatąnis rinkti ltVitį ir nžfh? 
truokįtę:į darbuotoją eiW v r

Į darbą broliai darln^ihlmil
• • ■ .’yyy'-vv* :

■ ■
. • 1 . ' • V i •' • . •

. * • . ■ • ‘ K

’ , - X ' ' .

X

* ■ .

(

X

\

i»,> M-J , y 

t 

įjkji'i-iii$
• -*-A

S

I

\
t

r

\

i

■ / A



G

t." C

J

-“■■g

iĮ 

■hAB NETEISĖ-Į
F TAI MOKESTĮ 

■į$mo miesto valdyba be- 
K trejus metus neteisėtai 
^rinkliava už pašų rėgis- 
Kte policijoj. Nuo 1925 
KadMos iki m. spalių; 
K 23 d., visai neatsiklMi- • 
P&ompetentmgu tam in- 
Kstjų sutikimo, pati pra- 
Kg savivaldybių mokes- 
Kįstatymo 20 § prasmę, 
Kfhtvo per policiją už 
Eįolj registravimąsi imti 
O lt. iš Lietuvos piliečių 
w 4- — iš svetimšalių 
Erma teisėta). Ir šis rei- 
Kyimas taip griežtai bu- 
KįOEomas, jog prieita net 
lį-įto^-kad nuomininkai 
K niekur nesikeldami, o 
r jų. namų savininkams 
ino Nr.. dėl kokių nors 
jfeBąęių pakeitus, turėda- 
»po 2 1L užmokėti už tai, 
B. policijai Teikėjo jų pa- 
jfee Nr. pataisyti. Pasa- 
go, kad kai kur pareika- 
KŠa rinkliavos net išregis- 
Sojąnt (kiek tiesos neuž- 
fenu).
Šiemet vasarą valstybės 
iį&rolės valdininkui p. ę. 
Sb, persikėlus į naują bū
tį registruotis, ir, žinoma, 
j&jo pareikalauta registra- 
gog rinkliavos. Jam, kaip 
Bįfaoles valdininkui, parū- 
K šios rinkliavos teisetu- 

Paprašė registruojan- 
Ryaldinmką pasakyti, kuo 
K Temdamasis ima šį mo- 
fetį. Sis pasakė, 'jog tuo 
S^alu yra miesto .valdybos) 
Kas ir . parodė. Šiam jo 
Kakako ir pradėjo ieškoti 
Krindo toliau. Po viso 
givaldybės ir policijos įs- 
■gąsejir įstatymuose rau- 

priėjo išvadą, kad 
■foto yaldyba tegali imti 
Khtravimosi rinkliavą tik 
■^Važiuojančių į Kauną, o 
K kiti jos reikalavimai 
K neteisėti. Po visų susi- 
feinejimų, po juriskonsul- 
fmiomonių m. valdyba ga- 
B gaię prisipažino neteisė- 
« teanri iš persikeliančių 
gbuto į butą registravimo- 
Eririkliavą.
ĮfKiekvienas registruojan- 
re visokiems nesusiprati- 
nms, išvengti turėtų žinoti. 
K dabar tereikia mokėti 
■įį$tracijos rinkliavą tik 
Eražiavus iš kitur i Kau-

■ f

*

tę. Naująja mokytoją Šil- 
sodžio gyventojai, girdėti, 
džiaugiasi; ji ir pirmutinė
je mokykloje (Gižų apylin
kėje) gražiai mokė vaiku
čius ir juos auklėjo.

Me kfctrois įlašės Mietų, kam*
tručte. Kadangi Šis esąs kinta, Mnušta ir tt. Dabar 
pusantro tūkstančio Ji. pi- senėlū gyvena elgetyne., vi- 
geshisj' tai asmuo per dešini- sų užmirstaį, apteiš|a,kkaip 
tf dienų esu vistiek kaip ir [ir daugumaskn^gneSų.,, 
uždirba juos 'važtedatešl Sediaii Pluiiges ąpyįmke j 

kldšė. Esą ir Kate įveikę dar ir dą^te, kiiygf 
do.į niekb Bevalgant ir po’nėčftįt: Rūbė^ev^^ę^ręvyg.

r-

. Bartininkai (Vilkaviškio 
ap. ). Ši m. rugsėjo m, nak
tį iš 19 į 20 diėn^ smarki 
perkūnija užtrenkė Sausinin
kų kaime jaunų vaikinų 
Žvirblį Alfonsą* Jis buvo 
sugrįžęs iŠ kareiviuos namo 
atostogų. Jojo širdis- nelai
mę nujautė! Priežastis — 
neatsargumas su radio. Per
kėlė antenų į kitų vietų ir 
neįžemino ją. Kai perkuni-; 
ja pabudino jį iš miego at
siminė, kad antena nesu
jungta su žeme. Šokęs iš lo
vos norėjo palaidą galą an
tenos išmesti pro langą, bet 
tuo kartu perėjo žaibo ki
birkštis, sutirpino visą an
tena ir vaikina mirtinai už- 
trenkė; jojo buvo apdrasky
ta viena ranka.

r f J.---- ----------
EMIGRACIJOS BIURŲ

AGENTŲ AGITAVIMAS
Skuodas. — Vienas juok

darys ėmė raginti važiuoti 
Kanadon, ir kaip esą gali
ma ten net pakely važiuo
jant po 15 dolerių per parą 
uždirbti. O uždirbti esą ga
lima šitokiu būdu: važiuo
jant Kanadon reikiį pirkti

doj* nieko Bevalgant ir po 
tiltu miegant galima uždirb
ti po 10 lt. dienai ir juos 
Lietuvon ateįstt Iš Skuo
do tokių įrąnuoliąf keletas 
te išvyką gardesnės duone
lės ieškoti, tačiau nesigiria, 
kad ten ji būtų malonesnė.

ŽEMA UŽGRIUVO

Kaunas. — Kanalizuojant 
kiemą, namų Jonavos g. už
griuvo žeme ir mirtinai už
mušė Rožėtą Jochimą. tFž- 
griuvimas buvo toks, kad 
žemė iš kanalo griūdama su
spaudėjį _ iŠ šalių, noliesda- 
ma galvos. Bet' Vis dėlto tiž- 
griuvimas buvo mirtinas.

1 "R..R! . . f

DAUG KNYGNEŠIŲ

Plunge. Rlunges miestas 
gali pasigirti tyliųjų kovo-" 
tojų dėl laisvės knygnešių 
skaičiumi. Jų ir dabar yra 
5 dar gyvi: M. Baukaitė, L 
Bagdonavičius, I. Žalimas, 
Barždžius, R. Lukošaite, ku
rie visi gana skurdžiai gy
vena. Ypač skursta žymiau
sioji šių knygnešių, Magde- 
lena Baukaitė, apie 20 me
tų Skleidusi knygas po Že
maitiją, jomis aprūpinusi 
kun. Vįytartą, pažinusi. J. 
Tumą, už knygas 3 metus 
buvusi ištremta-į Nįžni Nov-

. ».» ...t ♦-.•T ♦ - »«**•. fa . , » \ . v
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PROTOKOLAS
Arierikos Lietuvių Romos Katalikų ^edėradjos 

xvni Kongreso Įvykusio BugpiūČio 2S ir 
29 dienomis, 1928 m., Haftford, Conn.'

(Tęsinys)

41.35
112.50

3.75 
150.00

1

d

S

«

į; GRĮŽO DAINININKĖ 
| V. JONŪŠKAITĖ 

Staeiuyęs operos dainiiūn- 
į p-le Vi Jonuškaitė, apie 
anketų , mėnesių Milane 
Kdijavusi dainavimą,’ gri- 
pt-Maunan ii’ greitu laiku 
■įdės • dainuoti operoje. 
Erei 'V. Jonuškaitęi; Itali- 
B*pasiūlyta keli an- 
patentai.

BRANKIAI (Vilkaviš
kį ajx). — Šio valsčiaus 
įjšodžiokaimo ūkininkai— 

nepatenkinti dviem is 
fee atsiijstais’i jų mokyk- 
F mokytojais, padavė pra- 
Btnų p; Šviėtįmo Ministe- 
ĮUi, kad jiems duotų mo
suoją dorų ir katalikų. Pi 
m '.'Ministeris’ jų prašy- 
■įpatekino ir atstatė da- 
įi praktikuojančią katali- 
į* mokytoją p-Įę Karalių

237.66
100.00
100.00

150.00
5.25

150.00

t

■ ■ ■ į,^,
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Antradienis,,. gruodžio 4 d.,1038

Visų 
įifmataka|įj^ 
vargoninin® 
žas, miręši’tt-’ 
Vincas StonČfiSl 
jaumW; tik tenčt* # 
nėšiai dar tebegjAr te/ 

■ < ... . . ’ • U, >. r **0 ' •

SUČIUPO BEPLAUNANT
Kaune suimtas platinant 

komunistiškus Msi.Šaukimus 
Šmuila Vaineris. Atrišau - 
kimus platinęs rijtyŠy su 
SSSR revoliucijos 11 metų 
sukaktuvėmis.. jo, dar 
suimti Abr. Risąs ir Bunė 
Gordonyte.

ŲGNIAKALNIO ETNA LAVA UŽLIEJA MIESTELIUS 1
Verdanti lava iš ugniakalnic Etna bėgdama per Sicilian kaimelį sunaikino ir apsėmė 
namus. Mascali ir kiti miesteliai buvo visai sunaikinti.

» •

•r

LAIKINOJO .JUaNJAUS menes pastangų — neatida
rytos, nutarė protestuoti ir 
reikalauti visas tas mokvk-

A—fa

būtų nieko blogo, jei ta ko
va vyktų normaliai.. Bet 
kiek teko girdėti, kad par- 
sidavusieji Lenkijos glėbin 
plečkaitiiiinkai padarė, tiek. ’ 
įtakos į vietinius u pažan
giuosius.” lietuvius, kad šie. 
kartais ’ mėgina lenkų val
džiai pasitarnauti, ‘duodami 
visokių netikrų parodymų, 
kad tik “Rytas” ar “kleri
kalai” negautų daugiau ati
dalyti savo vardu mokyklų. 
Toks, žinoma, , “pažangių
jų” elgesys nėra supranta-, 
mas ir vargu bau ar patei
sinamas. •
’ t ' ■—■.----- *——
GYVENTOJŲ STATISTIKA.

Gervėčiai. Priešpaskuti
niame 6" Viln.' Aido’’ nume- . 
ry Kronikėm'Skyriųj buvo ži- 

. nele, kad Arkivyskupo Ku
rija gavusi žinių iš GerVė- 

•/čių parapijos apią tautinę 
sudėtį, ir kad lietuvių čia 
esu tik 1500. . Tai aiški ne
teisybė. Gervėčių parapija . 
įeina Į Gervėčnj valsčių, ku
ris betgi didesnis už para- 

. Bet visi to valsčiaus

Bendrai, tokių statistiką, 
airių 'daro pasižymėję lie
tuvių priešai, lenkai kuni
gai — reikia pavadinti Irtas- 
t iiiga, lietu rineią jokios 
reikšmes. ■

■ ! .....■■■

LIETUVIŲ KOMITE
TOREZOLIUCIJA

L. V. Lietuvių Komitetas Įlas leisti atidaryti, 
savų pilnumos /posędy 1928 Į Pirmininkas. K. Stašgs. 
m. spalių mėių 30, d. sukon- Nariai: V. Budrevi- 
statavęs, kad rętedjų metu Čius, D-ras J. Šlapelis, kun. 
padarytos Lietuvių * visuo- N. Raštutis, kun. A. Mikai- 
menei skriaudos, įki šiol. te- la, K. Kriščiukaitis, R. 
bėrą neišlygiutos: neteisėtai Bagdonas, P. Karazija, P. 
uždarytos 1927. m. spalių 5 Šičkaitė, A. Juknevičius, 
d. “Ryto*’ Mokytojų Semi- L . Sekr. B. Maekevičius 
narija ir 47. lietuvių liau- ---------- r-—
dies mokyklos,nežiūrint de-l NAUJA GYVENTOJŲ 

damų visos -liettijyių, visiio- .] STATISTIKA

. . • į • V ilgius. — Sulig naujos,
Sflp dideli; ir 50 maž; .stempro^tnailnj • vaivadijos padarytos įstai-.

$14.61, 10(Į elaps .vokif.^l^jmiįgę,. -.ŠiitaiMB vn&ddiiBiiė v-
Wiera..15a.,Bi?le- , J?

. ... J. ■ J./ ■w -26:82 raMOS.OSOgjT’etkto.pi.Tau-
' t _ tinhi atžvilgiu skimtoma ŠL

... _!.:.-.......y.:.$3249.29 ‘taipLėnkų—529,208, Gu- 

.$^0^.16 ‘ . fdų! — 343,7 3, lietuvių —

. 3,249.29 162,306, žydų.— 55,901, ru-
—7-——|sų — 11,310, totorių—1,694 

4352x87 vįslj kįįų 2,164.
Vertybės po^įeiąis sudėta baiikojfe safe’ūipo-: Į Kiek ši statistika bešališ-
sit bos’e:. ‘ '■ Vv’ ka| .paliekame spręsti skai-

•Lietuvoa L. P. Bonų  ____ ..A„_..$6,000.00 tytbjams. Lietuvių skaičius
LDS. Paskolos nota-------- -------- 5,005.00 Vilniaus vaivadijoj čia juo-

; Lietuvos L. p. Bonų kuponais 180.00jįįng^į sumažintas. Reikia 
\Bo-“

. Baštaj nuo Serų __________ _____ ____ 150,00 M. !elna L^OS’
[Suvalkų, ir Seinų apskritys, 

__ .„.j'J.™„..$ll,075.00 [kuriose nemažiau -gyvena 
—352.87 [lietuvių, negu Vilniaus vai- 

—------vadijoj
Labu—^„$12,327.87 __________

. . K. J. Krušinskas, KLASTINGA STATISTIKA
Federacijos Sekretorius t

Sekretoriaus raportą seka pastabos ir paklau-į§a kad giuO metu Vilniaus 
Simai. Į pastahas ir paklausimus į-.-Krušiuskas ūbomis darau-
suteikia patenkinančius paaiskmimus; po kuruj joj- u \ . j. ±
raportas vienbalsiai priimamas, rezervuojant sti^en-l * S ??
dijautu klausimą platesniam aptarimui... . tu™ ftzvtlgiu.^ Laikam

Einama prie užbaigos pirmojo posėdžio. Antrą [puzynll pagarsėjusio ėdiko 
posėdį nittąriaiiia pradėti rugpiučio 12ą d. nuo 91 Gervėčių klebono kūjį. Md- 
•vak ryto. Kun. J Airibotas sukalba maldą, ir tuomi[lipnnskn elgesį, Mir jlS. iŠ 
užsibaigė firmas Kongreso posėdis ‘6ą:50 vai.. va-j7000 parąpijiečių terado’tik 

• 11500 lietuvių. Reikia prie

to pridėti, kad toldų lietu
vių ėclikįfTiii'ime daug dau
giau, Juk: pavyzdžiui, nuo 
seniai žinomas Radunės kle
bonas hm. ŠČemėrskis sura
šinėja tautiniu ’Ut’^rilgiu gy
ventojus, kur stačiai nacha- 
liškai užrašo lietuvius len
kais,. Nemažiau pasižymi to
kiais darbeliais Norios kle
bonas hm? šileikA Adutiš
kio vikaras kun. BazeviČiUs 
ir taip, toliau. Tat ■jeigu to-: 
kia statistika bus remiama 
skirstant pamaldas, tai ar- 
tiniiausiu metu ne tik miš* 
riose, bet ir grynai Uutuyfii4 
liose parapijose, būsiančios1 
paiiaikįiitps lietuviij panini*

• * 
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grama 64c.; viso ;• t «

• Išmokėta, išviso .....
Gauta išviso .J.----- „......„/.„d.
: išmokėta- išviso .— ___ _—...

»

«

•!«

Balansas

Viso L—
Cash pinigais
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ŽALINGAS SKALDYMAS

Nepriklausomos Lietuvos 
lietuviams, nesant su len
kais jokių santykių, yra 
gan šunim sekti vilniečių 
lietin ių gyvenimą, nes, kaip 
paprastai, gyvenimas at
spindi tik spaudoje. O vil
niečių lietuvių- spauda Ne
priklausomoj Lietuvoj ma
žai kam tėra žinoma. To
dėl pravartu . yra ją šiek 
tiek pažinti ir iš to žinosi* 
me pačių lietuvių gyvenimą.

. Kai tik'į Vilnių atsidan
gino emigrantai) jie tuojau 
vilniečių lietuvių tarpe pa
sėjo; nesantaikos sėklą.. Vil
niečiai lietuviai inteligentai 
pradėjo diferencijuotis į va
dinamus “klerikalus” ir 
“pažangiuosius.” Tokia Ūi- 
fereneija dar ir dabar gali
ma pastebėti vilniečių lietu- piją, 
vių spaudoje. Yra keli ląik- lietuviai- priklauso tik prie 
raščiai, . kaip “Jaimimo Gervėčių parapijos, 
draugas,” “Vilniaus Vari ‘ 
pas7 7 ir kiti, kuri’e vadinami 
yra “klerikališkais77. laik
raščiais, o tolei, kaip “Švie
sa ’ ‘ pažangiaisiais. ” To
ji vadinama • “klerikalų’ ’ 
kova su “pažangiaisiais” ir 
atbulai, dabar 'kaip tik 
vyksta vilniečių lietuvių 
tarpe. Ne gana to. Dar* lie
tuviai pradėjo steigtis, skir
tingas kultūrines draugijas* 
Vadinamieji . ‘‘IderįkalaL” 
turi “Rytą,A’ o. “pažangie
ji” “Kultūrą.” Ir vieni ir 
kiti nori turėti kuo daugiam 
šia saviškų lietuviškų m0- ,v 
kyklų. Vigą tai vis dar ne-į—Rijus X,

*

Gervėčių valsčiaus kance- 
Hari joj riešariškabinta, kad 
tame valsčiui lietuvių .yra. 
3,931. Kadangi visoj para
pijoj skaitoma apie 7,000, 
tai gudams ir lenkams be
lieka apie '3,000. Bet ir o- 
'ficialinė statistika nėra lie
tuviams palanki. Vis dėl 
to ji parodo apie 4,000 lie
tuvių, o Kurijos gautos ži
nios rodo tik 1,500. .

“ Nesakyk, susimildamas, 
kad laikrąščių pas mus per- ■ ■ 
daug, tik platink, prakaitin- ■ /■• 
gai, kurį nors vienų gėją.” ■ 

i ” •

Išmokėjimai
Birželio mėn. 1927 m.

