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“PARYŽIUS GRABĖJE”
Pagarsėjęs yra'tarp lietu

vių veikalas “Amerika Pir
tyje.” Visiems to veikalo 
turinys žinomas ir kad pana
šių atsitikimii yra Lietuvoje 
nemažai buvę.

Dabar tapo tragiškai at
vaidinta New Yorko apylin
kėj “Paryžius Grabe j.”

Nuo senai buvo garsinta a- 
pie statomą New Yorke mil
žinišką orlaivį ir apie lėkimą 
su juo iš New Yorko į Pary
žių. Galop orlaivis buvo ga
tavas ir išmėgintas. Iš Fran
cijos atvyko tūrinis orlaivi- 
ninkas Fonck ir jis su trimis 
palydovais tą kelionę turėjo 
atlikti. Buvo laukiama pa
togaus oro ir galop rugsėjo 
20 d. lakūnai nutarė nakvoti 
Amerikoj paskutinę naktį ir 
ant rytojaus lėkti į Paryžių. 
Pasirengė išlėkti 6 vai. iš ry
to. »

Lakūnai juokaudami pa
valgė paskutinius pusryčius 
New Yorke ir sakė, kad ry
toj būsią Paryžiuje.

Kelionės reikėjo padaryti 
3,600 mailių.

iJuTūrigja,
Atsisėdo n

jie nei patys nežino, kaip tas 
viskas atsitiko įr kaip jiedu 
išsigelbėjo.

Vienas laikraščio reporte
ris buvo pirmutinis pasitikti 
išsigelbėjusius Foncką ir 
Curtiną. Abu buvo ne sa
vieji dėl netikėto baisaus į- 
vykio. Jų paklausta: 4‘Ar 
esate sužeistu ? ’ ’ Curtin pir
mutinis atsakė ir pasakė, kad 
jis nesužeistas. Fonck tik 
pridėjo ranką prie galvos ir 
negalėjo prašnekti. “Kur ki
tu du?” Jų paklausta. Jie
du taip, buvo išsiblaškiusiu 
kad nięko neatsakė. 1___ _ _

Po to atvažiavo automobi
lius, paėmė abu išlikusiu la
kūnu ir nuvažiavo į dirbtu
vę, kur vyriausysis inžinie
rius Sikorski buvo. Sikors
ki tėmijo'savo orlaivio lėki
mą ir matė jo liūdną likimą. 
J is tada pravirko, kaip ma
žas vaikas ir negalėjo šnekė
ti su atvykusiais lakūnais. 
Tada jis paliktas buvo vienas 
sau.

GOMPERS’Ą PAGERBS 
GENEVOJ

GENE VA. — Tarptauti
niame Darbo Biure tapo pa
gerbtas S. Gompers, buvusis 
Amerikos Darbo Federacijos 
pręzidehtas. Amerika nėra 
Tarptautinio Darbo ofiso na
rė, bet Gompers labai intere
savosi ta organizacija ir to
dėl yra pagerbtas.

MIDDLET 
George H. Rich 
laimingą nelabų 
vą įlindo gėlėj? 
sitiko kai jo aute 
tiko nelaimę, 
įlindo galvon 4'folius. 

 

žiūrint į tai, jis|gali šnekėti 
ir yra viltis pa

arėjo tokią 
Jam į gal- 

Tas at- 
ilius su- 
alis jam 

Ne-

Šešių tautų našlaičiai 

 

vienoj šeimynojį
P!t
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PASKELBĖ KARO STOVĮ
Miami mieste ir kituose 

Floridos miestuose, kur vie
sulą siautė pereitą subatą ir 
pridarė baisenybių, paskelb
ta karo stovis. Tas padaryta 
tam, kad apsugojus žmonių 
turtą, o kartais ir gyvastį, 
šitokiame sumišime vagvs ir 
plėšikai visada parodo drą
sos. Miami’o mieste, kaip 
tik praūžė viesulą, tai plėši
kai tuoj pradėjo savo darbą. 
Tokius plėšikus šaudoma be 
pasigailėjimo, kaip pasiutu
sius šunis. Pirmą dieną net 

? septyni plėšikai buvo patė-
--------įnyri.- -T-rys-buvo-vietoj mi‘

—..... — J f i

liko sveikų arba buvo užgriū
ti, o tuo tarpu tūkstančiai 
žmonių griuvėsiuose šaukė 
jĮagelbos. Ambulansai ir au
tomobiliai negalėjo gerai 
veikti, nes gatvės buvo už
verstos visokiais griuvėsiais. 
Reikėjo jas pirma nuvalyti.

Miami’o uoste ir Miami’o 
upėj buvo šimtai laivų laive
lių ir viesulai užėjus jie visi 
sudužo, kaip kiaušinio keva
las.

Mokyklos, bažnyčios ir ki
tokie vieši namai atidaryti 
globojimui sužeistųjų ir be 
pastogės likusių.

Žmonių žuvimas padidėjo 
per jų žingeidumą. Kai vie
sulą buvo apsistojus, tai dau
gybė žmonių atsirado ant 
gatvių ne vien iš reikalo, bet 
iš žingeidumo. Tuo tarpu 
viesulą ternkė- dar su dides
niu smarkumu. Lėkė liku
sieji langai, iškabos, griuvo 
stogai, virto namai ir visi tie 
daiktai atsimušė į gatvėse 
esančius žmones. Tokiu bū
du daugybė jų buvo užmušta 
ir sužeista.
^Plė^iii^.piasid^<>suba-

Miami'o majoras 
bū, kad išgriautasis miestai ” 
bus atstatytas iki gruodžio* j 
mėnesio ir kad tada jau jis J 
bus gatavas turistams.

____________ ■ ’.1
AUDRA KITOSE VIETOSE

Viesulą prasidėjusi perei-y|
- >3 

perūžusf ri 
lėkė per 

............. .. z____ Perlėkusį 
per įlanką trenkė į miestus 
Pensacolą ir Mobile. Abu * 
miestu buvo nuo pasaulio at- t 
kirsti. Išgriovė daug namų ’i 
ir pridarė už milijonus dole- J 
-iHt nuostolių? Tečiau žmė^“

tą subatą Floridoj su praga
rišku smarkumu 
per tą pusiausalį, 
Meksikos įlanką.

*
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“YAUTŲ LYGA” VIENOJ 

ŠEIMYNOJ
Viena Anglijoj turtinga 

bevaikė šeimyna sumanė į- 
steigti savo namuose “Tautų 
Lygą.” Sumanė priimti au
ginimui vaikų iš šešių skir
tingų tautų. Ir tą padarė. 
Priimtieji kūdikiai yra nuo 
6 mėnesių iki 6 metų am
žiaus.

UŽDERĖSIMAI SNI
Lenkijos Že Ūkio mi- 

nisteris paskelbeąkad šiemet 
iai ant 10 

nuoš. menkesni, J negu per
nai.

________

Lenkijoj užderėjhn. 
nuoš. menkesni, f n

Aplink degantį orlaivį gra- 
bėje susirinko policistų ir

buvo jau arti susigrūdę 
o pavaduotojas amerikonas |ir moterys klykė ir alpo ir tik 

po pusvalandžio šiokia tokia 
tvarka buvo padaryta.

Žuvusis orlaivis buvo bu- 
davojamas specijaliai lėki
mui iš New Yorko į Paryžių. 
Buvo budavojamas per du 
metu. Dirbo 42 meistrai. 
Atsėjo $100,000. Tai buvo 
vienas didžiausių pasaulyje 
orlaivių. Ir supleškėjo į ke
letą įhinučių.

Žuvusieji du lakūnu pa
šarvoti žuvusio orlaivio han- 
gare.

Budavotojai buvo daugu
moj rusai tremtiniai, buvu
sieji orlaivitj būdavo j imo 
meistrai prie caro. Dabar 
jie Amerikos turtininkams 
remiant buvo sudarę Sikors-

Jtsisėdo prie rato, o salė jo

Curtin.
Prie radio aparato sėdo 

francūzas Clavier. Jis sės
damas orlaivin su .visais 
draugais atsibučiavo, saky
damas, kad jis daugiau neat
važiuosiąs Amerikon ir kad 
Paryžiuje jo laukianti jo 
žmona su dviem vaikeliais. 
Šalę to Prancūzo sėdo mecha
nikas rusas Islamof. Jis vy
ko į Paryžių dėlto, kad iš ten 
vykti į Konstantinopolį pas 
savo seną tėvą. Jis neženo- 
tas.

Orlaivio palydėti susirin
ko apie 1,000 žmonių.

Štai orlaivis ima krutėti ir 
slenka pažemiais. Paskui 
vos keturias pėdas pakilęs ir 
iš viso palėkęs apie 2 minuti | ky-Aerial Engineering Cor- 

 

dribo. į grabę. Akymirkoj Įporation. Sikorsky buvo vy- 

 

orlaivis atsirado liepsifbsejriausias inžinierius. 

 

Orlaivyje buvo 2,400 galionų! Korporacijos atsipeikėjusi 

 

gazolino. Liepsnų stulpas | valdyba paskelbė, kad staty- 

 

iškilo 40 pėdų į viršų. Perjdins naują orlaivį lėkti į Pa- 

 

20 minutų iš orlaivio beliko | ryžių. Turtininkai pasižadė
ti k metaliniai rėmai.
, Fonck ir Curtin suspėjo 
nušokti nuo orlaivip prieš 
pat užsidegimą. Gi Islamof 
ir Clavier sudegė taip kad 
kaikur mėsa iki kaulų nude
gė. .

Ištikus nelaimei minia bė- 
go gelbėti, bet paskui apsi
stojo pabijoję ekspliozijos. 
Vienas iš meistrų rusas Bo- 
lajev bėgo šaukdamas “Isla- 
rnov, Islamov, geriausio savo 
draugo nętenku. ’ ’ Jisai, Ba- 
lojev iš hangaro savo pečiais 
buvo išstūmęs orlaivį ir su 
pasididžiavimu žiūrėjo, kaip 
didžiulis orlaivis, prie ktirio 
budavojimo jis dirbo, išskrys 
į padanges.

Fonck ir Curtin sako, kad

✓

nių nežuvo. Viesulą jau ne-. 
buvo taip smarki kaip Flori
doj. Vejas čia pūtė daug 
maž 100 mailių valandoj. (

Į Floridą gelbėjimo trati-; > 
kiniai be paliovos visomis į ; 
Floridą vedančiomis linijo
mis eina ir eina. ..: >.<

Londono laikraštis Daily >» 
Mail skelbia, kad audra kilo . ; 
dėlto, kad didžiulis meteoras , t 
krito jūrėn tarp Bahamų sa-. * 
lų ir tarp Floridos. . y ri 
y Prezidentas Coolidge išlei- !

vi esujos žmonėms. ’r
Anglija, Franci ja ir kitos 

valstybės atsiuntė per prezi? 
dentą Coolidge užuojautos 
telegramus dėl baisos viesu
lus Floridoj.

šauti, o keturi buvo mirtinai 
sužeisti ir suimti.

Pirma nukentėjusių mies
tų bėda, tai ta, kad po tokio 
baisaus lytaus vandens pri
trūko. Vandens’į vados išga- 
dytos. Srutų nuovados teip- 
gi pagadytos ir iš tų nuova
dų visas brudas ūžtelėjo ant 
gatvių. Todėl ilgai truks, 
kol kanalizacijos darbai bus 
tvarkon privesti. Iš dabar 
esančios netvarkos gali kilti 

vandens

AdarysIš TVIRTOV

VIEŠĖS 8 SAVAITES ,
Rumunijos kąra

Siiv. Valstijas, išbus šioje
šalyje 8 savaites. Lankysis 
visuose Amerikos didesniuo- v

se miestuose. Lankysis New 
Yorke, Bostone, St. Louis, 
Chicagoj, Los Angeles, Flo
ridoj ir kitose valstijose ir 
nuėstuose.