L. J. Šimutis kelionės išlaidos ______
C. J. Krušinskas, alga už birželio mėn.

Liepos mėn.
“Garsas” už 500 laiškų ......__......---------
C. J. Krušinskas alga už liepos mėn.___

RugpiŪčio mėn.
C. J. Krušinskas alga už rugpiūtį------- 150.00

Rugsėjo mėn. .
Kun. M. Krupavičiaus kelionei avanso...... 300.00
C. J. Krušinskas alga už rugsėjo mėn...— 150.00

: Spalių mėn.
C. J. Krušinskas alga už spalių, mėn. $150, 

pašto ženklai $12, 200 stempuotų. vokų. 
$4.51, . telefonas $2.15, “ Garsui” už 
XVH seimo protokolus $24.00 ir 500 
konstitucijų $45.00; viso ___ ______ _

Stud. Grigui Valančiui, Vienoje__ 1__ —
Stud. . Juozui Masiliauskui, Lovain_ ;___

Gųiodzio mėn.
C. J. Krušinskas alga už lapkritį______
<f Garsas” už 1000 laiškų ___ i__ :___
G. J. Krušinskas alga už gruodį

Sausio mėn.
C. J. Krušinskas alga už sausį____ __  150,00

/ Banknj už safe box’ą $10, 450 štamp. 
vokų $10.13, už stainpas $11.00, 200 
elaps vokų ir kitos smulkmenos rasti- ' , 
nei išlaidos $5.20; ątso„.„„..—__  36.33

. Stud. Jiiozui Masiliauskni Iibyąin ____ 100.0^
Vasario men. .
1 C. J. Krūšinskui alga, už vasarį —

Štencil ii? juodytas mimeografui—-------
16 Vasario kelionė AVorcesterin  ---- -—„

Kovomėn.
G. J. Krušinskas -algą už kovo mėn.;,

Balandžio mėn. .,. '
C, J. Krušinskas alga už’ balandį

Geegužės mėn.
Dr. J, šlapelis Vilniaus našlaieams aukos 

Į£un, P. Dogelis Ateitininkų. Namaitis Kiaune 
‘vf’ni •*’ TCrtti'rtP i* K* I JL>.ę4vvHV 4Wr,»«»5»»»»,»***H**«»***<»****«»M-*«»**«»«**«*iH»4*w**t**»»«

* ’

Biržulio inėik- >*•
; . C. j. Itešitiskui alga už gegužį .ir birželį 300.90:
Rugpltičio- mūri. . .

t C J; ICinisbiskęis alga už liepos įuen. 150.00

150.00
7.05

13.50
t

150,00

150,00

350.00
10.0 

\ 5.00 t e
• *

. Antras Posėdis

Pirm. J. P. 'Mąeitilis atidaro antrų, posėdį 9 :15 
yal. ryto, rugpiūčio 29 d., pakviesdamas Federaci
jos. C. Pirmininką knn. I .Albavičhj sukalbėti•'ml-

Kongreso dalyviai entuziastingai^ Aplodismen
tais išreiškia savo, džiaugsmų strsilaūk^Sbiigresan 
0. Firnk Mm. I. Albmdčiaus'dr.ktmhdrnK: Matu
laičio, kurie tik vakar sugrįžę.-. 
' Anugresė užsiregistruoja s^ftįį aWjVąi: , 
; Kun; Ignaš Albavieiys, Federacijoj e,, Pirminin- 
kas> iŠ Clneago, EI. * , .

Kuli. Dr. K Matulaitis, nuo “Draugo” redakci
jos, Chicago, iii. 1. ‘ - J

KųK Jonas j. Jakaitis, nuo-šv. lūižimiero Para
pijos, VVofeester, Mass. ‘

Barbora KniuŠdienė, iš. Hartofi’d, ’Gonn. 
į X Smiįgis ir J Vaisiauskas, nuo LŲS; kp., Čm?. 
bi'įdgėį Masš.,

V* Paulauskas ir R. Ainorius, iiuo LDS. jtp 
L(well, ^lašs.

'•4

X *
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Į JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAI . 
■' PAMIRŠTŲ* GIMTĄJĄ LIETUVOJ KALBĄ,
> , TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
L GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

i “SAULUTE” s
| Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėražčiai, j f - 
| Juokai. Tiesos vaikų teatrui. /Žinutės iš gimtojo kraš- ] J 
’ to. ir plates pasaulio, ^vairamėliąk. Ųidayiniai iv i! 
!■• pramogėlę Patarlės, priežodžiai, Darbeliai j į
Į iš. popioriatuiimoiia i* HtoŪ,Laikančio katettetauia 
į 2 dol.j pusei metų *-* X dot Ėina 2 karius per mėnesi* 5 »•

Paveikslus.piešia& SįMOl®Bti dailinbikd, teb i f 
[ džia “PASAKOS” Ė-VA Redaktorius X GUdrai#* i 'a 

į . /Vtenas Kr. $uripažinftstečiahia8 veltui ‘► 
| Adresas: ♦<&uluW’ AdmbiiaUaoija ; į ►

v

Vity. ’ ■ . . ■ . A '

(Bus daugiau)

*
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Marijampolės Prieglaudos seneliai, vaikai ir jų globėjai. / 
-\ ..j ■>■'7 .j /■ ..  ■,

Atsišaukimas iš Lietuvos
c’
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ŠEIMININKĖM PATARIMAI 1

RIEBUMAl—AR MES JŲ penų yra ypatingai svarbūs^® 

'REIKALAUJAME j Kad nors daržoves turi ųžįj
VALGYJE? į pektinai šitos medžiagoiaB

Kūnas, kaip; ir kokia kį Moviu aliejus neturi. TcS 
ta mašina, reikalauja kuro ® sviesto užvaduotojai dfl 
k vaiyti/;-Kūnas gaunu pajš^sto įdaryti turi būti M 
jėgą nuo maisto, kurį su- P}e™1 sunia\s^b arba turį™ 
[naudoja įr kuris pavirsta į P pieno.kokioj nors fprmo1^H 
energiją. Kinu suteikianti Dabartiniu laiku gorąS 
maistai yra cukrus, kra- vartoti daug riešutų. Rętjj 
Įkmolas ir riebumai* 3 Iš tų kla atsimuiti, kad luešuta™ 
Įma-istų riebumai lengviausi^ dėl riebumo ir aliejaus yądB 
[suvirinama, h* greičiausia aiigštai koncentruotas mafoS 
pavirstžl į šilumą ir energi- tas. Valgyti daug riešutui 
ją, bet per daug riebumų Ipo* pilnų pietų yra taifS 
vėl apsunlrina žlėbčiojąmusf kvaila kaip būtų valgyti 1&3 

Įoi’ganus. Šiltame ore nevar- Šinukų po dideliais pietant-J 
tokim'ę riebumus. Baltanie Lpijni riebumų ir turi būtfl

[oį^ turime valgyti dauginus [vartoti kaipo, pilnas maisj 
riebumų. BsĮrimo žmonės tas. t z • S

. v,.. . M?laiua to»stoę tais su- ; Jjafl amėrita&S
pnelubdamgo veu teikiu vientik si ūmos ir n Utofa daugiaus 

kimo ar a&u tąm nors ife®i yalguT susideda b vienų rie-Lįį^ - žmo į

. . UropieSta Bet dalfe. t Je p aeiąTis i;vys yti į, e pi-l Kuomet kalbamo apie rie-Į lįebumij išeikvota ir liesu^ 
mą negai, v®s“to ;F,|bumusį pa|®astai': manome, [vai'tota. Perdaug- riebumoj 
teigtas vaAu darželis tat y- w glėbia J
ra rnkarni mw fr lašimMs, mus organus. Riebtaial pa^l
keliai nuo 4 ikr 7v*u, pasam- L d bc m mWsf tedsffieka pilve JJi
dyta tarnaite, ■ kun su jais L rieh gmet svies. bite Mb^ maistes ir'sulaikol 
ėsdavo mokino ,potenij SokoMag ,g |
giesnuu darnu, ^algydmo, kad Dft tl,e6(la. . . A j
JOT motinos pajiuosuotos nuo L aly voa >ta aėtelai. . . . : .. '|
vaikų galėtų eitv prie darbo. ' . Mėsos Palai aBet dSl stokos lėšį dabar rei- Visi riebumai, tak yra ži- _ J
kia -t». ištaiga likidduoti. Gal|noma, tal’i koįdo ndrs kuro Kitas geras būdas savai-j 
nė vienas pasakys: dellio Ma-F suteikia'tfele pat energi- ta.tatai mėsos. Ar ka-i 
rijonai nešelpta fct Marijo- $«*• 8wm» riebumu suteiks <& bandei vartoti pluta »| 
nai kiek galėdami šelpia, bet 2% sykius.-tiek; energijos tarai mitai kosės ar-|
ir ta reikia atsiminti, kad jie tarai kiek suteikia svaras ta “tanuiy?” Tas. yra’ma-J 
apie 80 žmonių, įstojusiu i vie- cukraus,, krakmolo, kūdostau darbo negu x>aprasta.| 
nuoma, maitina, apreuo h-m&os ir tt. Matome, kad įpinta ir sutaupma taemus.^ 
'daug į mokslus siunčia, todėl riebumas yra koncentruotas Paimk__ J
tip dfin0* irsti suŠplD-i^^aistaS'pCT koncentin.10-į ■ne aaug gan pakaimių &ubeip , . ■y . ■ , , _.T -i puodukus virintų komu miltu, ry* t

[tas vieną valgyti ?— ir to,del žiu arba “hominy" • ?
• *•.. .* . _ , iturim© vartoti riebumusi su x cibub / - į
Žinoma,.stęngsimes dar pa-L J <2 puoduku.' tomacių

« “-r* * iJ * ' kitu‘-maistu; kaip-sviestą sirhĄBnllWt,.i«l mnivn ’lapijomis, ūkininkus ir įmes-1, . ; • • i-uecdaą sauKštuico pipnu
«x- * vi • I duona,. Smetoną su avižiniu 1 valgoma šaukštą tauki; .telenus paraginti prie šelpimo, L ntieiu su salotomis 1 svar,i žaIlos rags®» ar,,lt

ką ir iki šiol darome,'Bet taip ■ lstu’ aliejų su salotom s. • ra-gOf) attpIwstytosiniajsOfr;totiit^
pat pasiryžonie • ir prie lietu- L Kabai daug rašytą ir kal
vių, už vandenynų gyvenau- bę^ kaslink vartojimo kęp- 
čių, kreiptis, ypač aš prie. At-ti1! (frieu) maistų. Pąprąs- 
holiečių, 'tarp kurių man teko Į nuomone yra kad keptas* 
ilgi aus pagyventi ir gerą, at- maistas kenkia sveikatai, 
minimą išsineštų kreipiuosi su [Driėžastis to yra, kad daū- 
nūolankiu prašymų tuos vargs- gybe seimininkii} nemoka 
tančiūs. senelius ir našlaičius -[kepti maištą, paprastai tas 
sušelpti ir tokiu būdu padam- uiaistas pamirkytas Jaukuo- 
ginti sau nuopelnus'ir'gausės- se ® truputį apšildytas, 
ni atlyginimą apturėti. Svefems žmonėms ir: se-
'• Aš J.OTS toli nuo jūsij gjvJ^T"18 Jtaams, galima 
ni., bet šv. Mišių aukoje ir <tao^ “181Sto ”ie
šiaip maldoje atsimenu apie ta11 ta®; va; ai?s ta^1'..- ■- ’ . . A
jus ir džiaugiuosi, MeLkartpta duoy tik keptus lašinu-lta}. Kepk pusę valandos. .. 
galiu sužinoti, kad tas dvasi-H’ Kepant riebumus ne- ’ 
nis daibasį tam. Jakaičio pra- re* gtatatanti. I

* ■ j. - Kad nors beveik visi ne
prie kun. .Petraičio dar gau- ta“®1 ta?8“1®.ta®' tas ® sugrustų bulvn} pta-

UGS vertes, bet vistiek kati ta, kuris pakepintas peeiu^ siaus palaikomas, jumyse is-Į; *. ...7 * \ •; L • . < . . .
duoda aerus vaisius Todėl teie ^burnai neturi Vita-.J& .

visos sielos ir Širdies fL ta0 “A>” kuris' ta ta>aiPaban^vMmtatasta- 

kiu jums visiems, Broliai ir Svįes- gius ^ stungį mėsos ta- .
Seserys Kristuje, gausiu Die- t;,S’ lr Smetona, gramai ; 
įo maloni,. . g organų kaip inkstu, ke-

Mylintis jus

• _■ Kun. P. Meškauskas.

Aukas* meldžiu ^snjsti Šiuo 
antrašu: Gerbiamam Marijam
polės šti Mykolo par. Klebo
nui, Marijampolės pasta, Intlti 
uania. arba: Jo Malonybei 
kun. Andziuliui, Kunigų Mari- 
jonų Vyresmajam;

REIUUNG1S GĖNERAUS 
AGENTAS 

rinkti prenumeratas, skelbimus Ir qwriėt -^^arbininktiiJ*
Sąlygos geros: alga ir komisas. At- 
niaujate tuojaus patymeaami st- 
vo tbdamumt prie tokio darbo.

’ "DARBININKAS”

<* y.

‘ s l» v ■ • r ' ■ ■ * \ s

* • * a * >* , ' r~' •

tikslui atikų, Lietuviai, dar fy* 
ra toli r pasilikę ^tuo žvilgsniu. 
Lietuvoje tik karo laiku pra
dėta tikrai jaisiais rūpintis: 
steige Šelpimo drąų^jaš ir sta
tė ^prieglaudas. < čia vienok

. B

• t
1

•V

Dr.'V. Vaičiūnas]

Persišaldymo Įtaka Ligoms Plėsti

Pradedant gilia senove irimatyt, kelionėse tieg daugi 
baigiant 18 šimtmečiu, per-ir geriama) . Sakymas, kad 
sišaldymas buvo laikomas alkoholis apsaugo nuė nuŠa- Į 
beveik svarbiausiu ligų ple-llimo, labai klaidingas* Jis! 
timb kaltininku. Bar ne la- ne tik neapsaugo nud persi
kai senai kai kas ir iš gydy- įšaldymo, bet dargi sumaži-| 

'tojų priskaitydavęs per 80 na kūno temperatūrų; be to, 
susirgimų, įvykstančių drijgirtas žmbgus visada grei-į 
persištolymo..Beištai.priešĮeiau persisaldys dar todeįį 
50. metų mokslininkai suraJkad užmirš arba pirštines Į^^—- 

~do tikruosius kgų žadinto- užsimauti, arba rūbus susi-Į 
jus —r bakterijas bacilas, ir sagstyti kaip reikia, rūkys,! 
su persišaldymu visai ųusto-Į šūkaus šaltyje ir tt/ Į
Ja skaitytis. Tais laikais]: Ta proga, pažiūrėkime,]^ 

T :^va'rp^^štamort^rie-Bkotttij®dix^dfeveikri-mi^P^s®
sioginės ligų priežastys, būr|siį^orgariižmų. Be drabužių [Jėzuje Kristuje. ... >. ■
tent, jųjų antkričiai ~mi- žmogus palaiko savo tempe-1 Mūsų gyvenimas čia antže- 

. krobai, o su. netiesioginėmis[ratilių tik prie 27 laipsniųįjjĮgg bėga galvatrūkčiais; čia, 
ligų plėtimosi pirežastimisJC; jau prie 19 laipsnių C. _ huvome Vau
kaip tat, persišaldymas, ha- temperatūra pažastėje pra- J ’ . ' >.vliti <■ J-.' i /r--
davimas, pervargimas ir tti, deda kristi. Šaltis žemiau 0 Kai^ štai l lauiįilfaįri^ įSau^ dar taip nmžai žmonės įpratę 
visai mažai tebuvo skaityta- lis pradžios iššaukia odos bat tas linksmas jau- prie .organizuot(x šeĮpiino, kad
.si. Į kraujagyslių ir raumenų su- nystės laikas tarp mokslo, jų aukopąs tįk driį’yargstan-

. Daužta* žmonių ir šiais braukimą, paskum-pa- žaislų ir darbų, kartais 
laikais tebelaiko pra-sišaldy-l171'’7'1'3 tu0.ir įsaiskmamas ščitj svajonių greitai, praslin-H P«rmt -pĮmųus labdarybės 
mų pirmaeilių kaltininku jį-]odos pradžioje išblyškimas, ko ir hėpasijutome, kaip su- darbų vesti kreipiamasi į A- 

. gom išsiplatint. Bekalbant o paskum rpamėlynavimas. Įlaukėme subrendusio gyvent- [merikoš lietuvius* su Maldingu 
su ligoniais dėl jų susirgi-šąlant toliau, kraujotdkalmp amžiaus. Seriitv^ <M)‘arJ^^

7 ^nų^pri^^scių,^ neretai ten- odos kraujagyslėse visiškai lypa č Aiųprikojp retai kąs sn-Įvdje esančias įstaigas. Jau 
ka iš jų išgirsti tokį pasinis- U^oja jr oį0s nervai past- laukia ir Mp galop ibĮrtis^tai4antri einay kaip gyvenu
lununų: Persisaldžiau ir U nejautrus ir nėskąus'gaateina. Nors ns visi mėgs- Marijampolėje Brolių-Marijo-
susu*gau,’, nors pati liga gaJ . . į. , , v ? -j-l® . . ■ • • i *« ■na' dažnai nieko bendra, su®’tox tolmu saląntįte apie mirti mastyti, Mabsy-p. Ven™*ly1^..-.9* V* dvi 
persišaldymu neturi. įsema aikštėn visų raumenų ta ji „ištiek ateis ir pa- pneglaudi.^ - Vmiia vargšams-

, . . lėtumas^ visame kūne jau-lstatys mus Dievo, akyybiądbjej p^^rims šelpti,-kurių yra a- _
Šių dienų medicinos moks^> Siamas silpnumas, ima mie- ka^rjaln įšdųbtumh'ąį»ysfcritą|Pi® 60, kiti ateiną, tiktai vai- nųoliją, maitina, apTėdo 

las persisaldjunui irgi ski-|gnįgtumas (atsiranda sap-lįg visų savo darbų ir ^aiituinė.rSytiy ■.■antroji' našlaičiams pri
ma didelės reikšmės, bet jis .Inai),"paskum žmogus sųmb- teisingą atlyginiimį ąrbk Mus-feUllsti- (45 vaikai).- Bet.reik- 

. jame dabar neįžiūri tiesio-Įnės nustoja ir pagaliau, nu-‘ £Vj ’ ’ " - ? -
ginio susirgimo- kaltininko, kritus jo kūno temperatūrai Legali būti dviejų bųdmMių,|w ^S 
o tiktai neigiamą mūsų or- _i_i* r* I . * ./ <•■;■ :. .hA;.o^v«c
ganizmui veiksnį. Yra pa-

. stebėta^ kad kai kurie iš mi- 
krobų labai gajūs ir dęl is- 

' . šaukimo susirgimų visiškai 
ųereikalauja palengvinančių 
sąlygų; * kiti mikrobai, a- 
-naiptoly ligų nesukelia be 
tam tikros jiems plėstis pa
togios aplinkumos- Persi- 

.. Šaldymas kaip tik ir -yra

jmę. Kad tai įvyks, tai apiė tęįta dvigubai daugiaus priimti, ti. 
" .... _ J yra 'prašančiųjų. Dė-

iki J-15 laipsnių Įneš tą tiesą daų#kaitų riinr M stokosTriėios'ir lėšų reikia
ta. Bęikia skirti nušalimą [pranašai, apaštalai it V. j^|su •UB^.ūdimuatsisakyti pri
viso kūno arba jo 4alių ap- Xs, pieU Sūnus savą fcvam P^ti. Karo laiku, kuomet ūaug 

mirimą) nuo persišaldymo. geiijojė. Jei žmogtis nori"šą*PPBri^U.^^ęl>U- tapo iŠde- 
Nūšalimas.yeda prie kūno vo būvį .pagoti/ 
sustingimo, o prie Paišai- ^mgs gėrybių įgyti, tifrrŠmti . subėgo į Mari-
dymo net drebulio gali 'jne-Į^ su prakaitū dąr&btis;few^Kl^ tokio, išnaikini- 
būti. Persisaldyti galima’Ugjp pat, jei mes norime. į dam.fee* regimai dėlei. sv. Marijos, 
net šiltam orui esant, Daz-lg^ patekti, amžinos Todėl visi
nai žmūgus net it^nepasti ly^ turime šttbpiąitindynęs ir žmo-
jaučįą, kai persišaldo. | darbuotisrDievo įsakymus' už-Į .prieit-.;

sai dabar Vūkimįkaii valdiniu* 
vyzdžiui, ryklės, geririėš ir|ti Kad dėl

viena iš tokių aplinkumų, Kai kurie kūlio aprėžtųhaikyti, savo
Taigi,, kada žmogus grei- sričių persalimas, kaip pa-L, dorybių ir ^erų dūrių Į!