KIEK GALI SUTALPYTI 
PASAŽIERIŲ

CHICAGO. — American 
lesearch Foundation apro
bavo, kad visi Suv. Valstijų 
traukiniai sutalpytų 2,612,- 
OQO pasažierių, jei visos vie- 
os būtų užimtos vagonuose. 

O automobiliai sutalpytų 60,- 
000,000 pasažierių.

, MU
Rusijos so vi 

:arė šv. Petro ir 
tovę Leningrade 
muziejų.

t

ddžianu- 
^yilą tvir- 
kayersti į

jimu tvirtovė buvo per 200 
metų.

ATPLAUKIA DIDŽIAUSIAS 
ITALŲ LAIVAS

Iš Genoos miesto išplaukė 
aivas Roma. Plaukia į Suv. 

Valstijas, į New Yorką. Tai 
yra didižausias transatlanti
nis laivas, kokį tik Itailja y- 
ra pabūdavo jusi. Laivas at
plaukia pirmų sykiu.

iž'Sitlį feuVomokaSpo 15lWy^are;' Jie tuoj pasžro

centų ir tai buvo sunku gau
ti.

Miami’o miesto bėdos pa
didėjo, kai iš apylinkių žmo
nės netekę visokių gerybių 
ėmė bėgti į Miami ir šaukė 
valdžios 
vandens.
Tuo tarpu miesto valdžia su 
savaisiais negalėjo apsidirb
ti. Nukentėjo pačios ligoni
nės, jų ambulansų nedaug te

pagelbos — maisto, 
grabužių, pastogės.

Amerikoj mokės 
čiar mažiausi./j

jo finansuoti juos ir toliau.
Kai Paryžiuje gauta žinia 

apie tai, kad laukiamas or
laivis grabėn atsidūrė ir su
degė labai persigando visi 
paryžiečiai. Mat spėta, kad 
Fonck garsusis jų lakūnas 
kartu žuvo.

LIBERALAI TURĖS MILŽI
NIŠKĄ DIDŽIUMĄ

Kanadoj pabaigta skaityti 
paisai. Pasirodė, kad į par
lamentą išrinkta liberalų 
119, o konservatistų tik 91. 
Ikšiol konservatoriai buvo 
didžiumoj.

Kanados liberalai ir kon- 
servatistai daug maž taip 
skiriasi, kaip čia Suv. Vals
tijose demokratai ir respub
likonai.

Be liberalų ir konservatis
tų Kanados parlamente day 
yra liberalų, progrešistų,' 
darbieČių ir nepri^ąilfningų. 
Liberalams sudaryti didžiu
mą trūksta keturių' balsų. 
Juosius turbūt rems libera-’ 
lai-progresistai.

CHICAGO BUS DIDŽIAU
SIAS MIESTAS

ATLANTIC CITY, N. J.
— S. W. Dryer, vokietis, 
kurs lankėsi Suv. Valstijose 
judomųjų paveikslų reika
lais, pareiškė, kad po sępty- 
nių metų Chicago būsianti 
didžiausias pasaulio miestas. 
Tas vokietys renka filmas, vienas buvo bepasiduodąs 
tinkamas vartoti * mokyklose armiją, o kitas bevedąs 
moksleiviams.

KA PADAM BEPROČIAI
LONDON. — Iš beprotna

mio buvo pabėgę du bepro
čiai. Kai juosius susekė, tai

cketo” žaismę.

ri

K
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AMERIKOJ MOKESČIAI 
PAMAŽĖJO

LONDON. -r- Europos e- 
conomistai labai dažnai užsi
mena apie taiy kad taksai 
Suv. Valstijose mažėja, o 
Europoj didėja. Sako, kad 
bendrai imant mokesčiai Eu
ropoj palyginus prieškari- 
nius laikus ir/iabartinius pa
dvigubėjo. Vienas Anglijos 
ekoriofriistas Findld$» SHirras 
i »u rodo, kurį i nuošimtį: savo 
įplaukų europiečiai”, val
džioms turėjo; mokėti < prieš 
karą ir kurį* naosinrtį. savo 
ineigų turi mokėtu idabair. ;Ir 
tdip: •

f

I <1 •

! ‘ Ariglija. .11.4.% 
‘ Franci j a 13.8%

Italija... 8K% 
Šveicarija 6.9% 
Austrija 16*9% 
Vengrija . .11.4| 17 %

Suv. Valstijoieįafear ben
drai imant 
Tas yra mažiau, i 
karą. ' >

**

AKMUO LĖKĖ, KAIP 
KULKA

ALBANY,N,Y
/y

ALBANY, N, Y. — David 
Bames ėjo ramiai šaligatviu 
ir netikėtai akmenukas it 
kulka trenkė jam pilvai). 
Tas akmenukas lėkė iš po 
greit einančio troko tekinio. 
Barnes vietoj buvo užmuš
tas.

ĮSI? 11925
,22.1% 
\17^% 
20 %
15 % 

: 17.3%

-ri. ~
I •

10.5%. 
prieš
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NETEKO DARBO Už PLAU- 
. KŲNUSIklRPIMĄ
NEW LONDON, Conn.— 

t McNamąra ne
teko bu dėlto, kad ji nu-, 
sikirpdįnę pląyįus. Kompa
nija bąvo uždraudus mergį-, 
noms piąųkuą kirptis. Tojj 
mergini nępaklausė. Nors ji 
tojejkotapanijoje buvo Išdir
bus peiikis metus, bet pasi
gailėjimo jai nebuvo. Ji sa
ko, kad tokio įsakytno neži
nojus. Niekui' apie tai ne
buvę paskelbta *riėi plakatu, 
nei žodžiu. Tik žinojus, kac 
kompanija nepfiima į darbą 
merginą su nūkirptais plau
kais.

dė prie auksininkų išmuštų 
langų. Bet. policistai ir ka
reiviai nepasigailėjo tokiems 
vulkų. Kol kareiviai pribu
vo reikėjo vienieųis poliGis- 
;ams veikti. O tokiai Nelai
mei ištikus reikėjo jų skaičių 
padvigubinti. Todėl majo
ras prisiekdino 345 vyrus, 
apginklavo juos ir pastatė, 
kaipo special policistus. Jie 
saugojo vietas, kur gulėjo 
prangmenų ir pastate prie 
apgriuvusių privačių namų.

Ypatinga tas, kad Miami’o 
skysetaperiai, kurių ten ne
mažai vra nei vienas negriu
vo. Tik jų bokštai nublokšti 

langai išdaužyti. Jie buvo 
geriausia viesulai išstatyti ir 
vis-gi atsilaikė. Vėjas, kaip 
dabar aprobuojama buvo pa
siekęs 145 mailių valandoj.

Pastebėtinas daiktas,' kad 
daugybė kačių, šunų ir kito
kių naminių gyvulių išliko 
gyvi. J ie po griuvėsius da
bar laksto visokiais balsais 
.aimanuodami.'

Milijoninis didžiulis teat
ras Miami’p mieste guli griu
vėsiuose. Garkso tik keletas 
kolonų. j

Traukiniai į nukentėjusius 
miestus labai palengva tega- 
Jėjovykti. ^ąt geležinkeliai 
buvo baisaus lytaus paplau
ti ir išverstą^ medžiaifS ir. 
griuvėsiais užvę^L' , b .

Šiaurinėj Afiami'o miesto 
dalyje bvuo mediniai nedide
li nameliai. Dabar jų^nieko 
neliko. Neliko hąi jų pama- 
ttj. _ .

Be kitko nukentėjo i r kon
trabandiniai svaigalų laivai 
Jų tose apylinkėse buvo ne
mažai. Tie laivai svaigius 
gabeųda^b iŠ Kubos it kitų, 
svettih'iižemių.

• .•

’ I 1

r

» *3

•r

• T. 

PIRMIAUSIA SUJUNGĖ SU
BIRMINGHAMU

•*
M- ■ ! —— ■ — f

Baisios viešnios užgautas 
ir atkirstas nuo viso pasau
lio Miami’o miestas su išlau
kiniu pasauliu tapo sujung- - 
tas su telegrafo viela 7:30 v. 
iš ryto, rugsėjo 20 d. Viela 
sujungta su Birminghamo 
miestu, Alabamos valstijoj. 
Tame mieste jau laukė 700 
telegramų, siunčiamų į Mia
mi. Dauguma telegramų bu
vo tai giminių paklausimai 
saviškių apie jų likimą vie
šu! os metu. J .

u
♦

i
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NEŽINOMAS LIKIMAS , 
DAUGELIO LAIVŲ

Ant jūrės audros s juostoj < 
Floridos pakrantėj plauke 
nemažai ląivų. Jų buvę apie 
desėtka. Jn likimas dar nė- v. • ‘ • X J
žinomas. ,

, ’ ‘ l. . •• •
T { ■■■ ------

KIEK ŽUVO NUO GYVAČIŲ
Indijoj per 1925 metus 

nuo gyvačių įkandimo 
19,308 žmones..(

NEPAISYS TŽISMO

, rnit.Ar»Eij?niA. Pa.— 
Teismas buvo 'išsprendęs?, 
kad Pasaulinę Patoda nedč- 
liomisjuri būt uždarytą. M a- - 
joras Kendrick pareiškė, kad , 
bylą kels ąugštė^nin teisman v 
ir todėl paroda būsianti ue- 
dėliomis atdara iki Augštes-1 
P£sią Teismas, ižduos,sąrą - -
tarinę.

t
I



J

ti degtukų, bet atvykęs poli- 
ci jos rezervas kelis darbinin
kus areštavo, padarė tvarkų 
ir degtukus išvežė.

-S. •
c *. 4
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ŪKININKŲ PERSPEKTY 
VOS ŠIAIS METAIS

Uentralinio Statistikos 
įRiuro lig šiol’ gautomis žinio- 
tnis 'Šiais metais Lietuvoje 
rugių derlius (išskiriant Su

la) labai menkas ir į- 
.^i^rtinamas ne daugiau, kai 
r 1$ centnerių iš hektaro, kas 

sudaro apie h 400 tūkstančių 
U’'tonų, tuotarpu Lietuva vi- 

. daus reikalams rugių sunau
doja apie 550 tūkst. tonų; 
tokiu būdu rugių nedateklius 
iš šiometinio suvalytojo der
liaus siekia arti 150,000 tonų. 
Bet reikia atsiminti, kad per
nykštis rugiui derlius Lietu
voje buvo labaj geras, nuo 
hektaro gauta 24,6 centne
riai, antra, dar nevisas per
nykščių metų rugių išteklius 
yra suvartotas. Žymi per
nykščio rugių derliaus dalis 
dar guli ūkininkų svirnuose. 
Spėjama, kad pas ūkininkus 
svirnuose dar rasis apie 100- 
125 tūkst. tonų rugiui, 35 
tūkst. tonų kviečių ir 60 
tūkst. tonų miežių. Tokiu 

-^ibūdu rugiųnedateklius gali- 
Įina bus padengti pernykščiu 
> išteklium ir sieks tik apie 
125-45 tūkst. tonų.