< čiausiai persišaldo? Leng- vyzdžiui, ryklės, gerklės ir L iii
viausiai galima persišaldyti , tt. ypatingai greitai gali su- jliiigi-yra geri darbaų -apie'tai Į^uš^nąi^V^ri^dnuomenė 

u— . .... .. .l Butbojeljn^jng primena šv. Jonas ^i-|Į^l‘ sįoliaL tebevargsta. šiais
nuolatos yra labai daug į-įkštytojas, sakydamas:
vairių bakterijų, = mintąnčnj hienas mėdiš, kitis ,|sdžlifeš 'ir atra-7
valgio likučiais. Šios brij-jgetų vaisių, (darbiį) , bus Įdau tiek.skurdo ir vargo,: kaip 
tori jos šiaip jau esti nepa-Įkiritaš ir į ugnį' (įrigkrp j|.Įriekur kitūr. Kaikurioše tro- 
vojingos, Ą persišaldyu^sdmestas.' Išganytojas pasakys priešę reikėjo per pusę nūsi- 

sudarydamas joms patogiąįpaskatimame Teisinį po Jo Wkti, kad galvos nepramu- 
aplinkumą plėstis, padaroKairėi stovintiems : “Eikitįsa-I^į dr tai vienok neištikau nė
jęs pavojingas jų nešiotojui lin‘nuo Manęs, prakeiktieji, į Į užsigavęs, kitose vietose, arba 
»—--žmogui.’ įamžiną ngnį7 kuri prirengtalyrikėjo pilęs kiekvieną balkĮ

Bei persišaldymo dažniam-Lelniui ir jo angelams? , NesĮM^hti galvą; o tų vaikų iš- 
siai susergama kvėpuojamų a§ buvau išalkęs ir Jūs įniiskųrusių /galybė,

takų ligomis (slogomis, an- Lepavalgydinote,: buvau .iŠtroš-1 ^ąd rodoš, mažiausiai „pusę jų- 
ginomis, plaučių uždegimais ^ęs? jr jus manęš Meįf^rdite; Į> reketų į prieglaudą paimti/ 
ir ttj: paskiau ręumataį^^buvau svečias ir jiiš brii^^ 
parąlyžais, smegenų plėks- priėmėte; plikąs ir iieapJėngė- 
nelių uždegimais' ir tt. te- ligonis ir M&lejiifiė ^r jūA

Persišaldymą reikalinga Loaplankėte mįhęb W W to- 
perspėti, iš jų&sto prati- hiąusį Ištikrųjį sakąįt Jums;

« nantis. prie šalčio, nors irikįėk kartų tai nępLOrėtį vie- 
c-Šlapiu raokšluoščiu a^sitri-ĮnįuiAM Šitų mažĮat^įų, itri Įiiarį 

puojamų takų slogas, grei- nant. arba apsiplaunant vi- nepadarėte’.” (iiąt 25, 4144). 
vandeniu ry-fe tų aWat ihatyti^kalti bri

tais; sportu, mai^štitiantis. kalingi yra įvairus geri dąr- 
;(čiuožinėjant )ir tt. žmodbąi, o tarp jų yįrgįhį iy naš* 
gušą įpratęs prie Šalčio iri bučių šripimąsįrTędėi jjihdo- 
žiemą nesušals, o žmogus, 1$ krikščionys ir drifct Bažųy* 
pripratęs nuolat*.’ šildytišĮčia rūpinasi sušęlįti ^rgšjis; 
prie pečiaus ti vasarą galės Į senelius, priglausti kdŠlą|čMts 
perriŠaldytn > t ‘ [ir juos auklėti* ^ųiėrikųje, 

Drabužiai, žinoma, tiiriįypae Suvienytose 
atatiJtii tiro temperatūrą* [vargšai ir našiaičiūl yyritiipK 
Žieniį geriausia vilkėti vii-[jų ir valstįjošjrą atiripihmi 
nonius rūbus. (“Tr,”) Įir .svetimtaučiai wgiiiii tam

; tada, kai išviršinė tempera-'kelti susirgimą. . Bumojejjnams primena šv. Jonks Kri i&l poliai tęimvargsta. Šiais 
turą . staigiai keičiama, pa- 

. vyzdžiui, išeinant sukaitus 
ir plonai, apsivilkusiam į 

. šaltį, arba į: skers ve j į (vaka-
; . ruskose, pirtyje ir tt). Pas

kiau lengvai galima, persi
šaldyti turint prakaituotas 
kojas, arba aplamai visam 

t peršlapus, gulint šaltoje vie
toje, ant nuogų šaltų akme
nų,, dirbant drėgname ruime 
ių it. Kaktį, miegant kam
baryje, taip jau galima per
šalti, jei patalinė nusiMoja 
(tokiu, būdu dažniausiai 
persišaldo ligoniai ir maži

•. vaikai)* Pavargę, alkani ir
- apiplyšę žmonės visada grei

čiau persišaldo; taip pat ir 
tie žmones- kurie turi kvė-

1

v

tai peršalę; ypatingai |sal- 
4 tis pavojingas tiems žino* 

nejus, kurie negali pro nosį 
kvėpuoti dėl jos chroniškos 
slogos .arba kitos kurios 
nors joje ligos, neš jie kve- 
puodami pro burną atšaldo 
gerklę ir plaučius. Žmones 
neblaivioje būtyje irgi labai 
greitai persišaldo, nors ir 
sakoma tamsių žmonių kad 

. iŠsigerus Šilčiau esti (todėl 
t'

ąėrayo skolų yra-kėli tūkstan
čiai litį. Tą. viską. pamatęs 
buvau pasiryžęs važiuoti į A- 
menką ĮĮNĮnidtti aukų* Iš kdk^ 
vašeių" iriląiškų sužinotą, kad 
dabarAnięrikojė bedarbe, pre- 
zidėnto triį^męi<. todėl ' susu 
laikiau. 'Nutariau bent laiš
kais kreiptis prie pažįstamų ir 
geros * širdies Žmonių, prie 
gerb. kunigų su nuolankiuvir 
širdingu prašyriu, kąd savo 
aukomis* padėtumėte tuos 
vargšuš išmąitihti ir našlai
čius išauklėti.

Šių prięgląądų valdyba, ku
rios įiriniįnpku yra kum kd- 
iUūhinkęį Stakauska& rūpina- _____________
si vibaĮs būdais ir visuomenę s& firoathray; Bortoi^Mm

% Šaukštuko druskos. . *.

Išlaipink taukus, pridėki 
suraikyta . cibulį, ir, jeigul 
vartoji žalią, mėsų, pridėld 
prie taukų ir cibulio ir kėįĮ 
pink iki parus* Pridėk to-j 
matės ir pipirus ir druskų/ 
jei vartoji išvirtų mėsų pri-^ 
dėk prie pakepimo cibųliOj 
su tomatems ir peršildyk^ 
IŠtaukuok bliūda, įdėk eil$ 
košės, paskui mėsą ir*daža-l 
Ią, ir uždėngk eile košės ant; 
kurios uždėta šmoteliai tau*

* . *. ' ■ •

Piemens Pajus
•l

Taip vadinasi mėsos ps^

v«

Pabandykviršminėtusval-

na*
♦*

F.L.T.S'
h*

GINTARAI
• ■» ■ -

Dėl
KALĖDŲ DOVANŲ

1 Tik ką gavome i§ Lietuvos naują siuntini visokių gražių ginta- 
g rii. Kainos yra skirtingos, kaip tai: . / '

' DELMOTERU '

ŠPILKOS
KOLČĮIv
BKANZALĖTAI

' > VYRAMS? •• -.•
CIGARŲ LAIKYTUVAI (holders)
CIGARETEI LAIKYTUVAI (holders) 
MANKIETŲ SUSEGIMAI (cuffUnks)
PLUNKSNŲ KORELIAI tuo

Kadangi jau KaRdos netoli ir reikalinga bus pirkti dovanas 
savo giminėms ir pažįstamiems, nupirkite gintarinę dovaną.

..Visus užsakymu# siųskite pridėdami money orderi arba Čekį 
sekančiu antrašu:

MimiŲ IREKYBOS BENDROV*
336 West Broadvay South Bartom Mta.
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^PADEKIT MUMS IR SAU

Tiek tai apie biznio pusę. 
Bet be biznio, ir svarbesnė 
už biznį yra idėja. Parduo
damas kitam “D-ką,” par
duodi drauge ir jo atstovau
jamas idėjas. Juk tai įr ta
vo idėjos. Dirbtuvėje ir ki
tur ginčy j esi dėl tą idėją su 
bolševikais, socialistais,, be
dieviais ir lutais savo idė

jiniais priešais. Ginčijesi, 
nes nori jiems įpiršti savo 
idėjas, tas idėjas, už karias 
kovoja “D-kas.-” Kitaip sa
kant, esi idėjos kareivis. 
Kiekvienas ' idėjos kareivis 
nori, kad greta* jo kovotą 
kuodidžiausias tą pačią idė- 
jii kareivių. O ‘yra daug to
kią nesusipratusiu žmonių, 
kurie yra apsnūdę, kuriems 
visai nerūpi bet. kokios idė
jos, vis vien, ar jos bus ka
talikiškos, ar tautiškos,. ar 
raudonos, ar kokios kitos. 
.Kuomet jiems tenka . susi
durti su kuria nors idėja, 
jie neatskiria vienos nuo ki
tos. Pirmutinis pasipainio
jęs apsukrus agentas leng
vai jiems įperša tankiai 
klaidingiausią idėją. Tą ap- 
*snūdėlią tarpe ypač turėtą 
pasidarbuoti. “D-ko” pla^- 
tintojai.

E Mums reikia kuodaugian- 
Eįria skaitytoją. Doleriai rei- 
Mrfcdįngi visiems. . Ją nori 

nariai, mūsą skaityto- 
K.M. ir visi kiti. Be ją nega- 
EJį eiti it tobulėti “Darbinin- 
Ekas, ”/ Juo .daugiau skąity- 
■Hojij turėsime, juo geriau 
W galėsim pastatyti '“D-ką.” 
B .Šiemet, kai ir kitais metais, 
K. “D-kas ’ ’ skelbia skaitytoj ą 
E<vają. Seniau būdavo ski- 
E riainos dovanos daugiausiai 
E skaitytoją siu’adusiems. Jas 
g; tik keli 'tegaudavo. Šiemet 
E kiekvienas. LDS. narys galės 
B. . pasipelnyti, jei nepatingės 
g padirbėti, nes šiemet nebus 
R dovanos tik keliems skiria-’ 
E Mos, bet kiekvienas L. D. S. 
Kį matys gavęs naują “D-ko” 
£- skaitytoją gaus gerą “komi' 
g Šeną.” Tuo būdu, dirbda- 
jf ąias1 “D-kui” ir pats sau 
į : uždribs.
| ‘ Čia nėra reikalo plačiau ra- 
B syti apie išlygas, nes jos tęl- 
F'. pa Jkitur šiame “D-ko” nu- 
į mėty. Šiuo mes norime tik 
r priminti mūsą draugams--■ 
K’ agentams, kad šią metą va- 
į jus yra1 pagrįstas grynai 
g bizniškais pamatais.- Kiek 
F pats, ar pati uždirbsi, pri- 
I klausys nuo to, kiek padir- 
| beri “D-kui.”
Įk y............................... .. ■ .1 ■" ■■
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k D-ras J. Šliupas turėjo 
į paskaitą savo
K yienminčiams Lietuvos imi- 
L versiteto salėje. Paskaitos 
fc turinys buvo, žinoma, anti- 
S katalikiškas. ‘ Jis įrodinėjo, 

būk" religija esanti netik ne- 
, . reikalinga, bet dar kenks- 
'; minga . mokykloje. Žmogus 

galįs būti dorai išauklėtas ir 
£ be religijos et c. Kėlė į pa- 
J; dangės mokslą. Sena, šliu- 

piŠka/litanija. Apie tai ne- 
P reikėtų nė rašyti, jei ne tai, 
. ■ kad studentai po paskaitos t ■ - - - 
rif -

T*
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salės. Tas faktas liudija,- 
jauniams .kad Lietuvos universiteto

įŠnęšū Šliupą ant ranku iš panašūs
•o
■ 1

: »•'

studentu, Šliupo paskaitos 
klausytoju, protinis lygis 
neperaukštas. Mes žinome, 
kokios rūšies yra Šliupo pa
skaitos ir prakalbos. Ją 
nespausdintą joks “ Atlajitic 
Monthly,? ’ ‘ ‘ Foram, ” “ Har- 
pers,” ar koks kitas šios rū
šies Amerikos ar Europos 
žurnalas. Su pasigerėjimu 
jas. atspausdintą , tik tokie 
lapukai, kąįp Fellowship 
Forum, New Menace ir kiti 

bigotą leidiniai.
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NEW Y0^IĖTIg ATIDENGS BAIS ĮSAV

“Siniling SW” Ttohnerį gerai gnomas.jįętr Vorkę^^ount 
£ Carmerkkpinėsė pasistatė šaū paiką paminklą ir jis pats jį 
L atidengė? Atidengiant buvo pasakyta prakalbos.
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: Kitame kengtore bus trys rutol, <toWn»
ta. JRutli Bryan Owen iž Florida, Mrs. Kuth Jrąft iš 

ir Mrii. Ruth iM EJįimto ’

UŽTENKA BYLOS TEISME
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kiškas blįofafy” “grupelė 
vaduką” ir kitais panašiais, i 
Ar tai taktinga taip išpra- Į 
yardžiu.QtĮ šąyą priešus pey ' 
spaudą ir ar toįsįnga, jęį į 
jiems neleidi atsakyti tąm į 
pačiam laikrašty ?' Jie krėi- [ 
piasi į kitos ikatąliką laik- Į 
rašČius, į bet ją redakcijos 
nenori kištįs į kilpą orgūto* 
zacijos reikalus jąo labiau, 
kad netikį į Ję^š^įaš- į#įįU 
ribines poįeiągą^. 
juk neatstos teismo ’ąė ąę- 
prįsi^ęšr prto jąeMūtąikbs 
pr^jtiĮniąib.": Įr kąįp daį? 
atšįldyti ^atvėštąnČįūs ne
gardžius barščius?

Jei jau būtinai, reikia by
linėtis,. jei ar viena, ar kitą

Kam dar bylinėtis po lai
kraščius ?; L. R. K, A. Š-mo 
byla užsibaigė, ar baigiasi 
teisme, bet kaikam to nepa-

L’

z

Šliupą nušvilptą nuo estra
dos Harvąi*do, Oxfordo, 
torbonos, Columbijos ir kitą 
universitetą studentai ne 
dėlto,. kąd jis kalba bedio* 
viškai, bet dėlto, kad skel
bia pasenusią, senai nuval
kiotą bedievybės rūšį, kad 
neturi’ jokią naują ,minčią,. 
tik išlieja savo piktį, žodžiu 
sakant,- kad Šliupas jiems 
peržemasc * Tečiau kaiku- 
riems Lietuvos universiteto 
studentams Šlįiipas taip Už
imponavo, kad jie jį nešio
ja ant ranką! OrigtoaUą 
idėją prisiklausę, klausyto* 
jai išneša iš salės jas savo 
galvose. Kauniškiai studen
tai išnešė Šliūpą, nes jis nie
ko jiems nedavė išsinešti 
galvose. Pakuteno tik ją 
antireliginius , instinktus ir 
juos pagavo histerija.

Argi jau nėra Lietuvoje kanka; nori dar pasibylinė- 
bedievią, kurto bedievybe ti po laikraščius. Kam bus 
gyvena, bet nėra nuo jos, iš to naudos? Pagiežos ir 
atsiprašant, pasiutę ? Pir- piktumo jausmai įkais, bet 
mieji dasigyvena ko nors, 
antrieji tik kitus užkrečią 
— ne įtikina. Vadovaujan- 
tieji pasaulio bedieviai jau 
įergyveno agnosticizmą Die
vo ir jau gyvena “agnosti
cizmu” žmogaus, bet vis ko 
tai ieško. Šliupas nieko ne
ieško. • Jis .dar “tebetiki” į 
■žmogą. Jis matyt dar ne
pažįsta Freudo, “pasielgi
mo’1 (behaviorizmo) psicho
logijos ir žmogus dar jam y- 
ra viršdievis. Jis pasiten
kina religijos 1 ‘ j ausmihga ’ ’ 
ūeapykanta, persenusią nu
valkiota bedievybe. Tuo pa
sitenkina ir jo pasekėjai, 
Lietuvos universiteto stu
dentai. Mums ‘geda liė kad 
tūli Lietuvos studentai be- 
dievaąja, bet kad. tik iki 
Šliupo tenuprogresavo. Gė
da visam Lietuvos universi
tetui. .

I
I

kada ir kam piktumas davė 
naudos? Sukels tik dar dau
giau piktumo ir keršto ten, 
kur reikia daugiau solidaru-., 
mo ir talkos. s .

Skundėjai ištraukia savo 
skundą iš teismo ir nori by
lą likvidhoti. S-mo Centras 
tuo nepasitenkina ir . ieško 
bylos proga padarytą nuo- 
stolią. Centro pareiga yra 
rūpintis, kad S-mas neturė
tą nuostolią.,, Niekas negali pusė nepajėgia parodyti 
nieko prieš tai turėti. Jei 
kuopa su tuo nesutinka, 
klausimas bus išspręstas 
teisnto keliu. Laikraštinis 
“teismas” čia absoliučiai 
niekp negelbės. „ Tudtarpu 
pmas S-mo sekretorius ne
pasitenkina1 faktą konstata
vimu spaudoje, bet" drožia 
karštą ^apkaltinimo aktą” 
S-mo organe.. Tas “aktas” 
išmargintas tokiais epitetais^ 
kaip “stupaikos,” “stūpai-

nuoširdumo ir .takto, tai 
mūsą manymu būtą. kurkas 
sveikiau, jei įsikarščiavę ko
votojai paslėptą savo V jaus
mus” ir plaukiančius iš ją 
epitetus po puodu ir paduo
tą vjsūomepės/^žiniai" tiktai 
nuogus; faktus;’b faktai yra 
gana nemalonūs . ir be 
“jausmą/? O ką jau ir b/? 
sakyti, apie Vjausmingus.” 
laikraštinius teisinus -r po
lemikas. - *

E. Virakas

J

O sukneles, skrybėlaitės, kalnierukai?—* 
neatsargiai pridūrė Bronūtė.

— Kaip tai, atsakė tėvas, tai nenori visiškai 
kad aš kisčiausi? ■

Bronute nutilo, nes. bijojo užrūstinti tėvą, 
bet matydama jį šypsantis, vėl atgavo visą savo 
linksmumą. . • '

— Matau tėveli, tarė, kad nedasiprotėjai 
priežasties,' kodėl tuos pirkinius pati atlikinėti 
noriu. Tėvelis gali spėlioti kiek tik tamstai pa
tinka, pridūrė viliojančiai.