U Be to, galima tikėtis, kad 
; rugių nedateklių dar pava- 

. - duos ir kiti grūdai, kaip an
tai kviečiai, kurių derlius vi
dutinis, o Suvalkų kr. net la- 

MĮ>ai geras, miežiai, kurių der
lius aukščiau vidutinio ir y- 
pač avižos, kurių derlius žy- 
fcniai didesnis už pernykštį, 
fraiįįįįjęį pigių n^^tTO 
ir atsirastų, tai labai mažas.

i*

'.*■

y. rugpiūčio.25 d* ta pati 
mergina Ir du kartu buvo 
atėjusi su tokiais pat '‘pini
gais. Liubeckienė, nieko ne-> 
manydama, juos iškrita- Ta-, 
eiaė, vėliau ji susirūpino ir 
parodė juos žinovui, kuris 
pasakė, kad jie esą pą^rbti; 
.Jc, išgirdus tokią ‘mąujie-* 
iią,” nieko nelapkdama, tuoj 
nubėgo Kriminalinėm Polici
jom Rugpiūčio 26 d. su to
kiu pat. reikalų atėjo pil. Sei- 
minickienė Neclia, gyv. Klai
pėdos g-vėj 18 Nr. ir prane
šė, kad viena mergina pirk
dama jos krautuvėje už 80 
centų duonos davė jai 50 litų 
vertės banknotą, kuris pasi
rodė padirbtas. Kriminali
nei policijai buvo paduotas į 
rankas siūlas ir jiems beliko 
surasti kamuolį. Ir tą pat 
naktį Klaipėdos g-vėj suran
da porą “frantų,” Lenkijos 
piliečių, gyv. Vilniuj Luko- 
ševič’ių Juzef’ą ir Ferd- 
man’ą Chaimą. Ferdman’as 
Chaimas jau 1920 m. “ypa
tingais” reikalais buvo Kau
ne.. Tuojau padaryta krata, 
kurios meru pas F. Ch. rado 
porą baųknroįų po 50 litų,ku
rie yra padirbti ir iškeistų 
jinigų. KrimipaL Polic. bu
vo gautos žiniefe, kad jie su 
savim turėjo žymią sumą. 
Tuo valdininkai tepasitenki
no ir skubiai-nuvyko, į sulai
kymo vietą, ;(kur Į į#e prieš 
sulaikymą fefovėj(į ;kieme ir 
flirtavo.sūiiĮiergiięri$7> 
atidžiai apžiūteję hįT-
a ėstus ženieiį puglatrlžytus 3 

ntaikūdtūs ‘pid 5(X lftįi vertės,
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LENKAI JAU DARO ŽVAL- 
GYBĄSLDSTĮJVOJ 

Lenkų orlaivis ties btaįia

LL E.;Rug- 
lĮiytą-fUte-
Wfj)asįėnįo

. .-'lįįivio

KAUNAS^IX-X E. Bug-j 

piūčio 31 d. 6 vaĄ A’tą-fUtę-; 
iios. .ąpskritk^jęKfjiasįėnįo 
£>ol ičijo^h^Ėųe ^KnSdėfceži- 
r.omas ork&Yš? orlaivio 
tipo spėjama, kad tai įtvęs 
lenkų-karo žvalgas., Orfeivis 
lėkė prisilaikydamas siauro
jo geležinkelio linijos.

4
■ v „

“SOCIALDEMOKRATAS” 
ORGANIZUOJA DARBI

NINKŲ SARGYBAS 
PRIEŠ POLICIJA

. .ai ' i

Degtukų fabrikų darbi
ninkai dar tebesti ėikuoj a. 
Darbininkų sargybos išsta-j 
tytos prie fabrikų ir sande-' 
ių, kad užkirstų degtukų iš

vežimą’ į miestą ir stotį. Po
licija. darbininkų sargybas 
kelis kartus buvo pašalinusi. 
‘’ Sočiaklenipkrato’ ’ redakci
joje dežuruoja apie 20 strei
kuojančių darbininkų, kad 
galėtų. „įšyaikyUs. .sargybas 
luojau kitomis pakeisti.

. v ff

vados griežtai :pasmeikia-i kalinga pristatyti dokumeri- 
moš.': Lietuva Vilniaus nė- tų, invalidai juos surinkę 
galinti ir ^eHrinti išsižadėti, įduoda prašymą gavimui peri
nę sutikti savd sostines keisti Į sijos- Bet' po kiek laiko, 
į Sutiilk^kri sritis. Juk tos užuot pensijos, gauna įsaky- 
sritys,r kaip grynai lietuvis- [mą papildomai pristatyti do-‘ 
kos ir taip turi1 būti Lietuvai Ikumentų. Čia vėl nauji žy- 

į sugrąžintos.»1 Grynas kur j o-1 giai ir naujos išlaidos, 
ižas esąs reikalauti Lietuvės < '.»! ■ t-b i i
[atyisakytno huū Vilniaus tiži * * i PAGAVO RŪDĄ- > 
kitas grynai’ lietuviškai sri-| • ; Vokiečių‘kriminalinė-poli- 

rtis.* /Taip pat; Latvijai visai ei ja Tilžės apylinkėje suėmė 
nenaudingiaii strateginiu at- pabėgusį ' ’Klaipėdos - miešto 
žvilgiu’ matyti Vilnių' lenkų Į stoties viršininką Rūdą. Kri- 
rankčsėl 1 Pažindami lenkųpninalinė policijai Rūdą už- 
siekihš latviai' negali nesii- klupo tuo momentu, kada ji- 
prasti, kad1 jiems :naudin- sai su savo šeimyna buvo bė
giau turėti kaimynistėje sirengiąs pabėgti Vokietijos 
tvirtą Lietuvą, o už jos jau gilumom 
tvirtą Lenkija, Dėl Lietu-!
vos tariamos rusiškai vokiš
kos orientacijos laikraštis iš-! 

jsireiškia,. kąiktai lenkai savo 
{politika verčia Lietuvą ieš- 
Ikotis sau.paramos, bet tai, jo
kios orientacijos nesudaro. 
Nuo pačios Lenkijos dau
giausia ir priklauso su kuo 
Lietuva sudarys politinę 
draugystę.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE «

GRįŠtA BADAS VILNIJAI
„Vilniaus kraite šiemet la

bai blogai užderėjo javai. 
Pav., Švenčionių apskr. visi 
rugiai žuvę., Tavų neužtek
si tik duonai, bet ir sėk
lai. Ūkininkams, kurie ne- 
galį okupantams, sumokėti 
didelių mokesčių, parduoda- 
mas iš varžytinių judomas ir 
nejudomas turtas.

KALINIŲ SU LENKAIS PA
SIKEITIMAS

Lenkų laikraščių žiniomis, 
Vilniuje buvo tarptautinio 
raudonojo kryžiaus atstovas 
Dreneirteliš ir lankėsi kalėji
muose, kul specialiai domė
josi politiniais kaliniais — 
lietuviais. Iš Vilniaus jis 
vyks; Rygon, o iš ten Kau
nan, kur tarsis kalinių pasi
keitimo su Lenkija klausimu.

šiuš inetūs tie teatrai stovėjo 
įuš^i.įr;p^t verčiami žmonės į 
juos "nėjo. Dabar vienos tų. 
teatrų keliasi į Gardiną ir ten 
manp gūdus lenkinti.

* U —į ■— —•  — —1 ■ ■— <NERIBOTOS OKUPANTŲ
; • ‘ y TEISĖS' ' :

Varšuvos Saldžia ViliiUilis 
vaivadai sutaikė neftb'b'tą 
teisę jo veikimui.

SUlMDINĖJA MOKINIUS
Okupantų žvalgyba nese

nai suėmė vieną Vilniaus lie
tuvių gimnazijos mokinį. Su
ėmimo priežastis nepareikš
tu, tačiau vėliau šitą suėmi
mą lenkų spauda nori patei
sinti tariamu šnipinėjimu 
Lietuvos naudai.

PAŠALINTAS STREIKŲ 
PAVOJUS;

• Rugsėjo 1 du įvyko, Kauno 
elektros stoties administraci
jos derybos su darbininkais, 
tarpininkaujant (laibo vyr. 
inspektoriui.. Administraci
ja pakėlė atlyginimą viduti
niškai 20 proc- Darbininkai 
su tuo sutiko, todėl streiko 
galimumas Kauno elektros 
stoty pašalintas. ■ i

Be to, susitarė ir tabako 
fabrikų savininkai su darbi
ninkais. Dėl to ir tabako pra
monėj streikais nebeįvyks.

OKUPANTAI MĖTO IŠ 
BUTO NAŠLAIČIUS

Valdžios įsakymu nesenai 
Vilniuje išmesta lietuviu vai
kų prieglauda Subačiaus gat
vėje’ Nr. 23. l’tieglauda ši
tuose nannioše buvo nuo 1915 
dietų. Dabar našlaičiai atsi
dūrė gatvėje, nors atimtas 
butas jaii ilgą laiką, yra tuš- 

’ čias.,
* • i

BANKRUTUOJA LENKINI
MO DARBAS VILNIUJE
Vilniuje okupantai lenki- 

ųimo tikslais buvo įsteigę ke
letą teatrų, kuriuose mane 
sulenkinti krašto gyventojus; 
tačiau jie tokį pasisekimą, tu
rėjo, kad per paąkutiuiuo-

GARLAIVIŲ STREIKAS ( 
NENUSISEKUS;

ŽLUGO
~ Rugpiūčio mėti. 29 -dieną 
garlaivių streikas galutinai 
baigtas. . Garlaivių savinin
kai darbininkų pęrdideliuS 
reikalavimus griežtai atmetė 
ir darbininkai buvo priversti 
grįžti senomis sąlygomis.

■9
ŠMUUGELIS KAUNO RIES

TO LIGONINĖJE
Paaiškėjo, kad Kauno 

miesto ligoninės raštvedys p. 
Špoką jau du metu vaginėjęs 

į ligoninės pinigus.. Mat, jis 
turėjęs savąją “talonų kny- 

| gutę” ir, gaudamas iš ligonių 
I pinigus, juos sau pagilinda
vęs ir išdavinė j ęs netikrus 
LalOnUS. ! .
L Šią p.. Špoko kįąstą susekė 
Peticiją.kad 

[špokas, pasisayinęs daūg 
klaugiau, negu 30 tūkst litui =

PAŠALPOS BEDARBIAMS 
IR ŠAVIVLDYBŽMS

KAUNAS; 1X4, E. Per 
liepos ir rugpiūčio mėn. visoj 
Lietuvoj bedarbiams yra iš
leista 150,000 litų. Didžiausią 
sumą sunaudojo Kauno mie
stas, mažiausią Ukmerge. 
Bedarbių skaičius t-aisinėnc- 
siais sumažėjo,- Iš viso Lie
tuvoj buvo apie 2000 beda.r-l 
bi^i * Apie |00 bedąi^iųd^rf 
bo<negąv<^. 4Į0
-■; SaVivaTdybęms ^įansucrH. 
išleista 411,000 litų. Pada
rytos revizijos 4 valsčių L 
apskrities-, valdyboj. 2 bylos 
revizijų sėkmėj pasiųstos 
valstybės gynėjui.

rj i 4 i\

Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žino- 

gils privalo būt žmogum- Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas. .

• » ’ ' l * ’ • ' i : t
“Darbininkas pasiūlo sekančio'tūrinio' geni 

knygų:....... ' ....
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iLIETUVOS TILTAI
KAUNAS, 1X4, EI Sa

vivaldybių dep-to sulinkto
mis žiniomis, apskričių val
dybų žinioj yra 628 tiltai, ku- 
įsųt-^diitinis; Į A l>N iv rn.tr.,5 
^ipękgicių,. savitą

i

i :
:

Dkąrbipinkas” pasiūlo sekančio tūrinio'ge-‘

— ;-z—f 3 
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Mylintiems literatūrą patartina
BĖN-HUR __ _________________________

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA_________ „

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS________ _______________

ra 25

» rė- 
ūabii'tu.oja|36j n^ųjdi stato 55 
tiltus.< Tiems reikalams bus 
išleistiv Htai. Lė-
Šoms triikšfhnt • lieka iierc- 
montuoti 65 tiltai, be to, rei
kėtų naujai pastatyti 124 til
tus. Tiems tiltams pasatyti 
reikėtų išleisti 5,595,088 lt.

Vidutifiiškai ‘ kiekvienai 
apskričiai tenka daugiau 
kaip 30 tiltų. Daugiausia til
tu, būtent, 57 turi Tauragės 
apskritis, mažiausia — 12 
Vilkaviškio apskr.

y. 

r>!
»

.Tdybčtns jtnansuoJifabrikacijos, kaip jr.visį iš
keistieji. . 4 . ■

Užklausti šiedu “tavor- 
ščiai” žydas ir lenkas pasisa
kė, kad jie iš tikrųjų yra 
Lenkijos piliečiai ir nuolati
niai Vilniaus gyventojai ir 
Lukoševičius dar pabrėžė, 
kad toliau Vilniuje gyvent 
neturįs prasmės, nes jis vi
siems ten yra puikiai žino
mas, kaip garsus kišenvagis, 
tuo amatu užsiimąs nuo ma
žų dienų. Ferdman’as taip 
pat pasisakė, kad yra specia
listas landžioti po svetimas 
kišenes. Nusibodus “darbuo
tis” Vilniuje, jie sumanė 
vykti Lietuvon. Užklausti 
iš kur jie gavo minėtus bank
notus, Lukoševičius pasisa
kė. esą ištraukęs juos iš kiše
nės Kauno stoty, o Ferd- 
man’as tvirtino, nieko neži
nąs. pagaliau, pasisakė pa
vogęs Švenčionyse (Okupuo- 
toj Lietuvoj). Bet jų tiks
las. kaip nustatyta,buvo vyk
ti Lietuvon platinti sufabri
kuotus Lenkijoj Lietuvos 
banknotus.

Abu šie “taVorščiai.” len
kas ir žydas, atsidūrė kalėji
me.

las, kad pastaraisiais pen
kiais metais ja vii derlius su- 
mąžėjo ne tik Lietuvoje, bet 
i^i01ahdijoje, Germani joje 

Pabaltijyje t tok iu 
būdu rugių kaina rinkoje ga
lima tikėtis bent kiek pakils, 
kas ir dabar jau pasireiškia, 
nežiūrint, kad rugiapiūtė jau 
baigta.

Kai dėl rugių ir, bendrai, 
grūdų eksporto, galima pasa
kyti) kad Lietuva yra linku
si ne grūdus eksportuoti, bet 
linus, sėmenis, gyvulius, 
paukščius, mės^, pieno pro
duktus, kiaušinius ir t. t.

Linų pluošto ir sėmenų, 
kurie šiemet Lietuvoje gerai 
užderėjo, iš Lietuvos kasmet 
eksportuojama apie 60 mil. 
litų sumai, gyvulių ir pauk- 
šąų už 40 mil. litų, kiaušinių 
llž 15 mil. liti}, pieno produk- 
lų už 12 mil. lit. ir 1.1.

Tokiu būdu apčiuopiamai 
•matome, kad javų ūkis Lie

tuvoje menkai apsimoka ir ū- 
lahinkai turi ^riebtįa gyvu- 
nu ūkio, pieno, mėsos pro
duktų gaminimo, ką plačiai 
buvo užsibrėžusi ir gerokai 
pirmyn pastūmėjo buvusioji 
vyriausybė.
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|į KAS IR Iš KUR PLATINA 
b cJJETUVŲ JE SUKLABTUO- 
į TOS PINIGUS

• Š. m. Tūgpiūčio mėn. 26 <L
’ apie 23 vai. į Kauno Krimi

nalines Policijos punktą at
vyko pil. Liubeckienė Alek- liūgai pasipriešino i medin 
Sandra, gyv. Kaune, Gardi-

, Co g-vėj 7-9 Nr. ir pranešė, 
’ kad to pat meiL'22 d. nakties 

metu į jos butą du kartu atė
jo viena gatvės mergina pra-t 
šydams iškeisti jai 50 litų

DEGTUKŲ DARBININKAI 
AKTINGAI VEIKIA

Rugsėjo 1 d., Kauno aį>i 
skrities policija gavo žinią iš, 
'Jonavos, kad degtukų fabr - 
ko “Uran'? darbininkai a|c- 

da išvežti'degt ūkų iš fabjikjo. 
Linai iš Kauno į Jonavą nfi- 
,vyk<> policijos rezervas vie
tos policijai pagalbon.

Taip pat rūgs. 1 d. Kaune 
Klaipėdos g-vč 16 nr. iš“Et-

t

$1.50 I

PILSUDSKIS VĖL DRUSKI
NINKUOSE

VARŠUVA, 1X4, E. Mar
šalas Pilsudskis paėmė ato
stogų ir praleis jas Druski
ninkuose.

Pilsudskiui išvykus ato
stogų, karo ministerija per
duota premjerui Barteliui. 
Sjiėjama, kad Pilsudskis, 
kaip generalinis kariuome
nės inspektorius prie karo 
ministerio pareigų nebegrį- 
šiąs. .Jo vieton tikriausias 
kandidatas minima sgen. So- 
snko\vskis.

LIETUVOS LENKIJOS GIN
ČAS SUOMIŲ SPAUDOJ 
HELSINKIS, 1X4, E. 

Suomių spaudoje pastaruoju 
laiku vėl tilpo eilė straipsnių 
Lietuvos Lenkijos ginčo 
klausimu. Jų žymesni minė
tini — dienraščio “Svenska 
Pressen’ 'straipsnis “Lenki
ja prieš Lietuvą — Lenkijos 
antrasis koridorius” ir “11- 
laleliti” rašinvs dėl lenku■ *■ 
konflikto ir įsunkiąs ėkono- 
n inės padėties Vilniaus ktti- 
šte. Visuose rašiniuose reiš
kiama palankumo Lietuvos 
pozicijai.

LATVIJA NĖRA PRIPAŽI
NUSI VILNIAUS LEN-. 

KIJAI
KAUNAS, IX-2. E. Ne-’ 

senai lietuvių spaudoj pasi- 
įodč iš lenkų laikraščio “Slo-- 
wo” paimta žinia, kurioje 
pasakyta, kad buvęs Latvijos 
užsienių reikalų ministerijos 
valdytojai p. Albats pareiš
kęs lenkų žurnalistui, esą 
Latvija pripažinusi Vilniaus 
priklausoinylię Lenkijai ir 
Lat vi j <?s hkyse jokios Vil- 
niaus hvlbs nesą.

Latviais įgaliotasis minis- 
teris p: Bakutis' Vra autori- 
/uotas tiužmia atšaukti. P.

A *

Albais jokių.panašių pareiš
kimų nei'lėnkų,,..nei jūkjati 
kitam kdrefcpondentui įreiįa 
darus. 1
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LIETUVOS PRAMONININ
KŲ SUVAŽIAVIMAS

Rūgs. 1 d. Prekybos ir Pra
monės rūmuose įvyko visa ei
le komisijų posėdžių, o taip 
pat ir rūmų prezidiumo. Nu
tarta lapkr. mėn. 12 d. 18 vai. 
sušaukti Kaune visos Lietu
vos pramonininkų suvažiavi
mas. Suvažiavimo progra
mą, dienotvarkę ir kitus 
klausimus — rūmų posėdis 
nustatys artimiausiame savo 
posėdyje.
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Geografinių žinių mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ—______

Lengvo tarinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI _:__ _______________
TRUMPI SKAITYMĖLIAI____________
(■

.45

.15 £
[1

$1.00

.45 

.45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite!
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.

j
rPLENTŲ TAISYMAS

Ukmergės plentas ir toli
mesnė jo tąsa nuo buvusių 
geležinių vartų Daugpilies 
plentas yra viena iš gražiau
sių Kauno miesto gatvių. Šią 
vasarą Ukmergės plento da
lis nuo Žaliojo Kalno turga
vietės iki Kareivių plento y- 
ra išgrįsta Plentų ir Van
dens kelių Valdybos lėšomis. 
Vidurine šio plento dalis iki 
6 metini platumo išklota skal
dytais lygiais akmenimis, dė- 
liai kokios priežasties važia
vimas pasidarė daug pato
gesnis. Tolimesnis šio plen
to taisymas jair priderės nuo 
Miesto Valdybos. • Šiuo lai
ku praplatinamas .yra tiltas 
pei Rogrnškio upelį'. - Iš vie
pus ir kitos tilto pusės Mies
to Savivaldvbčs lėšomis vra * * • 
padėti cementiniai vamz
džiai. kurie užpilami iki Viso 
plento platumo. Be to, deda
mi vamzdžiai iš vienos ir ki
tos pusės šaligatvių suėmi
mui vandens. Pasidarius 

i platesniais šaligatviams, vi
sa gatvė — Ukmergės plen
tas — pasidaiys viena iš gra
žiausių Kauno gatvių. f
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Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko no-• • * * 1 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “I'KIMITO."

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos?) mokslo ir visuomeninio gyve
nime klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą. , _____

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “špionažo pfl$ap- 
tys.” užsisakę trims mėnbkiaitis gauna €0 pusi, eilių rih- 
kinį “Vakavo kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
sia ni penkius naujus preaumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pmigus.

“TRIMITO” kfcina Tfietilvojc metams 13 litų, pusei 
inotų 7 lt 5bc. ir trims mėnesiams 3* Tt 75ę. Užsieny dvi- 
gūhai. Latrij’oj, Vokietijoj'it Estijoj taip paękaip Lie- 

... ■

' “TRIMITO” adresas; Alėja, SSNt. ‘
---------------

TRUKDOM AB KARO INVA 
LID PENSIJŲ M0-

Jsfaiiraikiirį rūpinasi kam 

 

invalidanfs pt*nsijų išmokėji- 
miV-ūtn 
iny»ilidų(t 
(lyta kar-iį-iiensijii įstatymui 

 

vykdyti į^tiyklėse. dokumen
tų. Invąįidams tai sudarą 
didelių trukdymų. nes iš tai- 
syklių godami) lęoĮtių cei-

“LATVIJAS SAROS” PA
SMERKIA “RIGAS 

ŽINIAS”
RYGA. 1X4, E Laikraš

ty “Latvijos Sargs” VIII- 
31 tilpo straipsnis, kuriamu 
reaguojama į “Eigas Ži
nias” išsišokimus priey Lie- 

nįnkai nenorėja^uatiiBvež- tuvą. Jame UR. ZiniaFriš-
*«> banknotus smulkiais. pos” degtukų sandėlių darbi-

Į triais-dienoms, t.

Ši reikaliūiti iš 
au.nrgu nuro-

amrnih
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| Kimu cffrGAL

Išplaukia kainų aavaitų 
OMorį&mui ir b«ų
ts/orznoctfv jmm

Hamburg-Americ*n
Line

United American Line*, Ine.'' 
Gesseral Agentą 

131 Sftate St. Boston, Mass.

f

už a 
kuponu, 

gausit* 
dykai lietu

viškai pamoki 
kaip prižiurtu 

ir penetl save te 
jusą kūdiki, iškirp
te ir prlaitjsklta ’ 

Šiandie eu Jūsų vardu 
te adresu.

THE BORDEM COMPANT 
Borden Bldg. New Tortą

z
X
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Veda KUN. PR. JURAS, L. D. K. S. Dvasios Vadas

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitame “Dvasiški) Skai- 

' tymėlių Skyriuje’’buvo klai
dingai atspausdinta :“Dar y- 
ra apie 8Q0,000 stabmeldžių 
negirdinčių linksmos atpir
kimo naujienos.” Turėjo 

. būti — apie 800,000,000 stab
meldžių. ..

X

NOVENOS IR TRJDUU»£AI
Šventoji Teresė, Mažoji 

J ėzaus Gėlelė labai daug sie
lų plie savęs patraukia. Ne 
t elfui savo autobiografijoj 
yra pasakiusi: “Bažnyčios 
širdyje aš būsiu Meilė: mano 
broliai ir seserys dirba ma
no vietoj, o aš, mažas vaikas, 
aš stoviu arti karališkojo so
sto. Aš bėriu mano mažų 
aukų gėles, aš giedu Meilės 
giesmę. Aš myliu tuos, ku
rie kovoja.”