— Tikrai nesuprantu, atsake tėvas, tad pri
leisk manę prie savo, paslapties ; juk taip didelis 
džiaugsmas būti dalyviu sa^o vaiko minčių ir 
sumanymą. Argi norėtum man jo nesuteikti? 
J — Gink Dieve, sušuko skubiai Bronute; no
riu'. tau tėveli padaryt netikėtą malonumą, ir 
dėlto nieko tamstai nesakysiu —‘bet kad tuomi 
perdaug nesirūpintuiąeį, tiktai abelnąi bendrai 
priminsiu, kad norėdama su laiku gera tvarkin
ga šeimininke iįsidįrbti, nonų anksčiau susipa
žinti su pinigą verte. . ? .

Ttio paaiškinimu p. Sidabrauskas- pasįtepki- 
no, jai galvą suspaudė .susijaudnęs taip aiŠčįai,: 
kad -Broąutė net nuraudo, o jeigu manęs, už- 
klausitę; kodėl? tai jums atsakysiu: dėlto, kad 
pamelavo. ?
• Taip praslinko daugiau metą,;Bronute išau
go, pagražėjo, visuomet lygiai gera, medi, malo
ni,. at jaučianti; pastebėta .vienok joje viena yda: 
Bronute tapo skūpi, ir net taip skūpi,^kad tas. 
eme tėvą ir bobutę iki sušikrlmtim^ errinti. B|t 
nė vienas iš ją nedrįso to. jai stačiai pasakytą 
nes dabar jau ji nebuvo vaikas ; yęngė abu ją 
nužeminti be naudos, prieg tam manė, kad ją
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VISŲ METŲ. DARBAI
’ A : “ ^Ari, art bėk ,
• : Vasaroją sėk; 4

.Saulė sniegą sutarpino 
‘ Ii* pasaulį atgaivino...

; • SįUlMYevęrsęliaii
~ Parlėkė gandrai. *

Blaį plak, plak 
Pąlgį, pievon Imk!

Ten uolią! reikės Šienauti, 
Žiemai stono Ąriig prikrauti;

• štopąs pegules 
-,. , • Gyvuliai suės.

“*WV *’*R gįrrir, kirsk, kirsk I
. Tą gerai išgirsk! 

Byrą javai jau laukuose, 
Aruodai tušti svirnuose...

Turi mąms rūpėį 
Kirst javai pradėt!

Kulk, kulk, Įmik ! 
Dirbdama neprigulk!

Skubint kuįtį reik norėti, 
Greit rugiai, kviečiai, pasėti; >.

Sėkla nepražus, 
Kės ruduo gražus. *

Kąlk, kalk, kalk 
girnas, grūdus mklkj

Kuro dąug reįk prigaminti, .
' tiki o padargai taisyti; 

Šalta jąu labai 
Vilktis reik šiltai.

(hšaitiiiis’ą
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: TpĮas chieagietis, Wiilia?n 
It Strong, kurs yra buvęs 
ayiąėijos klubo pirmininku 
ir ‘dabąr yra protestoną 
-MĮoody. Bible instituto na
rys, siūlo suorganizuotį 
aeroplaną ęjoąpędtoįją tiks
lu ieškoti tojaus arkos ant 
•Ąrarato kutao. Įeį pasisek
tą surast arka? ją nugaben
tu — į Chicagą. I Moody 
Įnątįtutą?į muziejų? Ne! 
J būsimą ją Chicągps paro
dą.. ,, kad sutraukus į ją 
daugiau publikosl

Sumanymas daugiau ne- 
»u-1' amerikoniškas. Tikrai

v -. • r / ■ ■ •
III Mlimil IJ^ | | • f

chicagjškas.
Voldemaras nuvyko į Ka- 

raliaūčią derėtis su lenkais. 
Truputį pasiderėjo, bet tą 
pat vakarą grįžo Kaunan. 
Mat besiskubindamas į Ka- 
rąliaučią pamiršo pasiimti 
“siūtus” tinkamus iškil
mėms, Kažin, ar nebuvo pa
miršęs kurią iškilmingą kel- 
nįą kįšeny kokį, svarbą lie-. 
tuvįą-lenką derybą punktą?

Wallstryčio atakai kyla., 
Rhode Islanū audėjams nu
kapojo uždarbį 5%. IJoove- 
rio. gerbūvis prasideda..

X• r

• ~ T7: ■ ' . r 

piant į kainos dydį. Bet vietoje. prisitaikyti 
prie tėvo noro, ir pirkti skrybėlaitę aksominę 
papuoštą gėlėmis, kokia jai krautuvėje labiau
sia patiko, jinai užsispyrusi išsirinko skrybėlai
tę prastą, kortinę, be pagražinimą ir gėlią; ku
rią pamačiusį garbi senelė bobutė sutraukė an
takius išrūstybės...

— Ir tu už ją davei 20 litą 1-^tarė bobute, 
‘staigiai į Btonutės akis pažiūrėdama. ; ,

~ Bęt bobute ! atsakė, Bronute'akis nuleis
dama, čia aide kainas neina, jei tik ji man į 
veidą pritinka.

— Javo amžiuje kiekvienas paredas į veidą 
įr prįtįnka, atsakė p. Gerulaitįenė, sušigraud^ 
husi, bet jaunai mergaitei nepritinka, tas senes- 
niują valiai ūepąklusnumas, tas...

Tas skūpumas!—perkirto p. Sidabraiis- 
kas, ktošai laike paskuttoią bobutės žodžią j’ 
kambarį įėjo; pasibiauretmas skūpumas, tas 
niekšiškas geidulys, kurs taip labai jau Broinv- 
tę apjakįhp? kad perniek laiko tą pajuoką, ant 
kurios įšsistąto, visą atšlijimą, kurio tampą 
priežastimi, galiausia skausmu prie jos prišį- 
risusio tėvo, pridėjo su ašaromis akyse, krisda
mas į Šąlymais stovinčią kėdę, J.

Ariį tą, taip ilgai širdyje slopintą tėvo žb- 
fdžįą,-kurie iš jo galu gale išsiveržė, aid reginio 
tą sopulingą ašarą, kurias, mieliausiam tėvui iš* 

Bukas pats pataisys. • Raminosi vileisį, kM 
pinigą rinkimo noras Kuvo tiktai laikina užgai
dą, kurią greitai prisisotyš ir savo pasielgimą 
atmainys, pakeis. ■

Bet sieloje buvo susirūpinę, o ją įgimįąs
prakilnus girtinas duosnumas po įvąįria spalva1 
pastebėdavo nuolatinius Bronutės skįpįuno po- 
zjmriusr. kur jtoaį įel sūtapymo fceK^ ėeptą iš 
savo algelės darydavo; nė litą meąčgyje iš jai 
tėvo skirtosios’sumos jinai neišlęisdąvo. -

Kuomet, pąvyzd?toiį jai atnėštą paują suk* 
neię, o p^ie jos reikėjo'kaspino, tąį ieškojo stal
čiuose, taisė ir prosino suraukšlėtus senus kas
pinus sudarymui iš ją kukąfdos, įąfį įik keletą 
auksiną ąaujoS piTkunui neįšleisti.

Įfaują metą: dienoje Bronute dovanojo tėvui 
dovaną labai gražiai iŠęiuviūetuš paūtąpūus bet 
neapdirbtus; o bobuter puikiai išaptuotus ran
kogaliusbet be.bięlią/

Kad dukteriai dąot suprast ir atjausi, kad 
no kaip reikiant pastrigę^ iį?kąrtą k$Į duot 'jaį 
s.uprąšiiį'kiek/jaĮU &s duįrięrs pąsįėįgimąą Širdį 
spaudė, p. Šidkbrąąsk^ nusprendė tinkamiau
sia ją p|gėdytį Mtū dposnūmą, ir tuo tikslu 
apart 2Ū litą-skirtą pirkimui jąį*s]Ėęybėfeitės 
dar davė jai ^rublius auksu, gįąi turi, jai 
grąšinimą iškašęią ąž dppfe toUp$ p^ują pietą

> '• spaudė, vargšė Bronute baisiai išbalo, ir pąlda-
; Tie žodžiai Šąiryje4alęįnd iškalbtoejimą, nes tna prie koją to, kurį taip žiauriai sukramto,, 
ir pantdpliaiir: w^o^^i Įmri) day^s pačtos. 
Bronutėd ranką, bė jbkįą iŠ joa pus^S išlaidą; 
jinai suprato visį svarbą iškąįbiąįljįmo/ vienok 
dįmnaM dalykas, ’ džiaugsmas? kuri gat° ® 
^mms.pinįgą<sunid8gavimo,^š^wl^o iškalbs* 
jimo nerpalohūtoą, įr nė vLena^ gailo^io ar su- 
rikrimtįmo žodebs neišėjo iŠ jos tūpąi

, Apt rytojaąs sulyg tėvo norpB^onute sępoą’ 
pršąlės draugystėje liąėjo pirkt w ’skrybilai* 
tę; vakarę p, lidabipnąkas ti&ejp su ją įšįiti an 
vizifomis 'atlankyti kaimynus, tad dukteriai pa- 
tarė išsirinkti kdgražiausią, mažiau dpmps krei*

voš suvaitoti valiojo:
Doyąnok man tėveli! išpažįstu viską.. ,, 

—irąpalpo., A
Aūt škąinbueio balso, kuriuo p. Gerulaitienę 

šma^kiąi patraukė, atbėgo senė ‘Uršulę, su kiv 
ries pagalba nunešta Bromitę į jos kambarį. Fa- 
.šąąktąs gydytojas pareiškė, kad?įš priežasties 
įdidrijo reikėtą f ligony paliktį, visiškai
‘pįįpoję rątnjbėje, ^oįdo susijaudurimo pe Mięr- 
zinbno, dąug ranfaus poilsio^ pridėjo, 6 kentėji
mas už poros dieną visiškai praeis;

(Bus daugiau) v
.* ■’
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MIN. PIRM. VOLDEMARO
pareiškimas

Lajlkr. 4 d. spaudos pasi

kalbėjimas su Ministeriu 
Pirmininku prof. Voldema
ru užsitęsė dvi su puse va
landos ir, esant geram ūpui 
praėjo gyvai ir net1 links
mai. Jei žurnalistai ir gau
siai tiekė klausimus, tai jie, 
žinoma, nebuvo to pobūdžio, 
kokius Zaleskis kėlė Kara
liaučiuje ir čia teko konsta
tuoti tik jų išsprendimo re
zultatus, kurie gerbiamiems 
skaitytojams jail yra žino
mi. ' ■

Konstatuodamas tą, p. 
Voldemaras vis dėl to trum
pai perbėga visą derybų ei
gą, pradedant garsiąja 
Gruodžio rezoliucija ir bai
giant tik ką, pasibaigusios

Karaliaučiaus konferencijos 
rezultatų Įvertinimu. į

i
■— Tautų S-gos rezoliuci

ja,—sako p. Ministerių pir
mininkas, — nenustatė ko
kiais klausimais turi būti 
deramasi, o tik nurodė tiks
lą, kurį derybos turi pasiek
ti;,.būtent — užtikrinti tai
ką. Vienas tik klausimas 
apibrėžta — neliesti ginčy- 
janių klausinup '

Pirmoj i Karaliaučiaus 
konferencija nieko nedavė, 
nes Lenkai įvairių klausimų 
pavidale stengėsi ‘įiravesti 
savo politinius tikslus. Su
sitartą tik vienu, vietos susi
siekimo klausimu. Čia Len
kai rado galiniu nusileisti ir 
demarkacijos liniją, kurią 
jie vadino siena, sutiko pa
vadinti administracine lini-

• Ja-
į

a*

i
. I

4

į

i
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Nusipirkite bonkų šiandien. Tapiau persitikrinkite, kad Inkaras 
būtų ant pakelio, ktirį perkate!

35 ir 70už boiikų

Brangi tavo turiniu knygute jiria«4»tna pis kiekviena bonka 
BAIN-pKFfiLIiijltlbį

t

P
ERŠALIMAI gali privesti prie influenzos
vojingesnių ligą. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa- | 

sisaugoti, jau čionai ( Peršalimai, Skaudama Gerkle, Reuma- - 
tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulą 
Gėlimai ir Skausmai visuomet, užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka ? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linim.ęntas, kurį . 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 

1 žmonią. ^Viskas, ką reikia daryti, tak ištrinti juomt Jis išsklai
do krąpjo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda
mas kūno dalisjis suteiks jums tokį palengvėjimo jausmą, 
kokio nesitikėjote.

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių. Išsinarinimų, ĮšsiteihpĮmų, Nusi- 
mušimų, Muskulų Sustingimo. ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas sU 
INKARO:jPAIN-iąkPELLEBnį iš
varys lauš viąų$Į skausmus B Iškaščiai 
yrą visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turį būti geras, jei

Praeitą Metą. Viršaus Milijonas Bpnkų Parduotą.

i

ant prekių Lenkų pasiūly
mų -r- uždėta užrašai (

pris fixe—kainos nekei
čiamos

Galima pasižiūrėti, bet ne
galima derėtis. Nežiūrint 
tačiau visų sunkumų dery
bos nenutrauktos, o tik •pa
keista jų programa. •’ ’ '

Toliau ėjo įvairiausi pa- 
lausimai. , ' \

P WboMan#Sli su

Lenkija .

Apie būsimas derybas su 
Lenkija p. Voldemaras nie- 
Xo nepasakė, pažymėjo tik, 
kad Lietuvos vyriausybė ne
trukus padalysianti pasiū
lymus, bet laikraščiuos pir
miau neskelbsianti, kąip tą 
daro Lenkai.

Į klausimą, kokiu būdu 
bus legalizuota lenkų pre
kes, p. Voldemaras atsakė, 
kad jos galės eiti per Vo
kietijos bei Latvijos Lietu
vos rubežius. Dabar jos ei
gą taip pat tais keliais, ta
čiau V okieti jos bei Latvi j os 
prekių vardu. Susitarus, 
jos nereikalingos būtų.tar
pininkų ir gautų muitų pa
lengvinimus. Tas Lpnkams 
duotų didelį pliusą, Lenki
jos interesuose, kad toks su
sitarimas įvyktų.

I -

Plukdymas Nemunu

J pakląųsimą rap|ę miško 
plukdymą p. Voldemaras at
sakė, kad tam reikalui taip 
pat nereikalingi nei konsu- 
liariniai ryšiai,, nei telefono 
susisiekimas, nes medžiai 
taip pamažu plaukia, kad 
dokumentai laisviausiai ga
lės- -suskubti paštu per Vo
kietiją. Nemunas 'plukdy-

Antroje Karaliaučiaus 
konferencijoje 

paaiškėjus nusistatymams. 
Lietuvos delegaciją pastatė 
klausimą: apsistoti ar ieš
koti nauji], ketiift Ir Lietu
vos delegacija pasiūlė derė
tis praktiškais klausimais.

Tokiu būdu visa derybų 
programa išsemta, be teigia,- 
mų rezultatų. Abi delegaci
jos pripažino, kad ji neįvyk
doma.

Po to Lietuvos delegaciją 
pasiūlė derybas, kad suregu
liuotų prekybos reikalus. 
Lenkija iš savo gilumos ga
bena daug savo prekių (ang
lies, manufaktūros), ku-’ 
rioms, jei nebus susitarta, 
dabar bus taikoma maksim 
maliniai muitai.

Už tą Lįetuva turėtų gau
ti: kompensaciją tranziti
nio lenkų bei rusų miško 
plukdymo Nemunu pavida
le. Lenkai tą. pasiūlymą 
principe priėmė. Tokiu būdu 

derybos įeina į naują fazę

Derybos eis diplomatiniu 
keliu tarp užsienių reikalų 
ministerijų Ine finansų mi
nisterių, kaip buvo spaudoj-. 
Tai pasiekta abiejų pusių 
susitarimu ir ^salia anos 
konferencijų programos.

P. Voldemaras nusiskun
džia derybų sunkumu. Esą 
lenkai be lietuvių žinios 
skelbę dokumentus, pasiūly- 
inai ir ’ atšaiymai pitmiaii 
pasirodydavę spaudoj, o jau 
po to Lietuvos delegacijai, 
buvę patiekiami. Žodžiu, 
tai buvę derybos per spaudą 
arba gatvėj, kaip sako p. 
Voldemaras. ' 'Lietuvos de
legacija atsidūrusi padėty, 
lyg ji būtų krautuvėj, kur:

PARmpUPĮJA VĄiSTĮNgSĖ 
arba iižąisal^ldte *t4Čiai & Aūs*

.amiMf >iws »*«.
ąąpoKLvN, n.v

k

> D A B B ĮNINKĄS
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mui laisvas. Plukdymai 
kompensuotų mus už siūįo-! 
mas Lenkų prekėms lengva-“ 
tas, Klaipėda gautų miško, 
plukdytojai darbo ir būtų 
dar rinkliava. .

Koks buvo pasiūlyta 
naujas Vilniaus Krašto 

režimas

Min, Pirm, pųšate* Tai bu
vęs išk&taš. prmcįpo 
klausimas,' kurį Lėnkąi at
metę

Liepojos Romnų geležin
kelio ir trečiųjų šalių klau
simus p. Voldemaras skai
to neturinčiais: praktiškos 
vertes klausimais. Esą di
džiosios valstybės nesutiks 
trečiųjų šalių klausimo kel
ti, nes susidarytų joms pa
čioms pavojingas preceden
tas, o Romnų Liepojos gele
žinkelio klausimas susidurtų 
su tai'ptan.tinio susisiekimo 
s-ga, kurion įeina Lietuva ir 
kuri vienbalsiai sprendžia 
klausimus, o Lietuva nesu
tiks, kad Vilnius figūruotų 
kaip Lenkijos miestas bei 
būtų tiesus .susisiekimas Vil
niaus su Kaunu.

Klausiama apie

Klaipėdos konvencijos 3 str.

kurį konferencijoj buvo iš
kėlę Lenkai.

— Šis straipsnis, ■— sako 
p. Voldemaras, — kalba ą- 
pie tranzitą Nemunu, Vili
ja ir geležinkeliais. Bei to 
mūsų delegacijos buvo atsa
kyta, kad šis. paragrafas tu
ri omenyynormališkus santy
kius, bet ne tokius, kokie 
dabar yra tarp Lietuvos 
Lenkijos.> ” • ‘

Prekybos-sutartis su 
Vokietija

netrukus bus: ratifikuota 
('netrukus susirinks reichs
tagas). Iki tol apie , ją pla
čiau nesą galima kalbėti.

P. B alodiš ~EIetuvon ne- 
grįšiąs. Su Estija dar ilgai 
nebūsią sutartieSj nes kliudą 
Lenkai bei taip vad. Pabal
tijo klauzulė. Tokia padėtis 
ir su Latvija. Jokio muitų S .... 
karo nėra.

. Pasikalbėjimo gale kelia- 
l \ .

II*

Vidaus klausimai

Čia p. Min. Pirmininkas 
nurodo, kad‘manoma sufor
muoti įmonių ministeriją, į 
valdytojus kurios yra civi
lių ir kariškių kandidatų, 
f. Ai* taryba bus. pakeista 
senatu nieko nežinia.

Universiteto klausimas
- r

yra opus. Nėra patalpų ir 
greit pastatyti . negalima. 
Kitimet bus pradėta statyti 
biblioteka ir lektorija. To
liau eis pamatinio koruso 
statymas. . Esamų gi namų 
pritaikyti ’ nesą galima. 

: Ankštumui pašalinti, yra ke
lios priemones ir viena iš jų 
— paralelės katedros.- Su 
Aleksote pastatytais rūmais 
dar nežinia, kas reiks da- 
-ryti-r ■ ■■ .