Keliose bažnyčiose Bosto
no vyskupijoj, Rugsėjo 23 d. 
prasidėjo No venos. Kitur 
ruošia Triduumus. ’ Baigs 
Spalių 1 d. Reikia tikėtas, 
kad tos pamaldos uždegs 
žmonių ~ širdyse karštesnę- 
meilę prie Dievo ir Jo Mo
tinos Marijos. Pamylėję Šv. 
Teresę, eis su ją prie Mari- 

- jos, nusidėjėlių Užtarytojos.
— “Kaip aš myliu Švenčiau
siąją Meigelę Mariją!” — 
sakydavo Šv. Teresė. “Jei 

»aš būčiau kunigu, aš taip 
g gražiai apie Ją kalbėčiau! 
t Kiti Ją perstato kaipo nepa
siekiamą; reikėtų Ją paro

dyti kaipo galinčia būt sie- 
Okiamą. Ji yra daugiau mo- 
jĮttina. negu karalienė! Aš. gir- .

,iau apie Ją sakant, kad Ji 
savo šviesa užtemdanti visus 
šventuosius, lygiai kaip sau
lė užtemdo žvaigždes. Argi 
tas gali būti?! Motina, ku
ri Sumažina savo vaikų gar
bę?! Ne, a& manau, kad Ji 
padidins išrinktųjų grožę.”-

TIKROJI MEILĖ
“Jei aš žmonių ir aniolų 

kalbomis kalbėčiau, o neturė
čiau meilės, pasidariau kaip 
žvangantis varis ir skamban
tis kankliai. Ir jei turėčiau 
pranašystę, ir būčiau paži
nęs visas paslaptis ir visą 
mokslą; ir jei turėčiau visą 
tikėjimą, taip kad kalnus 
jierkelčiau, meilės gi netu
rėčiau, niekas esu. Ir jei iš
dalinčiau visą mano lobį be
turčių papenėjimui, ir jei 
paduočiau savo kūną, taip 
kad degčiau, o meilės neturė
čiau, tai nieko man nepade
da. Meilė yra kantri, yra 
maloninga. Meilė nepavydi, 
neveikia veltui, nepasipučia;

/ ieško, kas jos yra, nesusier
zina, neįtaria piktume, nesi
džiaugia iš neteisybės, bet 
džiaugiasi draug su tiesa; vi
sa nukenčia, 'visa tiki, visko 
viliasi, visa pakelia” (I Kor. 
13).

SUSIKRAUK TURTŲ
Gudrus darbininkas sąži

ningai dirba ir rūpestingai 
taupo savo uždarbį. Jam Šv. 
Rašto žodžiai: “jei kas neno
ri dirbti, fenevalgo” (2 
Tesal. 3, 10), yra pilnai su
prantami. Savo veido pra
kaite valgo duoną, iki nesu- 
grįžt į žemę iš kurios yra pa
imtas. Tai yra Dievo įsaky
mas, kurio nepildantieji sun-

■ - I

kiai nusikalsta. Bet “Yra 
parašyta: ne viena duona gy
vena žmogus, bet kiekvienu 
žodžiu, išeinančiu iš burnos 
Viešpaties” (Mat. 4,4). Ma
žai kas supranta tuos Išga
nytoj aus žodžius, da mažiau 
kas teišmano tikrą savo sto- 
vį. Šv. Apaštalo žodžiai ra
šyti Laodikijiečiams labai 
tinka mūsų laikams. “Nes 
tu sakai: Esu turtingas ir 
pralobęs, ir nieko nepriva
lau ; ir nežinai, kad tu esi ne
laimingas ir apgailėtinas, ir 
beturtis, ir aklas, ir nuogas. 
Aš tau patariu pirkti iš ma
nęs ugnyje ištirto aukso, kad 
pasidarytum turtingas; ir 
būtum apvilktas baltais lai
bais, ir neapsireikštų tavo 
nuogumo gėda; ir patepk sa
vo akis akių tepalu, kad re- 
gėtųjnei. Kuriuos aš myliu, 
baru ir baudžiu. Tapk tat 
uolus ir daryk atgailą. Štai 
aš stoviu prie angos ir bel
džiu : jei kas išgirs mano bal
są ir atidarys man duris, aš 
pas jį ateisiu ir su juo vaka
rieniausiu, ir -jis su-mauim” 
(Apr. 3,17-20).

Įsigilink brangus skaityto
jau ,į šiuos švento Rašto žo
džius. Krauk dvasiškus tūp
tus, kurių nei rūdis nei kan
dis negadina, ir kurių vagįs 
neiškasa ir neišvagia. “Ieš
kokite todėl pirmiaus kara
lystės Dievo ir Jo teisybės; 
ir vis tai bus jums pridėta.” 
(Mato 6, 33).

vienu balsivpripazĮsta už tie
si)—be abejo yra gamtos dės
nis.” Visos žmonių, tautos 
liudija jog* šį'pasaulį subuda- 
vojo ir palaiko begalinė" Iš
mintis — Dievas. “Kvailas 
tarė širdyje, nėra Dievo.”

DIDEROTAS, tikėjimo 
priešąs, mokino savo dukterį 
katekizmo. Vienas jo bend
ramintis tai pątėmijęs pra
dėjo šaipytis. “Diderotais.tai- 
re: “Aš Verčiu savo dukįorį 
mokytis Katekizmo ir Evan
gelijos. Ar yra kas nors ge
resnio ją mokyti idant pada- 
rius iš jos geąą mergaitę, iš
tikimą moterį ir malonią bei 
mvlinčia motina ”•>4 4

t

antroji —r mtdda, trečioji 
nuolatines džiaugsmas.”

“Visada būkite meilūs ir 
viską darykite iŠ meilės.”

“Skausmuose būkite kant
rūs, maldoje — uolūs, darbe 
— ištvermingi.”
. ‘.‘Džiaugsmas trumpas, 
bausmė amžina; skausmai 
įuenki, garbė neapsakoma.” 
“Greičiau dangą iš pirkios 

pasieksi, negu iš puikią ni- 
inų.”

“Kristus,savo mokslą pra
dėjo lopšy nusižeminimu 
skelbti, užbaigė ant Kry
žiaus kantrumu... ”

k ---------------------

. Brookllyno Vyskupijoj į- 
steigta nauja Seminarija. 
Prie Rosemary parko, Hunt- 
ingtone, L. I. Vyskupas T. E. 
Malloy nupirko 450 akrų že
mės su gražiais budinkais. 
žmokėta apie 400,000. Tuoj 
užsiregistravo 25 jaunikai
čiai, užbaigę Nekalto Prasi
dėjimo Kolegiją.

* * *
Anglijoj, Jo Em. Kardino

las Bourne suteikė 75 m. se
neliui Kunigystės Sakra- 
mcbitą.

tyta 2,972,802 asmenys Lais
voj Valstybėj. Priskaitant 
šiaurėj gabenančius esama 
virš 4 milijonu.

’ ir išrašomas 
audutom visame J J J , J f
pasaulyje dėl 

maitinimo hidi- 
kibiau virš68

DĖL APRŪPINIMO 
• motini/nė ju 
Kūdikiųsveikatos.

Pastaba. Kūdikiui reikta, dų 
lai tnė^os iki septynių rae 
porcija vaiki ’va^.dtipėų H 
namo tik'syfcj dlea5je‘ir 
Jei sistema susidaro iš riebių vi 
turinčių (iruteino, kaip: kinušlntat, 
pos, žirniai, žuvis, tai mėsos ______
sai .neduoti/ųelient rekomeruludjMgj 
tojus. ' . J**"

Motinos, kurios turi kūdikius 
gali jų žiudyti. stipriai rekom 
ma Bonieu's Eagie Pienas dėl' 
Tai puikiausias pienas suma 
ganiausiu cukrum. - Borden’r 
Pienas yra maistas, kuris štai 
kunis vikrias kojas ir stiprius 
Jis duoda vaikui svorio reikalin|Qt> 
sveikumui. Jį rekomenduoja gyti; 
dėl jo aukštoj kokybės. Jei n 
vartoti Eagie Pienų, iškirpk kuponų, 
telpančių apgarsinimų ir gausi visai* 
kai visas informacijas, kaip pr 
kūdikį ir save pačių.

Skaityk Hituos straipsnius kas Mt 
t\ ir pasidėk ateičiai.

STRAIPSNIS 191
18-24 mėnesių — keturi sykiai 

dienoj
7 ryte. — (,’ornntenl. ontmeni, tnann- 

vų (kaip mugėčiau). Duok su pienu ar
ba su sviestu. Minkštai virintas kiau
šinis kas dvi ar trys dienos. Kartkar
tėmis Raitotos vištos ant skrudintos 
duonos. Pieno atsigerti. Sėlinu biskvi
tas su sviestu, arba pasenusi duona su 
sviestu.

9 ryte. — Sunka vieno ontndžiaus.
11 ryte. — Jautienos, ka]x>tos ar 

drožtos: avienos Rojalių -ranluuiynas, 
smulkiai supjaustytos vištienos. Spiiui- 
ėo. asparago, dynės, Įterkoštos virintos 
tomeitės, virtų morkvų. Keptas obuolys 
ar obuolienė. Pasenusi duona su svies
tu. Po 21-tnam mėnesiui keptos bulvės 
ir gerai virti šaballtouai.
• 3 p. m. — Vištos ar avies buljonas 

su ryžčinis ar pasenusia duona. Kiauši
nienė. ryžių pudingas, virtos slyvos. Sė
tinų biskvitas arba duona su sviestu.

(> vak. — Manant ar kitų kvietinių 
košelių (virtų įx> dvi valandf). Duok 
vienų ar tris šaukštus, su pienu, ar duo
na su sviestu. , H

Naktį tylit}, naktį jaukią ,. 
Brolių skundą aš girdėjau... 
Mintys kilo, jausmai plakę 
Bet paguosti negalėjau... > 
Kilo skundas... Aidas plėti 
Nuo sostinės Lietuvos... 
Širdį, mintis man palietė 
Balsai brolių vergijos... 
Stot į kovą žūtbūtinę,
Laisves kardu sušvytruoti... 
Išvaduoti mūs sostinę — 
Laisvą ranką jiems paduoti.

(“Trimitas”)

ATLAIDAI IR PRIVILEGI
JOS ŠV. PRANCIŠKAUS 

JUBILIEJAUS METU
Prašant pranciškonų ge

nerolams, Šventasis Tėvas 
suteikė atlaidus ir privilegi
jas nuo 1926 m. rugpiūčio 2 
dienos, iki 1927 metų spalio 
4 diėnos, sekančias:

Visose I, II ir III ordeno 
bažnyčiose, taip pat bažny
čiose, kur teisėtai yra įkur
ta. Kiekvieno mėnesio pir- 
i oame trečįądįęny,_ galifua 
prie Švento Pranciškaus mi
šios — votiva laikyti; arba 
išvardintose bažnyčiose, taip 
vadinant šventu tridium, ar 
dar kokio norint Jubiliejaus 
iškilmybėje galima kasdien 
mišias, kaipo votiva prie 
šventojo Pranciškaus, laiky
ti.

Iškilmybių metu, visi Alto
riai yra privilegijuoti Yuž 
mirusius visuotini atlaid, ii). 
Tikrą Jubiliejaus dieną ] ats 
vyskupas, ar įgalintas ki ni- 
gas, visose OrtiefNT’^Jriiiisėtai

• • •
Austrijoj bažnyčių palai

kymui įeigos labai sumažėjo. 
Kaip kuriose vietose klebo
nai yra aplinkybių priversti 
parduoti užsilikusias senovės 
brangenybes.

v *
Airių Irlandi^oj skaitlius 

žymiai sumažėj 
duota statistika 
3,139,688, gi 192f> m. suskai

C0NDBN6ED MUK, t

Sulig pa-
11 m. buvo

YRA DIEVAS
Pereitą karta gavome *ji-

pratimą apie Esybę, Kurią įklirfOse bažnyčiose, gali su-
vadiname Dievu. Dabar pa
kalbėkime ar yra toki Esybė ? 
Kaip mes sužinome ?

Jau sveikas protas mums 
sako -jog kiekvienas daiktas 
yra kurios nors priežasties 
padaras. Tą tiesą, jogdiei 
vienas daiktas neatsiranda 
be priežasties, mokslininkai 
jšreiškę trumpu sakiniu: 
“Ex nehilo nihil,” t. y. iš nie
ko niekas negal atsirasti.

Negalimas-," tat, daiktas, 
kad toji medžiaga, iš kurios 
susideda visi regimojo pa
saulio kūnai, būtų gavusi sa
vo buvimą pati iš savęs. *Tą 
pasaulio medžiagą kas nors 
turėjo sutverti. Sutvėrė j į, 
palaikytoji ir tvarkytoji bui
ties vadiname Dievu.

Garsus senovės Rymo kal
intojas ir rašytojas Cicero
nas sako, kad “nėra tokios 
laukinės tautos, nei tokio 
tamsaus žmogaus, kurs netu
rėtų Dievo pažinimo. Nors 
nevisi vienaip apie Dievą 
mano... bet visi į tos auk
ščiausios Esybės buvimą ti
ki.*. . Čia visų žmonių pri
pažinimą reikia laikyti, kai
po gatntos tiesą.” Gi seno
vės graikų rašytojas Plutar- 
kas sako: “Jei apeisi visą že
mę, surasi miestus be sienų, 
be mokyklų, be pinigų, be į- 
statyifių, be gimnazijų ir te
atrų, bet miesto be šventyk
lą ir be dievų niekas nėra ma
tęs...” Dievo bu vyną pri
pažino išminčiai stabmel
džiai Sokratas, Platonas, 
Aristotelis, Seneka, Tullius 
ir d. k. Tad negalima saky
ti kad tik bemoksliai pripa
žįsta Dievo buvimą. Aristo
telis ir sako: “Kas priguli 
prie dalyko branduolio, 
sieros yra bendra.

teikti popiežiaus palaimini
mą, prie kurie pridėki yra vi
suotini atlaidai. Kunigai vie
nuoliai ir kunigai, kurie kar
tu su jais gyvena, Jubilie
jaus metu turi teisę vienu 
peržeegnojimu, palaiminti 
rožančius, kryželius, mažas 
stovylėles, medaliu^ ir prie 
jų pridėti atlaidus, privačiu 
būdu, visuomet, o iškilmin
gai advente, gavėnioje ir lai
ke misijų, bei rekolekcijų; 
šventos Brigytos atlaidus ga
li prie ražančiaus pridėti. 
Pagaliau, tie patys kunigai 
gali prie rožančių pridėti 
500-tų dienų atlaidus.

Šventas Tėvas labai pagei
dauja, kad Jubiliejaus me
tu, ypač šventojo Prancis’- 
kaus vaikai nusižeminimu 
naudotųsi, tomis gausiomis 
malonumis.

(Iš Šv. Pranciškaus “Var
pelis”)

/

KELI ŠV. PRANCIŠKAUS 
POSAKIAI 

(Išversta iš vokiečių kalbos)
“Leiskite Dievą mylėti, ir 

Jį melsti didžiausia sielos ir 
širdies skaistybe.”
“Šventą Viešpaties džiaug

smą visada nešiokite jūsii sie
loj ir veide.”

“Nelaimėse būkite kant
rūs ; laimėje — nusižeminę.” 

“Nėra jokios knygos, kuri 
mane daugiau pamokintų, 
kaip karčiausios kančios ir 
Kristaus mirtis.” z

“Kantriai iškentėti skaus
mai, virsta brangiausiais 
deimantais, kuriuos ruošia 
Viešpats, mūsų vainikui dan
guje.”

“Pirmoji priemonė taikaiVI

Ką visi atsiekti paklusnumas yra,

---------Anterikos VeHara"----------------------------  
Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau <;
per Bremen ar CherbOurg

Planuokite dabar keliauti tėvynėn smagioje drau
gijoj jūsų tautiečių. Specialė ekskursija į Lietuva 
tapo suruošta, po vadovyste J. E. Peont, United Statės 
Lines atstovo, laivu

S. S. LEVIATHAN 
kuris išplauks iš- New Yorko, Spalio 2, 

per Cherbourg.
Kiti išplaukimai per Bremena, Spalio mėnesį, yn:
S. S. President Roosevelt._,____ October 6 )
S. S. Republic................. _____October 13 :
S. S. President Harding._______October 20 j
S. S. George Washingtotu._____October 27

Įrengimai ant United Statės Lines Laivų 4ra 
garsus po visų pasauli—dideii kambariai, erdvus dč- 
mai, geras maistas ir jo užtektinai.
_ Dėl pilnų smulkmenų klausk jūsų vietos laivakoc^ 
c»ų agędta, arba rašykite šiandie pas:

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė sųtanlnloke Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerintam jos žinojimo alUktoejant pareigas kaipo S^nMntn- 
kė Ir motina. Šitose skiltyse kas savaite tilps straipsneliai ku

rie bus lndotoųs kožnal Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 47-A

Virimo Receptas
žmonės valgo razfnkas <lel jų saldaus 

skonio, t>et nežirfo. kad jos yra sveikas 
ir maistingas valgis, llazinkos turi sa
vyje svarliių-maisto dalį kaipo vaisių- 
cukrų arba carlx>hydratų. Valgant ra- 
rJnkas neturėsit nevirškinimo negeru
mų kaip atsitinka su kičais saldžiais 
valgiais, todėl razinkas galima valgyt 
ligoniams ir vaikams ir beveik visiems 
kuriems užginta valgyt cukrinius daly
kus. Razinkos yra nebrangios ir jas 
reiktų valgyt bent sykį j dienų kuriame 
nors valgyje. Sekantis receptas paten
kins visų šeimynų ir lengvas pagaminti.

RAZINKV PUDINGAS
>/, puodelio l>esėklfų razinkų 
Vienas trečdalis puoduko pieno 
1 kiaušinis 
Vienas trečtlalis puoduko cukraus 
1 puodukas miltų
1 šaukštukas kepamo pauderio
2 šaukštai tarpyto uždaro 
1 šaukštukas vnnikM 
Sumaišyk sausus dalykus; <ladėk ra-

zinkafc; suplak kiauMnį.xda«lėk pienų ir 
sumaišyk vi»kų J krūvų. Suplak į švel
nių košę, dadek tarpytų uždarų ir vn- 
uilų. Supilk į svlestua^ų formų, už- 
dengk tnndžnti ir padėa ant grotų ar 
geležies kntttr ventamčto rimdenin. Už- 
dengk ir šutink apie valandų ir pusę. 
Duok į stalų lelgu nevi su skystu sosu.

Virtuvėse Reikaluose
Jeigu Įierkolatoriaua tooStuvas užkem- 

pa. užpilk rupios druskos Ir patrink 
skylutes Iš viršaus ir apačios. Pilk į Jj 
verdantį vandenį inumazgnjtmul drus
kos Ir kavos sukietėjimų.

Kožnoj virtuvėj relkjla laTk.vti galų 
lentos 1O colių per 12. ąaip kad norint 
pjaustyti mėsų ar kų kitų butų nnt ko 
pasidėti.

Blskj sausos muštnrdos užtrynus ant 
rankų prašalinsi žuvies kvapų.

šmotelis medinės arteles indė tos Į 
vandenį verdant kopūstus sulaikys viso
kį nereikalingų kvapų.

Pirm prfšrliibnojant mėsos pjaust.vto- 
|ų prie stnlo .|M<lėk Šmotuku* žvyrinio 
nopierlo |m> abiem šonais lentos krašto 
Ir prlšriubuok tandtial. Tas neriuos 
pjaustytojui krutW._t„

Naminiai PM^įtfbejiniai
Taupyk (H»plerlrm kurias gau

ni iš skalbyklos su ItaMNUBlais Jei pla-
---------------------------------------------------------

Mes RataBenduojame Sekančius Produktus 
Kiekvienas ntBMSr 

pučiu*, pntelnea Ir tt> 
pirkaite Standų 
pio* Aeimlninkfa

Jr £

0 CHORO REPERTUARAS ’
l Mėnesiais Muzikos Leidinys. Me- t 
{ tams ?2,QQ. Už tų pačių kalnų | 
i siunčiam ir Lietuvon. A, RAČIŲ- ' 
i: LIS, 421 6th St, S. Boston, Mass. |

anoji kelionėn. .Tos labai parankios kuo
met pakuoji dreses. bliuskas ir andaro- 
kus. etc.

Jeigu supamas krėslas turi paprotį 
“keliauti." prilipyk siauras juostas vel
veto ant apačios krėslo vėžių.

Sulaikymui nuo sutruKTnio pirštų ga
lų žibančios odos čeverykų pripildyk 
čvverykų galus skarmalais.

Dančiukas reik mazgot ik> kiekvieno 
dėvėjimo išvengimui prakaitavimo ir 
išsilenkimui nuo trynimos! jų tose pa
čiose vietose. x

Puikus sausas Šluostyt nvns galima 
pasidaryti iš blauzdų senų juodų pan- 
čiakų. Nukirpk j>ėdas nuo apie penkio
likos pančioki) ir sunerk jas Išilgai, 
trnskui susiųk j krūvų ir (sprausk j 
Šluosi y tuvo (mop) rankenų).

Grožės Patarimai
Pirštų nagai reikia užžiurėti taip pat 

kaip užžinri dantis arba kitas dalis kū
no. Nagus reikia nuolat užžiurėti ir jus 
turit turėti namuose paprastus mani- 
kuravlmo reikmenis; kaip tai pakelį 
oranžio pagaliukų, nagų žibintojų, na
gams pielyčių. lenktas nagams žirklal- 
tes ir kokios panagių košelės. Reikia 
pieluoti nagus kasdien kad nereiktų 
tankiai karpyti. Kasdieniniam, reikalui L 
tik nušveiskit nagus su kiškeliu pališio 
ir (rinkit juos nagų šepetuku. Jeigu na- ] 
gni palieka trapus kad kerpant trūksta, 
ištepkit iuos su kiškeliu e, >1'1 eream >d- 
nant gulti. Tas suminkštins nagus ir 
galėsit lengvai apkarpyti.

Ypatiška Sveikata
Tonikai naudojama ntgnivinimul nu

vargusių ir nusidėvėjusių muskulų, nėr- ' 
vų celių ir kitų Jpmo organų j tikrų 
sveikatos stovį. Yra daugelio rūšių to
nikų Ir Jie reikia naudoti pagal tų da
lių kūno kurioms reikia. Yra nervų to
nikai, Gazo tonikai. Kraujo tonikai ir 
pagalinus tonikai padaranti chemiškų 
permainų sistemoje. Dauguma tonikų 
turi dvigubų veikmę, kaip tai paIluo
šuoju vidurius Ir valo kraujų Ir »>uda- 
voja kūniškų sudėjimų. Nors tonikai y- 
rn gerai, bet patartina gauti gydytojo 
patarimus kokį naudoti Ir reikia laiky
tis nurodymų kokius Jis palieps lelgu 
nori gauti namlos iš tonikų. Tonikai 
skirtingi nuo stlmulantų. nes jie vei
kla lėčiau Ir priduoda sistemai reika
lingų permainų Jo atsigavimui J natu- 
ralį utovj.