Bet bene .įdomiąusis buvo 
klaushhas, kurį pastatė šitai 
rašantis— :-
ar bus kada nors sušauktas 

, Seimas V. . ;

Visi žurnalistai, kurių bu
vo \virš 20, šyptelėjo, • o. P* 
Voldemaras maždaug, taip 
atsake: . /. , ■

— Naujų rūmų statyba 
po truputį eiya- pirmj’n.,,'1 (už-

.Įžymus Anglijos politiš
kas žurnalas, Nailonai 
Review^ patalpino šį mėnesį 
įdomų straipsnį.apie vokie
čių įtaką Airijoje,, kuri ang
lams suteikė daug baimės.
, Kaip visiems yra jau ge
rai žinoma, Airija per šimt
mečius kentėjo po Anglijos 
jungu. Norėdami išgauti 
sau laisvę, airiai drąugavosi 
su Anglijai nepalankiomis 
valstybėmis. Prieš pasauli
nį karą 1914 metais, 'Pran
cūziją buvo airiams prielan
kiausia Europoje šalis. Bet 
kadangi dabar Prancūzija 
susidraugavo* su Anglija ir 
sykiu kariavo prieš Vokieti
ją, tai visos airių simpati
jos nukrypo Vokietijos pu
sėn. Hu vokiečių pagelba 
airiai tikisi gauti pilną ne- 
priklausomybę. *

Kada kilo po karo laisvės 
obalsiai tai prisiėjo anglams 
ir Airijai Įdek nors laisvės 
duoti. Tokiu- būdu buvo į- 
steigta Irish Free Statė 
(Airių laisva valstija-), šios 
valstybės. įsteigimas suskal
dė Airiją į dvi dalis, kas vi
siems airiams nepatinka. 
^Šiaurinė, protesfoniška, Ai
rijos dalis pasiliko po Ang
lijos valdžia, o katalikiškai, 
pietinei Airijai, buvo leista 
'turėti savo autonominę val
džią ir vadintis Irish. Free 
Stato.

Airių laisva valstija dar 
būdama jauna, greitai, pa
darė. draugiškumo sutartį su 
Vokietija, gegužės mėnesį, 
1923 m. Tuo pačiu laiku, 
griežtai prieš Anglijos no
rus, sutiko įleisti Vokietija 
prekes be importo muito $u- 
Įvg German Reporation Act 
1921 metų. Paskui airiai 
pradėjo duoti vokiečiams vi
sokiu^ kontraktus. Pradžio
je 1925 m. ^ran^ay kom
panija Dubline, Airijos sos
tinėje, pirko daug elektros 
kabelių nuo vokiečių firmos,

baigimui šiemet išleista mi
lijonas litų, J. K.). Rūmai 
be gyventojų nebus,... AŠ 
pasakysiu ir tai, ko tamsta 
dar ir neklausi; būtent; pas 
mane ąn| stalo gulikuro std*. 
vio panaikinimo įstatymas.

Apie sąvivaldybių įsi. pa
keitimą p. Min. Rirm. tiek 
tik pažymiojo, kad būsią su
daryta didesni valsčiai ir 
apskrityšj nes dabartinių a- 
parątui išlaikyti išeina daug 
pinigų. .. Kabipetaš. tą H- 
pak.’ si’urstys' antradienį. 
Ttek trumpai suglausto pa
sikalbėjimo. “L.

f4iąiSGOW’O STUDMTAI PLIEKIASI supuvusiais KIAUŠINIAIS A 
Šis vaizdas pąrodo Glasgow’iO universiteto, Škotijoj rektbriaį kovą, laike (kurios 60,000 
supuvusių kiaušinių, ir tonai supuvusių ibivų ir vaisių buvo Išmėtyta. Stanley’BaJdtfin ‘ 
liko išrhįrtas nauju rektorių. f

D.eutsche Kabehverke. Ba
landžio menesį airių Board 
of Telegraphs and Tel- 
ephone pirko $10,000,000 
vertės kabelių ntio . Eėlfen 
ąnd GuilĮaume firmos, Col- 
ogne, Vokietijoje. Spalių 
menesį tais pačiais metais 
pirko* šešis tonus skardo 
vamzdžuj nuo Hambutger 
Bleiwerk. 1926 metais vo
kiečiai pardavė Airijai viso
kių reikmenų už milijonus 
dolerių. 1927 metais, Deut- 
sehe Kabelwerke firma tu
rėjo beveik pilną elektros 
išdirbinių monopolį.

Vokiečių prekybos dele
gacija Amerikai sustojo 
1927 m. Airijoje, Queens- 
town mieste ir buvo labai . v
entuziastiškai priimta. Vo
kiečiai gavo kontraktą elek- 
trizuot Shaunon upę už £5,- 
200,000.'

Pradžioje 1927 ni. vokie
čių jau buvo visuose Airijos 
kampuose. Jie veikia visur 
ir jų prekyba šiaip plati-

v

.. 7,278,000 markių 

.14,909,000 markią 
„18,072,000 markhj 

4,516,000 markių 
j voKiecių Norddenfscher 
Lloyd laivų kompanija ati
darė liniją tarp Galway ir 
Vokietijos. 1925 metais vo
kiečiai nupigino airių kuni
gams ii* profesoriams kelio
nę Vokietijon. 1926 m. yo- 
kiečiii laivai Vežė airių ku
nigus Ghicagon į Eučharis- 
tinį kongresą. 1927 metais 
airių generolas Brennan 
praleido ilgą laiką Vokieti
joje r įšgąsdino- anglus. Ai
rių lakūnas, major Fitzmau- 

ifegs—:

rice skrido per Atlantą su 
vokiečiais Kohl ii* von 
lluenefeld. *

/*’**
1 . -

■ Kadangi Airi ja yra prie 
pat Anglijos ir yra tinkamai' 
vieta Vokietijos oriaiviąmH 
ir -sųbniarinams užpult' Ang-' 
Ii ją iš už pabalio, tai Angli
ja pradėjo nerimauti tokiais- 
artimais santykiais tarpe 
Irish Frėe Hiate ir Vokieti
jos. Taipgi Anglijos pra
mone labai daug nukentėjo^ 
ir Anglijoje yra virš mili
jono -bedarbių. Šita- voki^ 
čių įtaka Airijoje . yra-Am"* 
glijai ekonomiškas ir poli
tiškas smūgis. . - -

(x-nis

nas:
1925 m. ...........

i 1926 ‘ m. .............
1927 m. .... .•...
1928 (pirmi 3 m

Vokiečių

j.

s

a=i JM'įtBd

p
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NAUDAS SENATORIUS

John, G. Tovvnsend, Repu- 
blikonas, -buvęs Delaware val
stijos gubernatorius, išrinktas 
tos valstijos senatorium. ;

Auklėjimas' tai pavyzdys 
vir meile, o ne kas kitą. • .

s.
' o

\ DĖŽUTĖ BIRUTĖS SALDAINIŲ
. TIK IU GAUTA IS SųAUiaU x

Parsiduotlą maišytomis tr atskiromis rūšimis.. Su per^fūnilniu vloim dežttti 
kainuoja tik 75 centus. Imant didesnį skjdCiįh duodame gersi

. RIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
nito. nnoĄpyAy ' jsourų, uostoj mass

Ii'

MĄLDAKNYGES
' ISĄŽĄSNĄm

* ‘ JUODOS (prastais rimksfąh viršeliais)—*M
• JUODOS (jrasįąis. kietais riršėUais.)^^^^ M " 

’•/ JUODOM (geresnės minkštais vąšeliais)—M
JUODOS (gerbs odos ritšehais)~j—■
BALDOS (celuloidos vii^eIįals)^,^^M.^^4L00
BAITOS (criuloidos viršeliais, su kryžėUii)-—illb

. V|mts užsakinius siųskite; šekančiit.antrašu:

■ ■ ^‘DARBININKAS1* ’
366 w Sete Bozton, Maau

.** , 1 ’ ** * -
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TIK KA Išfi.TO Iš SPAUDOS NAU.TA 
knygele anglu kalboje 

^Simrification of a Parenta 
Laiituaga0'

ši knygelė yra flimglnvislu pritfttkyhi 
Ame.j ikos lietuviu jaunimui. Kaina tik 
2ueų persiuntimas 2 c. Kreipkitės: -

<‘DAimiNlNKAS” . <‘ 
So. BoStbn, Mims,

E. Vileišienė x~“----- ---- ----- ...... .........

t

.. r
< -1-----------

X ■
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Šis vaizdas paimtas iŠ klasinės indijoną dramos “Tabquit?.,Z 
kuri buvo atvaidinta Coachella dykinėse, arti Los Angeles. 
Tėnoc, didvyris (su peiliu) išgelbštr princesę Sueną, iš nagą 
velnio dvasios Tahouitž.

t

Mirė Lietuvis
I

Lapkričio 17 d. palaidotas 
bažnytinėmis apeigomis; 

irios Įvyko Šv. Antano baž- 
iyčiOjje, a. a. Viktoras Miški- 
is. Pamaldas laikė kleb. kum 
; Boreišis.
A, a. Miškinis paėjo iš Uk- 

piergės apskričio, Balnikąvpa-

J- Laidotojas buvo Juozas Bal- 
Jįš labai gražiai pa

tarnavo. Patartina ’ltiekyie- 
įtomv kreiptis pas J.- Balčiūną,

Lydėjęs

• F**-

bonavicius surišo amžinu ry-( Pdės H. ir Ą. IVhite iš 

’ Atstovą suvažiavo rodos 16.
Kun. Urbonavičius atkalbėjo 
maldą ir paskui buvo sesijos.
Apie suvažiavimą manau pa.- 
rašys, kas kitas.. Aš vardan 
visą mūsą dalyvią, kurie bu-

’ J . * •

yo pas pp. Jarošus, tariu šir
dingai ačiū pp. Jarošams už 
tokį maloną priėmimą.

. * Jr. Jonas

Našliu a, N* H, labai gerai pa 
sirodė. Balsai-gražūs.

Visiems patiko Nashuos 
varg. Ą., Šlapelis. < 
stiprus ir malonus.

* •

4
t

t

Lapkričio 23' d. bažnytinėje 
r svetainėje įvyko prakalbos

• Vilniaus našlaičiu reikalais.
Piriniausia kalbėjo mūsą 

kleb. kun.* F. Juras ir jis su-, 
pažindino ipubliką su p. E. Vi
leišiene, Vilniaus lieturią įga-

• liotine. '
* Ra to, ■ kalbėjo p-nia 'E. Vi- 

> leišienė. Kalbėjo gražiai ir il- 
gav apie Vilniaus lietuvdą gy- 
•senimą, ją vargus ir^dąrbpotę. 
Daug žmonią besiklausydami 
susijaudino ir apsiverkė.
4 Kati kas iš publikos pąklau- 
sė: “Ar atgausime Vilnią?” 
Vileišienė atsakė: “Atgausį- 

/ mė., jeigu Tamistos^ amerikie- 
7 čiai būsite su mumis ir remsi

te mūsą kovą už Vilnią?’ 
Auką surinkta $57.38.’'

Nauja porele
Lapkričio- 25 d. kleb. kun. 

f F. Juras surišo jauną porelę
Kazį Žikį sfu p le Žičiute.

Žikis yra jau nuo seniau ži- 
L' noiiias. mūsą šokikas pasivadi

nės “Brown.” •
I Linkime jaunai porelei su
kurti tikrą lietuvišką šeimy-

Spalią 28 d. Įvyko Apaštala
vimo Maldos draugijos/vaka
rienė, parapijos naudai. ’ Ge
rai. pavyko. Žmoniij buvo 
daug ir parapijai liko pelno 
$15000.

Mūsą ūkininkai labai gra
žiai pašėme aukodami pauk
ščius ir kitokius daiktus va- 
karieniai.
; Geros ir sumanios šeimi
ninkės, nėsigailėjo darbo ir 
laikoj viską labai- šauniai pri
rengė. • Vakarienės dalyviai 
buvo patenkinti. Programos 
vedėju buvo VI. Paulauskas. 
Prieš pradėsiant valgyti kleb, 
kun. F.. Juras atkalbėjo mal
dą. Pasistiprinus, programo 
vedėjas, p. Paulauskas pasa
kė trumpą prakalbėlę, ir pp 
to, iššaukė kitus kalbėti. Kal
bėjo kun. Abromaitis iš Ka
sima, N. H, ii* klėb. kun. Ju
ras. Pastarasis dėkojo visiems 
už pasidarbavimą parapijos 
naudai. Ragino katalikus ir 
ateity vienybėje darbuotis,.

Pasidarbavusios Šeimininkės 
yra šios: Vilkišienė, Dzedulio- 
niene, Aleknavičienė, Versec- 
kienė, Grendiene, Gudeliūnienė 
ir Kasparavičienė. Kitą’ šei- 
mininkią vardą neteko sužino
ti. ' . ’

Raudonieji šėlsta . ’
Mūsą raudonieji, matydami, 

kad katalikains .sekasi, šėlsta 
i r į savo ‘ * garintas’ ’ prirašo 
visokią nebūtą atsitikimą, .kad 
tik išsiaiškinus prieš savo bo
sus, savo siismuldmą.« Šmeižia 
katalikus, o ypač mūsą vadą 
kleboną. Bėt mums ją -šmeiž
tai nekenkia, nes žmonės me
lus nuo teisybės jau atskiria.

Koncertas •

Lapkričio 18 d. įvyko šv. 
Juozapo parapijos choro kon
certas. Žmonią buvo neper- 
daugiausia. K. of C. svetainė 
puiki ir programas buvo gra
žus. Dainininku" buvo ir a^ 
merikoną. Solo iš liėtuvią 
dainavo: p-lės J. Narinkaitė, 

Jurevičiūtė ir p. R. Ainorius. 
P-lė Dzedulioniutė ir Mrs. 
Toye sudarė duetą. Labai ge>

WORCESTER, MASS,
T . — '
Lapkričio 25 d. teko man 

būti So. Bostone pas jąj. Ja- 
rošus. Mus labai maloniai 
priėmė ir gerai pavaišino< Sve
čią buvom 7, būtent: J. Vie- 
raitiš, K. Vieraitiene, V. Vie* 

r raitis, A. Vieraitis, X( Mana- 
sas, U. Manasienė ir A. Vąit- 

; kus, Pavalgę skaniu jietu, 
; keliavome į pobažnytinę salę, 

kur Įvyko L. R. K. S, A. ex- 
narią suvažiavimas. Nuvykę 
radom' didele minią. žmonių 
stovinčią prie bažnyčios, ir . pil
na bažnyčia. Mat buvo 3 jungi- 
tąvės/ kuriuos gerbi kun. IJr-*|rai sudainavo..

Klaidos Pataisymas
•v -> ♦

“Darbininke” No. 89-me, 
korespondencijoj apie p-lės 
Aušriūtės koncertą Philadel- 
pliijoj,. Pa„ prierašy — P. S. 
pažymėta, kad Kazys Dryža 
riteriškai pasielgė su atvyku
siomis artistėmis. Dabar gi, 
kaip teko geriau sužinoti, tai 
kreditas už tą, ne jam vienam 
priklauso, bet ir p-niai Ago
tai Mažeikienei ir net p-niai 
Mr Grigaliūnienei, nes prie 
tą vaišią ir jos prisidėjo; ta
čiau p-ni Agota Mažeikienė,di
džiausi ame laipsny.

' Jurgietis

• BRIGHTON, MASS.

I

• ■ ’ J

L. D. S, 22 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadieny, 
gruod. 7, 7:30 vai. vak., Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln S't. Ateikite 
visi. Valdyba

Telephone Purk 3226 x

t FKLASTON

f FOTOGRAFAS .
Jei norit turėt savo aiškų. *

< * paveikslą,, tai eikit nušifo-
? tografistą—F. KLASTOK 
i į togfrafubt pas patyrusį fo- 
i i Į Darbą atlieku vėliausiais 
1 [ išradimais. Ant pareikala- 
;; vijno, Cinu į stribas foto- ■ 
g į grafuot.
r Beje, titriu dar išradimą >
> -—padarysiu jusą paveiks-
> lą ant veidrodžio. Ateikit
■ . jpėrsitikrint.
L /,<.’■ F. KLASTON—FOTOGRAFAS “. . j

. 24 Millbuty Street Wbrcester, Mass. į
1 Telephone Bark 3236 \ > . 4

Privatiškai surinkta Watm’bury, 
Conn. Vladas Morkūnas, $5.00, 
Vincas Zakoriekas, $2.00; po $1: 
Rubin Cohn; Valerija Mišeikiene; 
Jonas Miseika; Marijona Joku- 
baitė. Visu $11.

■ f ' ' * : ■

■ Waterbury, Conn., Šv. Juozapo 
bažnyčios’ saloje, lapkr. mėn. 3 d. 
Po $25.00: . Kun. J. V. Kazlaus
kas, Kun. J. J. Valantiejus, Kiąi- 
A. A.-Vaškelis, $5.00; jonas Vi
nis $2;00; Vincas Butnoris, $2.00, 
$2.06;- po $1.00: Morta Butnbrie-i 
u ė.; PetrasKarpavičius; Marijona 
KarpaviČienė; J. AuTėštudlienė: 
Agota Stankevičienė; Mare Kašė
taitė; Izidorius Ignotas; Domini- 
kas Matas, $2.00 ; po $1.00: Sta
sys Makauskas; Ona Gudžiuvie- 
ne; Pranas Dovydaitis.; Vincas 
Kenensis; Pranas Muleckis $2.00: 
A. Jarosius; P. Muleckięnę; die
vą L'rbonaitienė;. S.Pocius; Mare 
Petraitienė : Mareęlė Račienė ; O- 
na Aleksandravičienė; P. Aižienė ; 
Rožė Daugirdžiutė; Ona Struekie- 
nė; Ona Jakavičiutė; Ona Bazde- 
vičieriė; smulkiu $8.05. Viso 
$94.05. ; . . . ;

Privatiškai surinkta; S-. Šapra- 
nis, $10.00; Jonas Tareila, $5.00 ; 
M. P. Majauskas, $2,00; G. Ka- 
žėmekas, . $10,00Jonas Rama
nauskas, $2,00;. Jurgis J. Daške
vičius, $2.00; Geo. Goloskas $1.00; 
Geo. Žemaitis $2.00; Martynas 
Virbylą $1.00; j. Jokša $1.00; M. 
K Kurvelis $5.00; Josėph Dan- 
deriš $2.00;. Peter Kukaūskas 
$2.00; M. P. Kenaušis $5.00; A- 
nelė Janušaitienė $200; J. Sta- 
uisldvaitis $2.00; Albert J. Bronš- 
ky $5.00. Viso $59.00. *

Hartford, Čonn., Šv. Trejy ės 
parapijoje, lapkr. mėn. 6. d. Jie- 
va Butnoraite $5.00 ; Mare Petro
niene $3.00 ; Kun. jonas Bakšys 
$5.00; Ivun. J. Ambotas $5.00; 
Gyvojo Rožančiaus- Dr-ja $35.00: 
Neprikląušomj-bės $45.00 ; Juozas 
Povilonis $2.00; po $1.00: Marė 
Stambraųskienė; Ona. Katinietie- 
nė; Katrė. Ppvilaitė; Magdė Ta-, 
mošaitė; Mare Deliuvienė;. Juo
zas Leonaitisj Antaiias -Deltuva; 
T. Gaučiąs; Rožė Mončiūnienč; 
Krienas. Aleksandra j Povilas Ši
leika ; Juozas Petraitis; Marijona 
Peteeka; Ag. Kleiniutė; jos. Gie
draitis. Viso $119.00; Vincas Gai
lumas $2.00. Agnietė Židoniene, 
Irena Leonaitė ir N. N. $5.00,

AVestfield, Mass. Šv, Kazimiero- 
parapijoje, lapkr. mėn. 8 d,: Kun. 
K. Vasys $4,00 ; Monika Valskie
nė $2.00; po $1.00: Jurgis Šoke- 
lis^ Anele Minkėlienė, Jonas Bart-- 
kris, Aleksa Atkočaitis, Aleks., Ko- 
valiauskas, Juozas Lingaitis, A, 
Jonaitis, A. Dvareckas, Alf. Jė- 
golevičiiis, Jer. Ųrbaitis. Monika 
Gedminienė, Antanina Tumšienė, 
Agnieška -Atfcočaitieftė, Petronė 
Cvirkierip, Ona Atkočaitiene, Vi
so $21.00. Smulkią $9.00; Viso 
$30,00, .’//■’ : ’
. Nuoširdžiai ačiū- /.