, PARANKIAUSIAS

LIETUVON m is 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

M tusų 3 vary kliu garlaiviais 
ALBSSTS BAJLULN, HAMBUBO 

BE&OLVTS, BKLIANCK 
DBtriSHJlAND 

ir populiariški vieno kabio 
laivai, 

CUCVKZJCSD, WE8X?HAIJA 
THUBINOIA 

Savaitiniai Išplaukimai H 
New l'ark’o—garlalvals 

Thubibgia a VVkstphalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Epropini keliones

sunaudoti virtuvas reikmenis, kslp tat: stiklus, 
galite gauti tokias reikmenis visiškai dykai Jei Jų* 
tone*.Pienų ir taup/altė leibellua. Geros ir tau* 

tų pienų. Just) gmseminkas parducsla J| tik papra*

Baltijos Amerikos Unijos
laivai išplaukia:

“ESTONIA” Lapkr. 2 dieną 
“LITUANIA” Spalio 12 dieną 

_ Važiuokit visu keliu vandeniu į pačių 

KLAIPĖDĄ
i>er laisvų jį Dnnzigo portų. Iš ten tiktai 

vienos nakties kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog i Klaipėdą
3-čia kllnsa

Užsimokant abipus tiktai $181 
l’opulinriška turistinė trečia kliasn tik- 
.ai $10 brangiau vienpus, S15 abipus. 

Taksai atskirtum
žiniom kreipkitės i vietos agentus arba 

J bendrove: ,

Baltic America Line, Ine.
10 BRIDO E STREET NEW YORK

Į IR U

LIETUVOS
PER BRERKN’A

DldHanriii Ir gretOausiu 
VokteSų garialrta 

arba kiiats llca Unijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandenis 
Stogus Stos tiesos kaihteriat 
I abi prai

Dri Ulanmaciin knitUUt rm 
N O R T^G B R M A N 

LL0 Y D
32 Bros<iway, New York Clty 
art* pas bito ristiAl aealtt

BRRWGAKZAfr
mašuKSI.......... WU
AQUmKIA..............W>

XI Ręsto**: 
Samaria_____ Spalio 3—31
Laconia Spalio 17, 
l Lietuva neita laika



L

4 T P. Ziučio .
cs/

X

t

|Ar Branginame Brangins Tautiečius?
v • X

____ $4.50............. ............ ........
.....$4.50 Bostog’e ir aiiyŪulfeo 
.....$150 “

PBE.VUMERATOC KANA
•••+•••

Užsieny ••••••••«•••••

’ U,(TI1 W01KH)
Dubli shcd every TTTESDA’E’ arid FRIIIAY- 

■■■■> by ■ -«>r—»‘
JpSKPH’S UTHUANIAN B. C. A8S0(MA?I0V Of LAB0B

■■Estared u 8ecood-aa^n»tt«rSep<L IX ** 1<8S&

^Aeeevtasne for maiUng at spadftl rtfte of fcostage pRMSM tat tn SMfiHk 1103 
įį,“- * Act of October 1S17, autborteod pn; July 12, HttSf*

Z |

$4.50 
$4J5O 
.#$450

gUBSCRIPTION KATES: '

and suburbs ... 
ceUntrfee yearly

“DARBININKAS”£ 366 West Broadway South Boston, Mass.
Telephone South Boston 0620

Kai anuomet į Suv. Valstijas atvyko greitakojis finas 
Kurmi ir kai apie jį didieji Amerikos dienraščiai ilgiausius 
straipsnius rase, tai ne vienas iš mūsiškių be abejonės atsimi
nė apie savo tautą ir pamislijo, kaip būt gerai, kad iš mūs tau- 

g tiečių koks Nurmi atsirastų.
Kai pereitą vasarą vokiškos kilmės amerikietė Gertrude 

Ederle perplaukė per Anglijos kanalą ir kai apie ją prabilo A- 
■ menkos ir Europos laikraščiai ir kai abiejų kontinentų visuo

menė sujudo, tai vėl turėjo ne vienas lietuvis pamislyti apie 
tai, kodėl iš mūs panašių sportininkų neatsitiko, o turime ten
kintis tik tokia, kuri pagarsėjo tuo, kad vyne išsimaudė.

Žinoma, nebloga būt, jei iš lietuvių atsirastų Nurmių arba 
Ederle’iučių. Būt gerai, kad tokie asmenys mūsų tautą po 
platų.pasaulį, pagarsytų  ̂_ Mūsų yįengenčiai tada pajustų, kad 

įf mes pasaulyje daug reiškiame ir turime tokių, kurie pasaulio 
p dūmę patraukia.
h'į Ar nesideda, vienok, su mumis taip, kaip priežodyje sa- 

koma: “Kur mūs nėra, ten veršiai midų geria,” tai yra ar mės 
^♦ nenorime to, ko dar neturime ir nebranginame to, ką tikrai 
į-1 brangintino turime.

Ačiū Dievui ne taip jau esame talentais biedni.
rt uraugm iztiiv bumus.

Ačiū Dievui ne taip jau esame talentais biedni. Turime 
fe-Į kompozitorių, muzikų, dainininkų, dainininkių. Teisybė ne- 
Ljįdaug jų teturime, bet ar naudojamės tais, kuriuos turime? 
K Augšto išsilavinimo dainininkas ir vargonininkas Justas Ku- 
įį dirka, kaip tenka girdėti, be vietos esąs. Nuo seno veikiąs mu- 
į: žikos srityje p. Pocius dirbąs svetimtaučiams.
fe Nuo pavasario turime savo tarpe dvi artistes, dainininkes 
Erulės Jozevskaitę ir Sipavičiūtę, šios gerbiamos artistės yra 
~ - aiškūs, nepaprasti, išdirbti, pasižymėję talentai Tautos kul-

’iučių. O kaip plačioji visuomenė į jas. atsineša? Taip, lyg 
jos nevertos būt mūsų domės.

: Teisybė plačioji visuomenė seka nusistatymą vadų. Kad
sakytos^gerbiamos artistės dar vis nesulaukė sau prideramos 
visuomenės paramos, tai kalti yra visuomenės vadai.

Mes amerikiečiai buvome raginami gausias aukas dėti 
v moksleiviams remti. Tų aukų nemažai sudėjome ir nemažai 

moksleivių sušelpta. Bet štai turime talentingas, jau aug-, 
ščiausio išsilavinimo pasiekusias artistes — dainininkes ir jų 
prideramai nesunaudojame. Ar nekeista?

Nemažai padejuojame dėl ištautėjimo. Paaimanuojami, 
kad jaunimas lietuvystės nepaiso. Paaimanuojame, jei koks ta
lentingas lietuvis ar lietuvaitė nueina tarp svetimtaučių veik
ti. Pasižiūrėdami į tai, kaip mes tebranginame brangiausius 
talentus, tai turėsime pripažinti, kad su lietuvyste Amerikoj 
kitaip negali dėtis. Patys nebrangindami savo talentų, nesu- 
pažindindami su jais savo jaunimo, patys užsinejautriname, o 
jaunimą paleidžiame į svetimtaučių bangas.

Taigi savo atsinešimą į turimus talentus privalome greit 
mainyti

j#

Milijonierių Skaičius Amerikoj
Tikro milijonierių skaičiaus, žinoma, negalima susekti. Bet 

jų apytikrį skaičių įvairiais būdais tai sužinome.
Valdžia nereikaladja atskirų piliečių atidaryti savo pinigi

nes ir parodyti kiek turi pinigų, kad paskui pagal tai paskirti 
mokesčius. Jei taip būtų, tai būt galima sužinoti gan tikrą mi
lijonierių skaičių. Dabar tėra Income Tax, t. y. imama mokes
čiai nuo asmeninių įplaukų. Todėl valdžia žino, kiek kas gau
ną per metus įplaukų.

Suv. Valstijų Iždo Departmento valdininkas Joseph S. 
McCoy rokuoja, kad jei asmuo turi per metus įplaukų $50,000, 
tai jį galima rokuoti milijonierium. Šituo daviniu remiantis 
McCoy suranda, kad dabar Suv. Valstijose milijonierių yra 

• 11,000 ir esąs vienas bilijonierius.
** Sakytas Valdininkas skelbia, kad 1914 m., tai yra prieš 
pat Didįjį Karą milijonierių šioje šalyje buvo 4,500 o jau 1917 
m. milijonierių buvo 11,800. Tai buvo didžiausias milijonierių 
skaičius. Kaip tas milijonierių skaičius greit padidėjo taip jis 
greit ir sumažėjo, nes jau 1923 m. milijonierių tebuvo likę 
8,000. ' '

Per karą dąugis netikėtai pralobo, daugis virto milijonie
riais, bet karui pasibaigus, greit daugis subankrutavo ir ne vie
nas tapo biednesnis, negu buvo.

Susekama toliau, kad dabar normaliu laiku per metus at
siranda 600 naujų milijonierių.

McCoy galop nurodo, kad jei metines visų milijonierių į- 
pta&k&s padalyti visiems Suv. Valstijų gyventojams — vyrams, 
moterims ir vaikams, tai jie visi gautų po

» •

Ponas Ziutis “Darbiniu-iir švenčiausias—hepageidau 
ko” Nr. 72 pajudino labai 
svarbų klausimą, būtent: 
mokslo populiarizavimą ir 
tuo liaudies švietimą.

Ištikrųjų, populiarių, liau
džiai prieinamų raštų, ku
riais būtų ^aiškinama socia
liai (visuomenės) ir visi kiti 
mokslai kiekvienam supran
tamoj formoj ir teisingoj 
kripty, iki šiol pas lietuvius 
kaip ir nebuvo: vieni buvo 
labai nevykę, kiti geresni, bet 
liaudžiai neįkandami, o kurie 
lengvesni, tai tendencingai 
nukreipti ant tam tikro par
tinio kurpalio — gi tas vis
kas paprastam ir gryna sąži
ne žmogui nepageidaujama 
ir kenksminga.

Iš viršuje pasakyto seka, 
kad kaip Lietuvoje, taip ir 
Amerikoje gyvenantiems lie
tuviams būtinai reikalingą 
daugiau susirūpinti kultūros 
darbu —švietimu savo tau
tiečių, rodymu jiems grynos 
tiesos ir tiesiog kelio socialėj 
ir kultūrinėj dirvoj. Juk vi
sokio plauko laisvamaniai 
pasako tik tą, kas jiems nau
dinga, o apie teisingumą jie 
visai nesirūpina—daugumo
je vietų jį begėdiškai sukone- 
veikia — žmones suklaidina 
ir kartais į apgailėtiną padė
tį įvelka.

Visiems aišku, kad kalba
mas mokslo platinimo būdas, 
paremtas paprastumu ir tei
singumu, yra sveikintinas ir 
labai pageidaujamas. Dabar 

’ tik kįl klausimas kaip tą min

 

tį įkūnyti ir gaudžiai reika
lingą’fr pagel 
ą atnešti. Juk neužtenka ką 

noTs svarbų gyvenimui už
manyti ir sukurti, jį reikia 
obulai vesti pirmyn ir kas

dienjplatesnčn gyvenimo va
gom Gi mes amerikiečiai 
vieni vargiai bau tą galėsime 
padaryti: 1) neturėsime pa
kankamai visoms mokslo sri
tims tinkamų rašytojų, 2) 
knygos bus brangios, nes jas 
reikės spausdyti ir parduoti 
Amerikoje, 3) )populiarių 
raštų leidimo draugija nega- 
ės ilgai tverti, nes mūsų ei- 
ės natūraliai silpnėja ir re
tėja. Tuo būdu gal nebus 
sveika vieniems Amerikos 
lietuviams katalikams tokio 
didelio, naudingo ir svarbaus 
darbo i Uitis ir paskui jo ne
ištesėti. O toks darbas, nors

jamas. Tad šiame reikale, 
rodosi, reikėtų dirbti koope
racijoj su Lietuvos katali
kais — Visiems rašytojams ir 
mokslo mylėtojams prisidėti 
prie Lietuvoj surik oš 
kooperacijas ŽINIJOS.