MONTELLO, MASS. '
LDS. 2 kuopos susirinkimas į- 

vyks. 4 d. gruodžio, Šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą. . Bus ge
ra proga atsilyginti už organą, 

k J. V.,_ Rast.

BALTIMORŽ.y MD.
Gruodžio 9 $ieną, 'sekmadieny; 

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

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

vyks lapkr. 11 d., - tuoj po sumos, 
bažnytinėj syriaiiiej, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbią reikalą* dėl kuo
pos, naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurią yra užsilikę mėnesines duok
les. LDS. 6kp. rast.

• s ' • • •

CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos* jnėhešinis susi
rinkimas atsibus, sekmadieny, 
gruod. tuoj po sumos, Lietuviu 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.

Pirmadieny, gruodžio 10 dieną, 
7:30 vai. vakare,..Karalienes An
gelą. parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir Sautli 4th, gatvių į- 
vykš LDS.. 12 kp. susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti. Valdyba

ii ■

L

$e.

Antradienis, gruodžio 4 d., 1928

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairūs pata

rimai užsilaikymo draugyste- ' 
je ir visuomeniniame gyveni
me. Paraše Kun. A. Staniul<y-

—.............20c.
Apie Kataliką Tikybos Tik

rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumą, ypatybią ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas .Fclik. Cozcl 30c,

• Tretininkij Jubiliejus 700 
metą sukaktuvėms paminėti 
prašymas Švento Pranciškaus 

votiuoliją ir J vienuoliją ^ta
tai

Hucklebsrry Finnaš labai 
įdomi apysaka
^Patarmes Moterims-—pamo- 
Idnimas moterims ją asmenį- . 
niame, šeimyniniame Jr visuo
meniniame gyvenime; Parengė 
Kun. V. Kiilikauškas------- ......15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laiką. La- ' 
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
te Jonas Montvila _________ 1,50

f *■ '

Auksinio Obuolio Historija. 
(Graiką Myteologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva..;—.......50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Paraše. T. ‘Vyšniaus
kas. Verte P. B,;__ _____;....„.40e.

Trumpi Skaitymėiiai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius, gyvenimo atsitikimus. 
Paraše J. Taryydas ....___ .„..45c.

Žiema ir Vasara. Parašė pv, 
Mašiotas ............. .... 1„...... 20e.

Turto Norma—moksliški pa- 
__ ...45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per
30 jeną—apie vienas .derybas 
be galo įdomūs nuotakiai kelio
nės per įvairius. kraštus. Pa
rašė Julius Verno. Vertimas 
•I. Balčikonio ___ .....„..„...„..$1.00
Pramoninės Demokratijos Pa

grindai—parašė Uosis. —„...„.„;75e.
Marijos Mėnuo arba apmąs

tymai kiekvienai mėnesio die
nai apie Marijos gyvenimą. . 
Surinko kiih. M. J. D-as.......;....35cy

Didžiojo Karo Užrašai—su • 
paveikslais iš 1914—16 metą. 
Paraše P. Žadęilds  ---- ;.„......75c.

Kaip Gyvena Belgijos ūki-, 
įlinkai. St Dabušis.,... ......... ,10c.
Gerumas—aprašymas apie ge

rumą per Tėvą Faberą-Filipi-. * 
ną.. Verte Kun. P. L. „.l...;...„„;„..15c.

Tabakas—Nuodai-—rūkymo - 
kenksmas; pagal d-rą.Nikols- 
kį parengė S. Kaimietis---- .....,.15c

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskufis—apysaka 15c;

Kataliką Bažnyčia ir Denio- ‘ 
kratizmas. — Paraše kun. Ta
nias Žilinskas.—— ------ ...t..50c.

. Apaštalystės Maldos Statu
tas,—Verte Kun. P. Šaurusai-. 
tiš- ___ ___.^„_____.„25c.

Gegužes Mėnuo — Kun. P, 
Žadeikio. Kaina —.—- ---------50c.

Aritmetikos Uždarinynas..„.25c.
Vaiką Darbymečiui—Rinki

nėlis kalbos mokslui —..._._„.„..50c.
. Petriukas—laiškai vieno vai

kelio. Vertė S. Rakauskas.,—.....15c.
Bolševizmas—Kastaiyra bol

ševizmas ir jo vykdymas Rusi
oj.  -----:—— ------,——15c;

. Žaidimą Vainikas—Savybes 
vakarGliams. ir gegužinėms su . ; 
gaidomis. Supaisę Matas Gri
gonis ---- .......50c.
. Laime —* (poema). Parašė 
Vaitkus „..-50c.

Mūsą Tikėjimas—Išaiškini*, 
mas pagrindu mūsą tikėjimo/ 
Vertė Jonas M. .Širvinta. 50c. |

Bitininkas. Parašė Tėvas 
. Jeronimas Peekaitis.
, Lietuvos ženklai.—Išleido J. 
Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c.

Ėmęs ir'Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas, j—BOo.

Graudūs Verksmai, — Vertė . 
Vysk. A, Baranauskas 10c.
EucharistiškosStacijos.—Su? 

lifurino ICun. P,. Juškaitas..—15o.
Kristaus Krykus: Stacijos,

Graudūs Verksimu, Maldos Ge-
Siąsdami užsakymus nrba pinigus, visuomet ątesnbkHė teipt 

i)ĄiRMXNINrKAS

366 Mbm
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. PROVIDENCE, R. I.
L. D. S'. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gruod. 16, tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame šusirinkipte dalyvauti! *— — *T—x— JI 1-1.1 ■frn _ _ t i • 
me graži! pavyzdi kitiems.
ir užsimokėtą duokles. Parodyki- sfekąitymai. Paraše Uosis.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS, ^6 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, gruodžio 16 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tą visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivesti! prirašyti prit 
mūsą brangios organizacijas.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

t

SO. BOSTON,MASS.
Antradieny, gruodžio 18 dieną, 

7:30. vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujij ir naudingą klausimą pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą?

Valdyba

. NEV7 HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, gruo
džio 23 d., 1 vai. po pietą, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame‘narius (ės) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles. .

. ; Valdyba

gūžio, Birželio ir Spaliu mėne
siams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys—••••25ci
Išganymo Apsireiškimai—-atė

jimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
su gaidomis w*..7 UOl

Dangaus Karaliene.—-Suvin-. 
ko Kun. M. Gavalėvičiųs; ,;bc 
apdarą 75 centai, su apdarais 1,09

Legendos ir Pasakojimai n- v 
pio Kūdikėlį Jėzą,. Verte kūm 
V. Kulikauskas o&

žmogus ir Gyvuolys, Para
še kun. P, Bueys 30e.

Elementorius ir Vaįką Skai- . 
tymeliai. Išleido M. Paltanu- 
vičia ....25 c.

Socializmas ir Krikščionybe,
Prof. V. Jnrgučio ------------ '...10ei

Žydas Lietuvoje. Parašė S, 
Kaimict is ........__ —„,...........,..10c.

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuyiu kalbomis- 
guldė P. B.

Apie Apdraudą. Parašė J,
S. Vasiliauskas..... ; ...... .....5e.
/ Katoržnikas ir Tėvyne, Dvi >•. - 
apysakos. (B. Vargšas)   15o,

Trumpa Apologetika arba 
Kat’. Tikėjimo'Apgynimas. Pa
rašė kun. , V -Ząjančauskas......50c, .

Apsriliimą Komedija. Atsi- ‘ 
tikimas iŠ Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaiis Vai 
kas. .................   ...........,110c

Moterystė ir Šeimyna.,VertČ 
J. Gerutis...... .................... .40c,

Limpamosios Ligos ir kaip . t 
nuo ją išsisaugoti? Parašė Dr.
A. Vileišis. ............. .......____ ___ 50o.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji .gamta: žeme, vanduo, 
oras. Paraše J. Baronas_ ..........ūOe,

■ ■ . ■ >-

Mūsą Laiką Šventoji, Šv. Te
rese, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlėlė. Verte Juozas Stankevi- . 
eius 5(3. ■

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktą . 

komdija; parašė S. Tarvydas 25<\ ‘ 
1'Eigėtij-GVdriim^/Š^ą veiks- / ‘ 7‘f 
mą komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas ....J—------~25e» ’

Ubagą Akademiją ir Ubagą . 
Balius—komedijos po . 1 aktą. 
Parašė Seiriją Juozukas....—.358.

Sniegas—-Drama 4-rią aktą.
Verte Akelaitis. -------- ,_..._„...„40o.

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus;” Para-, 
še Kun. L. Vaicekauskas...—10c^'

Žydą Karalius—drama 4 ak-, 
tą, 5 pav. Vertė J. M. Širvin-, 
tas  __ ________ ______ _—30o.

Visi Geri—3-ją .veiksmą vaiz
delis ; parašė F. V; —™-_...-10c.

Patricija; arba nežinomoji 
kankine-—4. aktą drama. Ver
te Jonas Tarvydas —

Piloto Duktė -^- 5 veiksmą 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35b,

-Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktu; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktą; parašė J. 
Tarvydas —-------- :

Vaiką Teatrai: dalis I? 1) :
Pagalvok ką durai;. 2) jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai- . 
mę. Surinko S. K., D. ir N.—15c.
( Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- ‘ 
Surinko S: K., D. ir N.

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

spauda. Odos apdarą $2.00 ir $3.06
Mažas Naujas Aukso Alto- 

rius—juodos (prastais mink& . ’ 
tais viršeliais) 2_.™.‘..50o

Mažas Naujas Aukso Alto* 
rius-^juddos (prastais kietais 
iželiais) 0e,

Mažas Naujas Aukso Alto* 
rius—juodos (geresnės, mink*. 7 * 
tais viršeliais)^--—

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius—juodos (šoros odos vir
šeliais) ---

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—baltos (coluloidos virše
liais)

įvažas Naujas Aukso Alto
rius—baltos (coluloidos virže- 
liais, su. kryželiu)--*—.

WATERBŪRY, CONN
Gruod. 23 d- ,1 vai. po pietą į- 

vyks LDS. 5 kuopos , susirinkimas 
senos mokyklos kambary; Cbii- 
grėss Avė.. Ateikite visi. Valdyba 

Valdyba

C. BROOKLYN,N. Y.
Gruod. 23 -dv, tąoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes. turime keletą svarbią 
sumanymą. Atsiveskite ‘ ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

LAWRENE, MASS.
70 kp.,susirinkimas įvyks 

gruodžio 16 d., po dvyliktai’vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti i šį-susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesinęš. Atsiveskite ir 
Savo draugus prirašyti.; Nariai, 
kurie dar neturite mokescią kny
gučių tai gausite susirinkime.

• S. čaikauskas, rašt.

WORCESTER, MASS.

LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 
vyks gruodžio 12,.7:30* vaL vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenče St. Visi nariai būtinai atei-. 
kitė, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbią klausimą^ Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

* Valdyba
•• F-

’ DETROIT, MICH. 1

L. D. S; 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks .sekmadieny, 
16 gruod., tuoj po pamaldą,.šy. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra. kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą Ori ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. • - * Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Gruodžio 12 d., 8 vak vakare. 

Lietuviu italėj Įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nąriąi prašomi susirinkti. Rast.

Ofisotel.:.ParkWl . 
ADVOKATAI .

. BARKUS IR ABODEELY 
. 725 Slater BmĮding 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS

. 10l Sterling St. Maplo 40,64 
MICHAEL N. ABODEPLY

71 Suttolk Stveri, Oedar 6771
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V> • I ART. A. VANAGAIČIO f
ZiniOS *' ' VAKARAS

• Sekmadienį, ginoižio ant-Į
GERIAU NEGU į I DAR APIE JUNGTUVES /ki/“ I H

•FTiramasiT Įkalbus, MunieipaI salėjo, ||
11KB1AK1 “Darbininke” buvo tium-[žmonių .buvo daug. |

Lapkričio 26 d: Šv. Petro pai paminėta, kad šv. Pet* 
lietuvių bažnyčioje prasidė- ro lietuvių bažnyčioje, kum -■ . į
ju misijiOs, Misijas veda Te* K. Urbonavičius surišo am- BOSTOM‘0 KOLEGIM LAI4 
vai Marijonai kun. Vaitke* žinuoju ryšiu dvi mūsų dar J Aį&TO “EOOTBALL** . I

vičius ir Baublys. buotojų poreles, būtent: Ąl. ŽAISLĄ Į
Pirma savaitė* buvo mo-Įlvaską su p-le Ona Pivoriū-| Pereitą šeštadienį Fen-Į 

terims. Moterys gausiai lan-lnaite ir Vincą Valatką su way parke įvyko ‘/footbalF’| 
kėši ir naudojosi Dievo ma- p-le Marija Pivanūnaite. Į žaislas tarp BostOn Collegeį 
lonėmis. Ypač, užbaigiant, čia norą trumpai pažymė- [ir Holy Cress^ Į , _ _ t
tavo apie pusantro tūkstan- siu, kad Aleksandras Ivnš- Bostono Kolegijos "t^’T 

ciumteru . fo prieš 1921 metus gyvepo y*a pora lietuj sportam- - M5^„^en(fo. m.pasažieriai išgerti.
Šią savaitę misijos tęsia-Lewiston, Me. Jis ten, kiekĮkų, kurie labai gorių past-1 F A • * • •/ .

si vyrams. Tikimės, kad ir Į girdėjau daugiausia darba-Įrodė prieš, šv. Kryžiaus Ko-Į y 
vyrai pasirodys gerai ii* kasivosi tarp jaunimo. Atvyko Įlegijos sportininkus. 
Mkarą gausiai lankysis ir Įį Bostoną 'kviečiamas- prie j • /- »—-r
Klausys Dievo žodžių. . / [“Darbininko” redakcijos. Į '

Laike misijų gera proga [“Darbininko” redakcijoje Į RIUS ČIA [spaustuvėje,
atlikti išpažintį, nes' bus [jis dirbo keletą mėnesių iri Pereitą savaitę lankėsi l • -r
daug svečių kunigų ir kas [per tą trumpą laika jis pa-[redakcijoj ir artistas Vana- [ PRASIDEDA BRUZIJe- 
tik norės, be vargo, galės [rodė savo literatinius gabu- Įgaitis, “Margučio” redak-Į JIMAS

atlikti. [mus. Pasiliuosavęs iš re- torius. Parapijos vakarienei pa-
—-—------- . dakcijos p. Ivaška stojo į Į -*——---------r sibaigusprasidėjobruzdeji-

PALAIMINO VAIKELIUS [mokyklą ir• pasirinko spaus- BIZNIERIAMS GARBĖ |mas prįe kitos pramogos, 
Tėvas Vaitkevičius, sek- tuvių vedėjo kursą Wenth*[ Mūsų biznieriai užsitar-rengiamos parapijos naudai, 

madieny, 3:30 .vai. po pie- pvorth Institute. Pabaigęs nauja didelę garbę. Kiek- Marijos Vaikelių Sodalicija
tų, mažiems vaikeliams ir kursą dirbo ang'lų spaustu- Į vien^ inetą kuomet Šv. Pėt- Sausio , 13, 20,1929 metais
tėvams pasakė gražų ir pa-1 ve j e. Vėliau p. Ivaškevi-|ro parapija ką nors rengia stato scenoje -5 atidengimų
mokinantį pamokslėlį, pa- čius jį pakvietė į real estate tai biznieriai gražiai atsižy- operetę u SNIEGO KABĄ-
šventino medalikėlius ir su-1 biznį, kur ir po šiai dienai Imi savo duosnumu ir parė- [LAITE.” Visas pelnas tų 

t teikė vaikeliams palaimini-tebedirba. nimu. Šį metą ypatingai]vakani skiriamas Šv. Petro
itaą. Buvo labai gražus įs-Į Visą liuosą laiką nuo [atsižymėjo daugelis. Kiek parapijos mokyklai, 
pūdis kumet motutės vedė mokslo ir darbo pašventė teko sužinoti nuo vakaro ve- Darbas prie statymo pra- 
tr nešė vaikelius pne alto- jaunimui ir darbmmkams. dgjo tai sekantieji prisidėjo sidėjo spaUų mgneSy? Jau
natis paraummmui Rnsynejo j laikraseius zmu- prie pasekmių vakarienės: J-nimas'sparSiai imasi už dar-

Lietuviai turėtų bilti dė- tęs ir straipsnelius ir kitus piekavičius, J, Venckus, T. bo FL^ijos jiems ne
tingi savo dvasios vadam ragino tą daryti. Pastarai- Daunis, A. Naujokaitis, A. trūksta
už duotą progą sustiprinti siais metais beveik visą lino- Adomavičius, K. Petreikis, ■ „ ,. ‘ , . .
Savo tikėjimą. Rap. są laiką pašventė vyčiams. L. Baltrašiūnas, J. Valec- . pnB pasetaning*-
• •• --------- Jis h- dabar yra L. Vyčių kas> j. Klimas, J. dari» pnadCja. ir swi-

LANKĖSI REDAKCIJOJ 17 kp. pirmininku ir buvęs
Pereitą savaitę “Darbi-centro valdybos nariu.

ninko?’ redakcijoje lankėsi LDS. nariu yra nuo rug- 
Tėvas kun. Baublys. >Džiau-|piūčio 31, 1922. 
gėsi LDS. įstaiga -ir linkę- Vincas Valatka buvo ar- 
jo, kad organas “Darbinin- čiau prisiryšęs prie L. D. S. 
kas” koplačiausia pasklistų organizacijos. Jis jau kele- 
po lietuvių kolonijas. ta metų kaip yra LDS. 1 kp.

* * * iždininku. Nebuvo to paren-
Pirmadieny lankėsi mūsų gimo, kur Vincas nebūtų 

redakcijoj kun. S. Drauge- dirbęs. Dirbo visuomet nuo* 
Ės, knygos “Am. Lietuviai” širdžiai ir kantriai. Jis ne
leidimo komisijos pirminiu-[ieškojo pagyrimų. Buvo ra
kąs.. Jis buvo statistinių ži- Į mus ir ištvermingas darbi
nių rinkimo reikalais. pinkas. Vincas dirbo ne tik 

. - -------- ------ kuopoje, .bet apskrity ir
. J. E. KARDINOLAS O’CONJdaug prigelbėjo centrui. Vi- 

NELL 68 METŲ AMŽIAUS suomet jis buvo spaudos 
Šeštadieny, gruodžio 8 d J platinimo ii- pramogų ren- 

j. Ė. Kardinolui O’Connell, gimo komisijose. Uohai 
galvai Bostono arkidiocezi- platino spaudą. Be to, jis 
jos sueis 68 metai amžiaus, nemažai darbavosi ir tarp 
Tą pačią dieną pripuola jaunimo — vyčiuose ir šv. 

. Šventė Nekalto Prasidėjimo. [ Petro parapijos chore.^ 

J o Eminencija yra 
stiprus ir energingas. 
21 metai kaip jis yra dioJ 
cezijos galva.

f
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mailių nuo Virginijos Atlantike. Kaip jau bu-
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I DRIUGIjy VALDYBŲ 
ADRESAI '

ŽVENTO PETROIR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

. Į Pirmininkas A. Navikas*
!• 702 E, 5th St., S. Boston, Mass.. 
ĮVice-Pirm. — J. Jackevičius, ■ 
Į 92 Saivyer Ave„Dprche8ter, Mass. 
Iprot, Raštininkas — L, Švagždyg, 
Į’ 11 Bowen St, S. Boston, Mass; 
I Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis, 
I 366Broadway, So. Boston, Mass. 
Į Iždininkas — Vincas KaliŠius, 
I 67 G St., South Boston, Mass, 
I Maršalka —> K. Ambrozas, 
Į 492 E. 7th St., S. Boston, Mass. 
j Draugija laiko savo susirinkimus 

i * kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So, Boston, Mass. ..

I dF

IMb . .

t

M

’.»

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALF/ ; 
DR-JOS VALDYBA ’ z

riiadieiiio valcare gruodžio 9 Ma» :
dieną. Į Telephone South Boston 3552-R

Visus, katalikus raginame Vice-Pirmiiimkąs--J. Petrauskas, 
gausiai ..lankytis tr naudotis Į pIot. BaStininia»-Lj. Glineekis, 
Dievo malonėmis. Į 5 Thomas Pk., S. Boston, Mass.

N. P. P. Švč. dr-jos vakaras 366 Broadyak S. Boston, Mass, . 
t t. -v ' i •. -i t.-r įKasierius A. Naudžiūnas, -' 
Lapkričio 25 d. įvyko N. j 885Brpadway, So. Boston,Mąsa.

P. P. ŠVČ. draugijos vaka- Tvarkdarys J. Zaikis, 
į-K ■-■PmmflMR'-bnvn i vii 7WinfieldSt., S. Boston, MaSŠr tas. 11 ogi amas buvo įvai- [Dpattgya laiko SUmąnkimus kas 4 
TUS. So. Bostono įžymiau- Į • trečią hcdėldienj kiekvieno mė-. 
sios artistės, kurios yra pa-1 ..nėšio, 2-rą valandą rpo pietų, 
sizymejusios dar dzimdzių St., Sb. Boston, Mass. 
laikais, vaidino “Pipse ir i— --------- ------ :-----:———-—
Tipse.”Vaidino p-lės M Sa LIETUV. DUKTERŲ DR-JOą 
kalauskaitė, M. Gribaitė, M. PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. ' 
Dusevičiutė ir p-nia A. I VALDYBA

Publika turėjo f Pirmininkė — Jieva Maiksienč, 
p | 625 E. 8th St., S. Boston, Mass.

I Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienė, 
■ II Monks St., S. Boston, Mass. 
i Prot. RaŠt. — Ona Siaurienė, 

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

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnient,. 
29 Gould St., W. Roxbury, Masš, 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdiene, 
1512 Columbia Rd., So. Bostoit 

Draugija savo susirinkimus laikom 
kas antrą utarninką kiekviena 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po , 
bažnytinėj svetainėj. -*

Visais draugijos reikalais kreipki- 
: tės pas protokolų’, raštininkę 

laišku ar telefonu.

40 vai. atlaidai

Gruodžio 7 d. prasidės 40

Įraščio Bostone, kuris per čigonųbalalaiknišdirbė-
Įporą ar daugiau metų buvo jas K. Ambrozas. ____

“MARGUČIO” REDAKTO. Ispausaiaamas ^Keleivio”: Žymesnių vaidintoji^ rit- val atlaidai ir baigsis sek-

uis, S. Vaitkevičius, V. 
Nastaras,. S. Ūsis, J. Saka- 
;auskąs, A. Barisienė, F. 
Aodis, V. Jakštas, B. Jakš
tas, J. Medžis, S. Vileišis, 
Strand Cash Market, Švagž- 
dys ir Vėrvečka, J. Miller, 
A. * Vilkonis, J. Strigunas, 
Petersons Market, D. Dūks
ta, W. Marcinkus, G. Švel- 
nis, D. Norvilas, E. Faust, 
V. Mikailavičius, S. Barise- 
vičius, P. Akunevičius, P.. 
Bušmanas, J. Jovaiša^ D. 
Pačerčinskis.

Pieskelis

dar Jis yra LDS. nariu nuo 
Jau [ lapkričio 8 d., 1916 m.

Taigi abu darbuotoju bu
vo visų mylimi ir gerbiami.

PRIDUODA NAUJĄ JĖGA |LaPk"e10 25 d. juodu suėjo 
SUMENKUSIEM ' 1 ^uunyste pasumdiun. sau
REIGANAM • F drauges

' t . sesutes Pivanunaiteš.At jūsų organai, yra silpni ir su-1 .
menkę? Ar jąs prastai miegate naktį P-leS PlVUTlŪnaitėS, da- 

’ ’ tr pabundate -pavargę ir nusikamavę L * . • ,
ryte? Ar esate nervingi ir susierzinę? bai’ ponios, nesenai atvykę 
NmrTpiie greitai pataiso tokią . pa- kx TJotuvos P-nia Tvaškip- 
dėtV.nęs. jie sustiprina organus ir M-eiUVOS. JT iiiil ±\cUSKW 

. ją. veikimą ir priduoda naują jėgą nė rodos Vta baigusi Lifitu- 
nervąms ir muskulams. Tuo budu nė* I . n K . T -r*

, virškinimas ir. konstipacija yru huga-|VOje mokytojos KUl’Są. 1 p.
.......... pivariūnai A. iivT. yra jįj 

dėdes.
Mūsų įžymiausiems dar

buotoj ams linkime sukurti 
-gražių lietuvišką šeimynėlę. 

- . Draugas

liiiGOS, inkstą ir pustės suerzinimai 
palengvinamas, galvos skaudėjimas- ir 
kvaituliai ISnyksta ir miegas būna 

‘ pmisingas ir gaivingas.
. , įrodymą ką Nuga-Tone atlieka dėl 
. Žmonių su sumenkusiais Organais duo
da IniSkas P- W. J.. Hopper iŠ r.um- 
herston, K C. l’-nas Mopper yra M 
mętą ir'sako: “Aš niekad nevartojau 
vaistą, kurie taip greitai* sągiąžintų 
spėką, kaip Nuga-Tofte. Aš juos. va» 

. 1 tojau tik 20 diėną . ir jaučiuos taip 
jaunas, kaip būdamas 25m" Vaistai, 
kurie iMidnro tokius stebuklus, turi 
būti iąmmi kiekvieno žmogaus, kuris 
yra menkos sveikatos. Jąs galite gam 

*- tl Nugii-Toue kur tik vaistai yra par- 
: daytaėjajnl, arba jitsą vertelgą užsa- 
*' dėl M urmo Vutštinėš.

: SOUTHBOSTONE- ; ■ ► • ' » f • „ ’
ImrsidUoM pigini nŠtuonią šeimynų 
du atskiri namai. Geram stovy, ant 

. Fmirth St, arba,.mainysiu kad ir ant 
prastą Puipą, jeigu gauėtau apie tuk- 
statkį “rasit.” Man būtinai reikta 
klek lmfs pinigą. Savininkas it.
NAIUS, 10’ Melięn St., Doreliester. 
Mass- Tol. Wbot*5W. ūk-ll)

e

,.i ___________

UŽMUŠĖ LENKAITI
Pereitą savaitę, ketvirta

dienio ryte apie 1 vai. važia
vo iš Scituate į Brookline 
dvi poros jaunuolių: p-lės 
Chmelinski, p. Graham ir 
Jiamphier.

Belenkdami kitą automo
bilį, iš dešinės, apvirto ir 
p-lę J. Chmelinskį mirtinai 
pritrenkė ir bevežant į 
Quincy j į mirė. J oš seserį 
pavojingai: sužeidė, bet ti
kisi, kad išliks gyva. Vairi
ninkas irgi pavojingai su
žeistas. Tik Lamphiet leng
vai sužeistas ir tą . patį ly
tą galėjo eiti į namus. A. 
a. Chmelinškiūtė palaidota 
šeštadieni. Jos dėde kun.

■ į i.

Chmelinski. atlaikė už jos 
vėlę šv. mišias.

Kun. Chmęlinskio brolis, 
mergaičių tėvas, yra redak
torius ir leidėjas lenkų dįėn-

gę žmonės, kurie , sudaro į- 
vairiaš komisijas. Kiekvie
ną komisija, turi s8ii paskir
tą darbą. Kįekyiėną komi
sija veikia savo srityje. 
Jeigu visuomenė brems šį 
gražų . darbą,, ir padės įvai
riomis komisijomis, tai pa
sekmės turės būtį geros.

Scenerijas piešia prlė O. 
Pašakamiutę, 0. ‘Žūloniutė.

Scenos papuošimui (gėles 
daro) p-lės P. Švagždžiūtė, 
O. Ambroziūtė, O. Sinkevi
čiūtė.

Scenos medžio darbą dir
ba K. Ambrozas, V. Tamu
liūnas.

Svetainės uždangas siuva 
p-lė Z. JakubaųskĖttė.

Scenos uždangas siuva pa
nelė K. Švagždžiūtė.

Scenos tvarkytojai: V. 
Savickas, V. Tamuliūnas.

Scenos elektrogistas K. 
Ambrozas.

Svetainės elektrogistas J 
Antanėlis,

Orchestrą veda p-le EI. 
Kiburiūte. ■
: Programų komisija O. 
Siaurienė.

Tikietų komisiją O. Jan- 
kiene.

Rūbų kirpėja M. Švagž- 
dienė..

Dailių mokytojas M. Kar
bauskas.
r Šokių mokytoja p-lė C. 
Karbauskiūtė. . ■ j

s Kareivių kilpinų išdirhė- 
‘ jas K, Ambrozas. /

bus siuva M. Švagždiene, E'. 
Kiburiūte. ;

Šokikių rūbus siuva ponia 
Karbauskienė, p-lės F. Kar- 
bauškiūtė, A. Grabijohūtė, 
O. Valeckiute, O. Kavoliū- 
tė, M. Treinavičiūtč, O. Am- 
broziūtė, O. Marceliohiūte, 
M. Grilevičiūtė, O. Žades- 
kiūtė.

Svetainės puošimo E. 
Gędrimienė, J. Vįrbickienė, 
K. Čiurlionienė, S. Žukaus
kienė, J. Kasparavičienė, J. 
Gudaitė, G. Žuromskienė.

Svetainės lubų puošimui 
dirba New Stylė Stain glass 
Co.

Dainas tinkamas scenoje 
prirengė kun. S. P. Kneižis.

Scenos medžio darbą atli
ko J. Štrakauuskas.

Užkandžių teikimui O. 
Staniuliutė.

Scenos rožes daro AI. 
Kupriėnė. "'

Pasiliko kehos komisijos, 
kurių vardus neteko sužino
ti. Ištikrųjų matosi kad vi
si imasi rimtai už darbo. 
Kokios pasekmės bus iš vi
sos darbuotės matysime va
sario mėnesyje,- po visų 
trukšmų.

Kneižienė.t 
daug juokų iš tarnaitės, ir 
■viešbučio viešnių vargt).

Nemažiau prijuokino pu-| 
iliką ir p-nia Ona Jankie- 
nė su monologu iš “kra- 
jaus.” .

Kleb. kun. F. Juškaitis 
pasakė turiningą agitaciji- 
nę .prakatbėlę . •

'Žmonių- buvo nemažai.
Vakaras pavyko ir drau

gijai liko pelno.
■ {■

Pieskelis

Gerb. Klebonų Domei
šiuomi. pranešame getb, .klebonams/ kad “Darbiųm- 

ko” spaustuvė spąusdiria giįaįių konvettelfii sū Sy. Kale* 
du paveikslėliu ir antgalviu: UŠV. KALĖDŲ DOVANE
LE.” '■ . / '-A .. y ■; - \ • . / y

Gerb. ldebonų užsakymus išpildysihis greit ir už priei
namą kainų, /■'*■

iff ffi> aS ta»Jiii.iitu West Broadieaį) \

Steam ' Hotwąter
. Heatmg

A.J.WHELAN
202 N St Tol. 0610-W 
' . . •.'■•. ' (G.-7) '

: • .-.__ _r—__—:—

i -

ROOFERIS .

PETRAS TARUŠKA
Taisomo tjręi eseape.? Gyvenimo vieta 

Bokbtfv/Tel. ¥ B. 2905.

‘‘DjiBBTNmO’’ ĄBŪINIŠTĖACIJA '
South rBoottm, Mms.

X •

PAĖMĖ ATOSTOGAS

Šv. Petro parapijos vaka
rienės prirengimui reikėjo 
nemažai darbo pridėti. Vy* 
rai, vaikinai,, moterys, mer
ginos per kelis mėnesius 
rengėsi prie to milžiniško 
darbo. Pasekmės vakarie
nės parodė, kad jų darbas 
nenuėjo veltui. Kiek teko 
girdėti sekantieji paėmė sau 
trumpam laikui poilsį: V. 
Savickas, V. Valatka, V. 
Tamuliūnas, A. Naudžiūnas, 
S. Kavolius, J. Jackevičius, 
M. Šeikis, K* Ambrozas, A. 
Neviera, K. Ambrozas, J. 
Šultienė, J. Kasparavičiene, 
M- JackeviČienė, K. Bąto- 
lienė, M. Eimutiene, O. 
Lengvinienė, J. Petrauskie
nė, A. Majauskaite, M. Na
vickiene, M. Ausukaite, J. 
Marksienė, V. Skudiiene, O. 
Adomaitienė, M. Komičiene, 
O. Šulciūtė,. Ąmbroziūtč, 
O. Marcėlioniūtė, O. Staniu- 
liutė.

PieskeĮis

CANĮBRIDGE, MASS.

; Sekmadiehy, gruodžio 2 
d.. N. P. P. švČ. lietuvių; baž
nyčioje prasidėjo rekolekci
jos, kurias veda kuii. S. 
Draugelis. Pamaldos rytais 
5 ir vai. ir vakarais. 7:30 
vai.

\ >'

Buvęs

TUDOR VIS DAR TEBE
LAIKO No. 1

Daug kas įdomaują kas 
Massachusetts valstijoj turi 
mažuosius automobiliams 
numerius.

Automobilių registracijos 
departmentas praneša: Tu- 
dor iš Sandwich turi'No. .1, 
Herbert Stearns turi No. 2.

Registruotojas Parker 
karštai ragina automobilis
tus išanksto įsigyti auto
mobiliams registracijos 
“platės.”

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

Pirmininkas —- Jonas Jaroša,
225 L Si, So. Boston, Mass. 

yice-Pirmininkas—J. Grubinškas,
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, • -* 
36MercerSt? S. Boston, Mass.

Maršalka — P. Laueka, 
<393 Fifth St., Bo._ Boston, Mass. < 

Draugija laiko/susirinkimus kas 
antrą nėdėldienį kiekvieno mė
nesio, po utim. 492 E. S’evcnth 
St., parapijos salėj, Septinta 
Gatvę, South Bastote, Mass.

.1

i REIKALINGA
JAU^A PAKELE arba vitlur- 

į nmže moteris dirbti prie namų., 
j darbo. Geri namai. Kreipkitės:
i Mrs. B. L. GALE,ė 53 Charlotte

St.. Dorchester, arba Tei. Tai. 
LRS12. -•••..

p

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

Pirmininkas — Mot. Versiackas,
694 E. 5th St., S. Boston, Mass. 

Viee-Pirm. — Pov. Rūką,
95 C St, So. Boston, Mass. 

Prot. Rast Ant. Macejunaš, 
.450 E. 7th St, & Boston, Mass. 

Fin. jRašt. — Pranas Tuleikis,
109 Bowėn St., S. . Boston, Mass, 

Iždininkas — Andrius Zalicckas.
150 H St., South Boston, Mtis®. 

Tvarkdaris — Kazys Mikailionjs/ 
■ 906 E. Broadrcay, S. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus

kas antrą, nėdeldienj kiekvieno 
menesio Lietuvių Salėj, kert? 

: Ė ir Silver gat, So. - Boston, 
. Mass., 1:30 vai. po pietą. AteU 

darni susirinkimam prašomejit- 
sivesti naują narių prirašyti 
prie mūsą draugijos..

5 kambariai “Darbininko’* name 
su Šiluma It labai pigiai. Dėl in
formaciją kreipkitės “Darbinin
ko”Administracijom

K
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visold’as“ di^seš/šiūtusirl<au* jį

i

į! tus kūdikiam it sunųgąsiėms 
į į Patarnavimas geras. Apmai- p 
į į nome.lcaip netinka . , »
'jį 837 Broadway, Sč.4Boston,
J. ’ ■&!. a B. w < . t

. Gartidziatis Telefonas \ . Stabas Telefonas |
South Bostoh 0777 N - , “/ . ;Šo. Boston 1403-J !

PARKWAY autu sek vi c e į

Parduodam naujus Stiidėbakcrlus Taipgi tafemn |
visokio padirbimo -aųtomobHiaš fe pervežam nuo HlfoMgeduvI 

1 “ siusdieną irnakti.lTŽlaikomGrtlfirSihelair gažolin^. Į
415 W Cfotany Avime, • < * - Wb& į5
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KAS DAUGIAU BEBUS 
IŠRASTA?

♦

šiandieninė gadyne yra 
elektros ii’ mechaniškų išia- 
dimų. gadyne, Hadia užima, 

į- svarbiausiąją rolę, AmerL 
L ka turi'daug’ genialių žino- 
į nių, .ir Čia visoki išradimai 
į plinta. Deja, Amerikos ge- 
į nijams labiau rūpi doleriai, 
. negu idealiai, darbai.

Antai, Vokietijoj genia
lūs žmonės daugiausia yra 
ir idealistai. Jie dirba ne 
savo kišeniui, bet tautos ar 
visos žmonijos gerovei. Kur 
genijui neatskiriamu drau- 

^.gu yra idealas, tenai stam- 
■ i . bosni. ir stebetinesni išradi- 
l niai ir darbai atliekami, *

yokiečiai visam pasauly 
yra žinomi kaip gilūs min- 
tytojai ir mokslininkai. ’Tai 
paliudija kad ir pastarasis 
vokiečių išradimas. Tas iš
radimas tai karo laivas, 
kurs be žrąonių valdomas ir 

. kovose gali. dalyvauti.,-

. . ... Tas laivas valdomas iš lu- 
to laivo pei- radio. Per ra
di o laivui paduodami įsaky
mai, kas jame turi įvykti, 
kai ir kur jis turi plaukti, 
šaudyti ir, pagaliau, šusto-

, vi.

.4

; L. D. S. CENTRO VALDYBA"
. Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas, 

50 W.’$ixth St.,
S'outh Boston, Jlass. 

Vi. Paulauskas, Pirmininkas,
- 19 Davidson St.,

Loįvell, Mass. • 
•P. Zdankus, Vice-Pirmininkas, 

1297 W. 15th Avė., 
Gary, Ind.

,A. F. Kneižys, Sekretorius, 
366 W. Broaūvvay,

South Boston, Mass.
■ A. Vaisiauskas, Iždininkas, 

371. Portiąnd St,, 
Cambridge, Mass.

Kontroles Komisija
J. Smilgis, J. Glavickas ir 
Ainorius.

k . x ■ Literatinė Komisija
> Kun. V. K., Taškūnas, . 

Kun. K. Urbonavičius,
K. J. Krušinskas, 
Kun. J* Švagždys, 
J. jMt‘Vieraitis.

E.

s

Atstovas Į A. L. R. K. Federacijos

Nesenai vokiečių karo lai
vynas turėjo manievrus ir 
tas bė įgulės laivas buvo iš
mėgintas. Gauta kuo ge
riausių rezultatų. .Iš kito 
laivo per radio į. jį perduo
ti įsakymai įižkurti pečius. 
Liepta paleisti, mašinerijas 
ir plaukti į nurodytą pusę. 
Įsakyta iš armotų 'šaudyti. 
Tai visa laive išpildė tam 
tikri prietaisai.

Iyas Įdomiausia, kad jei 
laive viena mašinerijų su
genda, tuojau pečiuose Ug
nis užgesinama; jis sustoja 
plaukęs ir iš jo išlekia ke
lios rakietos. Tai pagalbos 
šauksmas. Einant tomis ra- 
kietomis, sugedusį laivą ir 
naktimis galima jūroj atras
ti.

Patsai laivas nenuskandi
namas. Jo dugnas ir sienos 
storai koi-ku išklota. Ir sky
lėtas galėtij plūduriuoti:

Kauno “Vienybe”

AR GALIMA ŠILIMĄ BEI 
. ŠALTĮ RADIO SIŲSTI

Dar prieš karą šį klausi
mą pradėjo tyrinėti airis 
mokslininkas P. Quen, bet 
karo metu žuvo jo neištyręs. 
Vėliau šito mokslininko ty
rinėjimus tęsė kanadietis 
generolas TIarrison, kuris 
šiomis dienomis , Paryžiaus 
mokslo akademijai padare 
pranešimą apie savo tyrinė
jimus. Jis pasakė, kad vis 
tik yra galima iŠ vienos vie
tos kiton pashjsti šilimą bei 
šaltį radio būdu taip, kaip 
dabar siunčiamas yra gar
sas. Siunčiami šilimai bei 
šalčiui .priimti reikalingi 
tam tikri priimtuvai, kurie 
tuo tarpu dar neužtėktinąi 
pasisekę ištobulinti. Prane
šimas. akademijos nariams 
padarė didelio įspūdžio ir 
visur sukėlė susidomėjimą. 
Y ra žmonių, kurie mano, 
kad Harrisono išradimo 
dėka, galima būsią žemėje 
oro šilimą reguliuoti pagal

Along the Concrete
»•

f-

savo norą. Kaipz žinome, pu- |KAIP JAPONAI SU NUSI- 
siaujy . visada būna dideli ' KALTELIAIS ELGIASI
karščiai, o'toliau. į šiaurę— 
šalčiai. Tiek vienas, tiek ir 
antras oro skirtumas kliu
do žmonėms tuos milžiniš
kuose žemes plotuose kurtis. 
Jei pavyktų oro šilima su- 
normuoti taip, kaip įsivaiz
duojama, atsirastų žeme j e 
tiek daug tinkamos apsigy
venti vietos, kad tūkstančius 
metų nekiltų žmonių pertek
liaus klausimas. “Tr.”

v

A. J. KUPSTIS
332 WEST BROADTCAY

REAL ĖSTATE 
ANT PARDAVIMO

’ So. Bostone
Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį uamą. bizniui. Kam- 

. pirtis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimy
nos virš krautuvės po 4 kamba- 

i.Tius. Namas visai naujai pertai
sytas. Kaina $6,500.

Trijų šeimynų medinis namas 
. 4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 

. skalbvnės, pijazai. Kaina $5,500. 
y Savininkas .sutinka mainyti ant 

farmos, apie 20 arba 25 akerius 
“ ' žemės kur yra galima laikyti kais
y*!.- #ves..

' Geras biznio kampas City Point. 
Šešių šeimynų mūriniai namai 
bekerne ir krautuve. Labai geroj 
'kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina $25,000. Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo. .

Vienos šeimynos, šešių kamba
rių namas, elektra, maudynė, šil
tas vanduo. įnešti reikia tik $400. 
Kainu $2,400, lengvos išlykos.

Dorchešter
Trijų šeimynų mediniai namai su 

: visais įtaisymais. Kaina $10,500.
South Bostone

Groserne ir Bučernū. Senai išdįrb- 
. tas biznis, Jeigu daro nuo $700 

iki $800 į savaitę. Kreipkitės tuo-
■ jau. Kaina $3,900.
.. y JAU Iš JO IŠ SPAUDOS

Naujas Mėnesinis Žurnalas---------
. “T ARFIN t N K A S1*

Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate, Apdraudę, 
Morgędaus ir kitus nejudinamo turto reikalust Pilnas įdomių ir 
įvairių pasiskaitymų: Reikalaukite tuojaus mano ofise, iš toliau

. riųsldt 5 cenfus pašiaženldių, persįuntimid, . y

\ * , ' , *

SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone South Boston 1662—1373 

North Wobum, . Ma^s.
Devynių kambarių medinis na
mas, tik KTmetu senumo galimą 
vartoti vienai arba dviem šeimy
nom, su visais įtaisymais, išski
riant Šilumą, ir 4,000 pėdų žemės, 
vištininkai ir t. p. Kaina $4,500, 
įnešti reikia apie $800, lengvos 
išlygos.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE 

' Inšiūrinu ir ant IŠMOKESČIO 
(tik Mass. .valstijoj) automobi
lius, fbrnieius, namus, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgi- 
čių ant namų ii? farmų, Bostone it 
jo apielirikėse. ?

Jeigu turite pinigų, kuriuos ga
lėtumėte paskolinti, gaudami gerą 
nubšimtįį ant., pirmų arba antrų 
morgicių, praneškite man.

Užlaikau taipogi ir K Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
Skyrius.: ..

Parduodu, Anglis ir. Malkas. 
Anglys šiuomi tarpu atpigo. Pir- 
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono. 
.. Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainymo 
kurių čia negalima suminėti.

Visais reikalais galima kreiptis 
ypatiškai, laišku arba telefobu.

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

ŽAIBO GREITUMAS

Stambus fizikos mokslo 
žinovas, Lordas Kelvin,. sy
kį yra pareiškęs, kad žmo
gus tol nieko apie dalyką 
negali žinoti, kol jį neišma
tuoja. Šiomis dienomis 
mokslininkams pavyko ta 
prasme “pažinti” rašytojų 
numylėtą posakį “Žaibo 
greitumu.”

Anglas prof. Boys per 26 
metus bandė išmatuoti žal
io greitumą ir tik Ameriko
je jam pavyko. Kartu jis iš
rišo ir klausimą, ar žaibas 
kilo iš debesiu ar iš žemės. 
Pasirodo, kad žaibas paky
la vienui sykiu ir iŠ žemes ir 
iš debesio, o abu ragai susi
jungia ore. Jokia žaibo da
lis netveria ilgiau vienos 
septynių tūkstančių sekun
dos dalies. ____ /.tR.”

Bet kokie nusikaltimai 
Japonijoj sukelia didžiausią 
pasipiktinimą. Pagavus nu
sikaltėlį nusikaitimo vietoj, 
mažiausia žiūrima ceremo
nijų jo atžvilgiu, kaip tai y- 
ra kituose kraštuose. Grie
bia policininkas jį, par
griauna, rankas sukausto 
retežiais, ant galvos užmau
na maišiuką ligi kaklo, kad 
suimtasis šviesos nematytų. 
Ligi suimtąjį nuveda nuo- 
yądon,. kiekvienas, sutikęs 
japonas laiko savo pareiga 
pasakyti stumtajam porą 
tokių žiužių,, kurie :jį ligi 
kaulo iuįgeltų. Suimtasis

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto1

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaėi- 
P2.
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę..

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą ptisiųsidi už 
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.
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' Antradienis, gruodžio 4 d., 1928 -J. '''."JI mini Nh ]

Pademarkacinio Susisiekimo |
? . . •. d
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sutarties nuostoliai meMiu- 
dys tiek vwaų tiek ir ki
tai šaliai reikale griebtis ve- 
terinarinių ir sanitarinių 
apsaugojimo priemonių.

Str. XIII nustato, kad iš 
abiejų pusių kompetentingi 
organai šiai sutarčiai vyk
dyti bus paskirti vėliau,

Str, XIV, ši sutarti s pra
dės veikti 15-tą dieną nuo 
jos ratifikacijos dokumentų 
pasikeitimo ir veiks, kol bus 
vienos puses nutrąirkta, 
pranešus trimis mėnesiais 
anksčiau. (Elta).

* ■ *- ■

Šioj vietos susisiekimo , •; 
konvencijoj, kuri turi reikš- —y 
mes tiktai siauro'paūemąr^ ' 
karinio ruožo gyventojams, 
krinta j akį naujas demar
kacijos linijos pavadinimas : « 
vietoj termino “demarkaci- 
j os linija ” įvedama, nauj as 
— administratyvinę linija.” 
Vadinasi, ir lenkai sutiko, 
kad toji linija negali .būtį 
laikoma “siena” tarp abie- / 
jų valstybių. (“L, A;”)’/

■y

t

Konvencija
y .....

: į : . ’ " , - "*

Vielos .susisiekimo 1 kon
vencijos, kurią lietuvių len
kų konferencijos plenumas 
priėmė lapkričio 3 d. posė
dy, turinys toks r

I str. Abi. šalys susitaria 
leisti žemės plotu, kurie, per-: 
kirsti administratyvinės lie
tuvių lenkų linijos, savinin
kams arba valdytojams eks
ploatuoti tuos plotus. Šis 
nuostatas taikomas taip pat 
ir asmenims,7 kimų žemės 
plotai yra artimoje zonoje 
prie administratyvinės lini
jos ir kuriuos ta linija at
skyrė nuo gyvenamųjų na
mų, su kuriais tie plotai su
daro visumą.

II str. Minėti savininkai
ir valdytojai, jų šeimų na
riai ir darbininkai galės 
gauti leidimus pereiti admi- 
nistratyvinę liniją vienon ar 
kiton pusėn. Nepilname
čiai galės tam tikromis są
lygomis eiti kartu su suau
gusiais. •

III 
formą.

IV str. numato, kad lei
dimai bus duodami ldekvie-• • 
nos šalies tam paskirtų įs
taigų.

Str. Y. Leidimai duos 
teisės jų savininkams perei
ti administratyvinę liniją 
tose vietose, kurios yra pa
togiausios jų žemės lotu eks
ploatavimui ir perėjusieji 
galės pasilikti kitoje admin. 
linijos pusėje visą, dieną iŠ- 
išimtinai . žemės apdirbimo 
tikslais.
. Tame str. nustatomos va
landos, ^kuriomis perėjimas 
bus galimas.

Str. VI. Leidimai galios 
6 mėnesius., . '

Str. VII. Leidimai kainos 
lietuvių pusėje 1 litą,: lenkų 

i zlotą.
Jokiu lutu mokesniu užfc. *r fc,

perėjimą nebus imama. 
Str. VIII. Numato, kad 

pereinantieji galės be jokio 
suvaržymo ir atskiro mokės-, 
nio sų savimi, neštis ar vež
tis kiton administratyvinės 
linijos pusėn iikio įrankius, 
vesti gyvulius tik su sąlyga 
grąžinti atgal; taip pat per
vežti akmenis, smiltis, molį 
ir t. t.trąšas, grūdus sūk- 

gSos jausmą,^skaitytojai — pa- lai; suvalyti derlių; pervež
ti žūklavimo įrankius; taip 
pat gyvulius į ganyklas.

Str. IX Leidimų .savi- 
ninkai galės pasiimti taip 
pat maisto, reikalingo die
nos ’prattritijnTii, išskyrus 
dalykus, . kurie priklauso 
valstybes monopoliui.

Str. X numato reikale lu
tus palengvinimus, kurie ga
lės būti -nustatyti vietos or- 
gąiup

Str, XI nustato, kad sun-

? III ■■ .'H-1 II l«u. .. 1 I ..n t . II .-.-IX1' »■? 1 *"* <[!"■

turi kęsti ir ne pusę*. žodžio 
neprasitarti, priešingai — 
trenktų į viršugalvį Ritminė 
lydinčio policininko lazda. *

“ Trimitas”

KOJOS LAIDOTUVĖS

Budapešto žydų kapinėse 
įvyko savotiškos laidotuvės. 
Laidojo vieno Budapešto 
pirklio amputuotų koją. 
Tas pirklys buvo labai die
vobaimingas žmogus ir su
ruošė savo kojos laidotuves 
pildydamas seno žydų tiky
binio papročio reikalavimus. 
Mat, [tasai paprotys reika
lauja, kad visos žmogaus 
kūno dalys būtų laidojamos 
taip.kaip ir lavonas. “H”

■f •

BUČERIS
PAIEŠKO BAUBO. Turintis 20 hetų 
patyrimą.- Kalba keturiomis kalbomis. 
Energingas, teisingas, blaivus. Kreip
tis: .TAKUTIS, 117 Webster Avemie; 
Cambridge, Mass. ■ (G.-7)

Tel. So. . Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASFER 
Uv« JKASBARAVIOIUS) 
511 Brodaway, So. Boston 

Ofsio raland^a:
nuo 9 Iki 12 ryte ir .nuo 1:80 liet S 
Ir nuo 0 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir be* 
dėldieniais, ta! p-g t seredomis nuo 

.. 12-tos dieną uždarytas 
Taipgį nuimu ir KJŽay -

t

!
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EIK PĖSČIAI . . . ,

Čigonas, jodamas raitas, pagavo 
už kaklo bltisą-ir ją mesdamas 
sako:
. — Ėeė... tu biaurybet'Nenorė
jai raita joti, už. tai eik pėsčia.

NETVIRTI ĮSTATYMAI

(Čigoniškas anekdotas)
Čigonas .Mikas Kozlovskis, be

siruošdamas stoti prieš naujokų 
Šaukimo komisiją, jau isanksto, 
davė perplauti sau dešiniosios 
rankos delno muskulus. Bet nau
jokų šaukimo komisija vistiek či
goną pripažįsta, tinkamu karo tar
nybai. .

Čigonas supykęs nusispjauna: 
— Ir supaisyk tuos įstatymus! 
Pereitais metais, su tokiu sužalo-

K. J. KALINAUSKAS
Advokatas

Bostono, ofisas:
320--321 Exchange Bldg., 
53 Statė Street, Boston

. Telephone Hubbard 9396 
* Vakarais ir Siibatoįris 

paštetą
Soutli Boston ofise: 
469-A. 'Broačhvay, 

: Soilth. Boston
Tet So. Boston 0225-M.

Gyvenimo vieta:
33 Ro^emont Street 
poįbhestor.

" Tęjč|jhone; Talbot 2878 L
j " ‘ ' '■ *

" • k 
ei* ‘ ’

jimu neimdavo, b dabar imą. Tie 
įstatymai ir straipsniai mainosi, 
kad nežinai tu žmogus kiek čia 
piauti, Įdek. ne. Atsargos dėliai 
reiktų visus pirštus nuimti.

—•. Palauk, kitais metais ims 
kareivius ir be rankų.! --- juokia
si komisijos gydytojas.

— Bet jei visus čigonus paims,
ką gi tada lietuviai darys?—ste
bisi čigonas. “N. Ž.”

PER DAUG JAUSMŲ *

— * Kodėl, Ponas Redaktoriau, 
nespausdinate mano apysakos? 
Juk tiek tenai jausmų...

—i Taigi... per daug jausmui 
jei aš ją atspausdinčiau, tamsta 
pa justume! linksmybės jausmą, aš 
L - . ~ - - - -
sišlykštėjimo jausmą, prenumera
toriai — pasipiktinimo jausmą o 
visa tai aš vėl labiausiai atjaus-

' (“Š-nis”)X .

PAPRATIMAS
Mėsininkas atvedė pas dakta

rą savo- sentynių metu sūnų. Dak
taras, pažiūrėjęs vaiką, tarė;

— Tegu geria šiuos vaistus. Be 
to, dti kartu per savaitę, jūs tu
rit jį pasverti ir užrašinėti svorį.'
i—O užrašinėti ar su . kaulais, 

ar bę kaulų?—paklausė mėsinin
kas. (“Š-nis”)

PANAŠUMAS 1
SVEČIAS: Gražuolis vaikas! O knni^- Sali Mlti vykdant Šią 

akys—tikrai mamytes. | sutartį paliekami pašalinti
1 0 ^^svo. t _ J vietos organams.

SŪNUS (berniukas) r O kelnės -v-TT , , , , Vmano. ' ■ (“š-nis”) Ste XII sako; kad stos

I
'*tHuvS"SraiSTAs- 'i
DR. ST. A. GALVARISKI

(GALENAUSKAS)
|414 Broadway, So. Boston
I. Telephone So. Boston 2300 (
g Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
B nuo i:45 iki 5:20 po piet. ir nuo 7 
•ft iki 0 vakare. Šventa diena pagal M®- 
Š“ sitarlmą.

čiau.

'••a

t’ •

■ . * > * , ......... . ' ’■ ■' . 'i
•

h J. MUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius• *• 1. ■■

820 ĘL SIXTH ST(, ŠO. BOSTON

TOLS* A 4488

» ■ ■ ■

Resldencljoa Teiephona»: 0779*8. K 
Ofiso Telefonas So. Boaton 0779-V

S, BARUSEVIČIUS
UetUTlIkna Oratorių*, balaamuoto 
ju, Real Ehtate ir Public Notarai ■ 

268 W. Broadw*y 
Etraih Borton, M*M. .

Rttildencija 888 DorchMter Avana* 
Dorchiirtor, Man,

E. V. WARABOW
. (IVrubllauikas). 

LIETUVTS GRABORIUS IR .
BALSAMUOTOMS 

v1043 Washington Street 
Norvrood, Mass.
Tel. Norvood 1508 

MONTELLO OWroi!l 
e- 104 Amea Street 

Telephone Brockton 1644*7 .

t

PATARNAVIMAS diena.įĮ 
IR NAKTĮ Į

D. A. ZALETSKAS J 
x Graborius irĮhOmuotpJas 

877 Ir 448 Cambridge Btręet j* 
Oambridgo, Misa. I 

“Tehphon* Unkersity 8831-WI

»

« \ ■ ; . • t
. • ■ i- ■ ’

i
i

v-
X

r \

\

ji

I
TeL Brockton. 5112 ,vi

DANTISTAS

DR. A. J. 60 RMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Monterio, Man.
(Kampas Broad Street), 

Ofiso valandos:
Ryte nuo 10 iki 12 vai.
Dieną kuo 2 iki 5 vai 
Vakarę nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutartiem

•eMį-
•r** ***■

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas !r

A. I. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston ! L 

(“Keleivio0 name) H 
i Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ] [

nuo 1 =30-—6 ir nuo 6:80—9 j j 
vakare. Seredomis nuo 9—12 j į 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 j H 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 j [ 

f iki 12 (pagal sutartį). >

-

Mala Offioe 
South Boston 

0304-W

Branch Offioe 
Brodrton 
790

I. PETRUŠKEVIČIUS
LahniuoUaGrabortus

137 Amea St, Brockton, Mm 
ICSĮBfoed^ay, S. Boeton, MMa,

■ v
x

-------- —S-

ll

»

• »»
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