/ “ŽINIJA” kaip tik ir y- 
ra tam susitvėrusi, kad leis-' 
ti moksliškus raštus, visiemš 
suprantamoj, lengvoj ir tai
syklingoj lietuvių kalboj; 
“Žinija” pasiryžus apimti 
visus mokslus ir juos liau
džiai patiekti tokioje formo
je, kaip vienas išsireiškė, 
“kad ir dešimties metų vai
kas galėtų suprasti ir aukšto 
mokslo inteligentas būtų pil
nai pasitenkinęs;” “Žinija” 
yra susikūrus leisti knygas 
ne vien inteligentams ir stu
dentams (kaip p. Ziutis ra
šo), bet paprastą j ai Lietu
vos liaudžiai, ūkininkams ir 
miestelėnams, darbdaviams 
ir darbininkams, .seniems ir 
jauniems 
prie “Žinijos”, yra susispie- 
tus tokia mokslo spėka, ko
kios jokia kita panaši lietu
vių draugija neturi: ten yra 
filozofų, politikų, diplomatų, 
ekonomistų^ finanšistų, bele
tristų, po|tų, kultūrininkų 
— dvasiškų) (pradedant ar- 
civyskupaiš baigiant kleri- 
kais) ir svietiškių (nuo dak
tarų iki ka|mo žmonių).

Tat, rodosi, “ŽINIJON” 
ir mes visij amerikiečiai galė
tume^ lengvai sutilpti ir jos 

įęinanriąus.

žodžiu visiems

šiai pasinaudoti.” Tam tiks
lui reikėtii tik kiekvienoj ko
lonijoj suorganizuoti po “Ži
nijos” skyrių ir paskui iš tų 
skyrių skleisti į visas puses 
lengvai suprantamą, teisingą 
ir kiekvienam žmogui nau
dingą mokslą — saulę vedan
čia i šviesesni rytojų — ge
resnį žmonijos būvį.

Malonu būtų, kad šis klau
simas pilnai išsiaiškinti! ir 
teigiamų rezultatų atneštų.

Žynius

Žodžiai, pinigai ar kas ki
ta yra lengviau duoti, bet kai 
žmogus aukoja gyvenimą ir 
dienos darbą, tai yra įrody
mas, jog teisybė paėmė vir- 

Lowcll\Z bll. fe

GIMTINE
Ten kup bakūžė samanota 
Nuo semi laikų budavota, 
Tenai, aš vargšas, užgimiau 
Savo jaunystę praleidau.

Ten gražūs sodai — žaliumynai 
Bičių spiečiai kur — gyvinai;
Teh tėvelis žilaplaukis
Ir močiute sengalvėlė.

Tenai giružė ošia gaudžia 
Senas grapas kirsti ją draudžia, 
Ten paukšteliai—čiulbunėliai, 
Čiulba ulba kas vakarą.

Čia dainužę mielas traukia, 
Jos'aidužis girion plaukia; 
čia mergužes lietuvaitės 
Audžia plonas rankovaites.

Ta šalelė yra Lietuvos ? ,
Nesenai tūto priešų Vadavos^ 
čia gyventi man malonu 
Žfhonės geri ir padorūs... !

i

Spalių 9 dieną sueina SE
SERĮ METAI nuo tos die
nos, kaip “broliai’* lenkai 
viena ranka rašėsi Suvalkuo
se su lietuviais sutartį, gi ki
to je rankoje turėdami' ginklą 
smoge ; lietuviams “broliš
kai” iŠ užpakalio perverda
mi širdį užgrobdami Vil- 
nių. Ir Štai jau šešeri me
tai suėjo, kaip mūsų broliai 
vilniečiai neša lenkų prie
spaudos jungą. Nors lenkai 
juos kankina šaltuose kalėji
mų urvuose, “broliškai” iš
mėto iš lietuviškų įstaigų, už
daro jų mokyklas, našlaičių 
prieglaudas, bet jie dantis 
sukandę kenčia ir laukia pro
gos, kuomet galės lenkeliams 
teisingai atsilyginti už visas 
clabar daromas skriaudas. 
Kad tas atsiteisimo laikas 
nepertoli, tą jaučia ir patys 
lenkai ir visi Vilniaus išga
mos, dėlto jie lyg prieš galą 
skubina pridaryti kuodau- 
giau skriaudų.

Nelaimė tam, kuris ir bė- 
doj^riiepasimokina. Taip, tai 
tikra lenkų nelaimė, kad jie 
patys per 120 metų kentėda
mi svetimų jungą, nieko ne
išmoko, kaip tiktai pamėg
džioti savo buvusius prispau
dėjus. Jie stengiasi būti net 
uolesni nei rusų žandarai sa
vo persekiojimuose paverg
tųjų tautų, bet nabagai už
miršta, kad rusai būdami 
100 milijonų tauta neįstengė 
praryti 25 milijonų paverg
tųjų kitataučių. Lenkai pa
tys būdami 15-18 milijonų
Lcltivd djJzjlVbl xx vxjx16x

praryti kita tiek kitataučių, 
kuriuos turi pavergę! Pa
kriko Rusija, išnyko Austro- 
Vengrija, padvės ir Lenki
ja užspringusi svetimųjų 
skriaudomis.

Mes Amerikos lietuviai pa
tys esame savo kailiu patyrę 
rusų žandarų malonumą, at
minkime kad dabar Vilniaus 
ir Suvalkų lenkais užgrob
tuose kraštuose mūsų broliai 
lietuviai kenčia didžiausį len
kų persekiojimą. Atminki
me juos bent SPALIŲ DE
VINTĄ DIENĄ. Sušelpki
me bent jų karo našlaičius. 
Atminkime, kad žiaurus ir 
pasipūtęs lenkų žandaras nei 
kiek nemandagesnis už buvu
sį rusų raudonsiūlį žandarą. 
Skirtumas tik tame, kad ru
sų žandaras turėjo dvigalvį 
erelį prie kepurės, gi lenkų 
žandaras turi baltą vištą. Tai 
visas skirtumas. Kaip rusų 
žandaras persekiojo lietuviš
ką. spaudą ir kalbą, taip ly
giai ir lenkas žandaras per
sekioja lietuvišką mokyklą, 
■spaudą ir kalbą, taigi tikru
moje jokio skirtumo nėra.

Todėl SPALIŲ DEVIN
TĄ DIENĄ te nesiranda nei 
vieno lietuvio-lietuvaites, ku
ris savo centu neprisidėtų su
šelpdamas bent Vilniaus naš
laičius. O tų našlaičių yra 
apie TŪKSTANTIS. Žino- 
ldme, kad tūkstantis mažu
tėlių laukia mūsų pagalbos. 
Pėduokime jiems ranką, nu
šluostykime jų ašaras, kac 
jie užaugę atsimintų, jog jie 
toli-toli užjūry, turėjo gera; 
darių, kurie suprato ir atjau
tė jų vargus, sušelpė juos ir 
davė progos patapti žmonė
mis naudingais savo tėvynei 
Lietuvai.

v*

Dar viena kita pastaba išl 
vyskupo Eggario abstinen

cijos veikalėlio
Labaitinkamai Vyskupas 

Eggaris pritaiko šitą Kris
taus tekstą pilnai j ai absti
nencijai: “Jei tavo ranka, ar 
tavo koja piktina tave, nu
kirsk ją ir mesk šalin nuo sa
vęs, nes tau geriau įeiti į gy
venimą luošam- ar raišam, 
kaip turint abi ranki, ar abi 
koji būti įmestam į amžiną
ją ugnį.” Mat. 18. 8, Kaip 
igrtuokliams nėra vilties pa
veldėti dangaus karalystę be 
pasitaisymo, anot vyskupo, 
taipo jiems patiems nėra vil
ties pasitaisymo be gražaus 
pavyzdžio iš šalies tų, kurie 
nėra girtuokliais tik nuosai
kiais alkoholio sunaudoto- 
jais. Užtai toliaus ir sako 
vyskupas:“Jei esu abstinen
tas, tai netik man pačiam tai 
reikalinga, bet ir girtuok
liams ; taip šis savęs išsižadė
jimas liekas vienas gražiau
sių nekrikščioniškos meilūs 
darbų, kuris pas V."Ježų ras 
didelį pagyrimą ir kurį kiek
vienas krikščionis privalo 
aukštai gerbti.”

Nieks negali surasti kitą 
priežastį, per kurią būtų da
roma tiek papiktinimų, kiek 
per svaigalus yra daroma. 
Tai aišku, kad ir Kristus 
kalbėdamas apie papiktini
mą taip pat išreiškė. Nors 
Jis ištarė: “Reikia kad atei
tų papiktinimų: tačiau deja 
(bėda) tam žmogui, per kurį 
Piktinimas ateina.” Mat. 
18. 7. Vienok jis ragina vi
sus prašalinti papiktinimus 
net tokiu būdu kaipo nukir
timu rankps ar kojos. Užta
tai sako, “reikia, kad Dievas 
ne kitokiu būdu sunaikintų 
visas papiktinimų progas 
tiktai atėmimu žmogui liuo- 
sos valios, O žmogus be liuo- 
sos valios tai nebūtų žomgus 
tik gyvulys. Kur rasi tokj 
asmenį, kurs yra niekad ne
matęs papiktinimų plūstan
čių iš svaiginamų gėrimų ? 
Taigi Kristus tais žodžiais 
mus visus ragina, kad pilno
sios abstinencijos gražiausiu

♦ , ■ . . , , ....  . - 

Taigi skirk nors menkų 
nukėlę Vilniaus našlaičiams 
Spalių 9 dieną!

Aukok pats ir kitus para
gink, kad aukotų, nes spalių 
9-toji diena, yra lenkų vy
liaus diena. Atmink ją ir 
šelpk savo nuskriaustus bro
lius.

Fcd. fiekret orius
59 Ten Evek St., 
Brooklvn, N. Y. - ,

pavyzdžiu kirstume rankas 
ir kojas alkoholiui — jį va
rytume šalin iš mūsų tarpo!

/

.Juk tik tiek ikekvienas gali 
lengvai suprasti, kad tie 
Kristąus žodžiai negali būti 
suprantami literatėje (pažo
dinėje) prasmėje., juk tik 
žmogaus ranka ar koja atski
rai imama niekad negali jo 
piktyti, ji negali prieš patį 
žmogų pakilti, tai Kristus 
tais žodžiais reiškė štai ką, 
jei turi draugą ar tarną kurs 
tau yra kaipo tavo ranka bei 
koja, skirkis su juo, jei jis 
tave piktina ir traukia į nuo
dėmę. O tokių draugų prie 
girsnojimo tai niekas negalė
tų nei suskaityti, kurie trau
kia visus į papiktinimą! Vie
nu žodžiu, vyskupo argumen
tai yra taip įtikinami rodos 
kad kas skaitė jo brošiūrą tik 
šešiolikos puslapių, tai turė
tų visi mesti svaigalus į šalį 
ir daugiau jų nelypstyti!

’Nevien Kornelijus A. La- 
pise ir Jėzuitas Eaheris tvir
tina, kad pirm tvano visi 
žmones buvo pilnais absti
nentais, nes svaigalų nebū
ta, ir vyskupas Egger tai ra
šo: “Deliai pilno susilaiky
mo nuo svaiginančiųjų gėra
lų mūsų laikais net aktalikų 
tarpe randasi dar prietarų.

1 Prieš juos statau du tvirti
nimu : abstinencija yra daly
kas krikščioniškas, abstinen
cija yra laiko iššauktas daly
kas. Nėra tai įsakymas, bet 
laisvo pasirinkimo dalykas, 
b»čiąų toks dalvkas, kurs ne^ 
svetimas nei istorijai, 
Apreiškimo dvasiai. Iš šv. 
Rašto žinome, kad pirm tva
no visi žmonės buvo absti
nentai ir gyvendavo kariais 
virš 900 metų. Mozės įstaty
mas (Lev. 10, 9) įsakydamas 
kunigams susilaikyti atlie
kant savo pareigas bažnyčio
je nuo svaiginančių gėra
lų...” Anot vyskupo, kad 
pilnoji abstinencija būtų 
priešinga Kristaus mokslui, 
tai Pats Kristus nebūti! taip 
išaukštinęs Šv. Jono Krikš
tytojo: “Ištiesų, sakau jums, 
tarp gimusiųjų iŠ moterų ne
kilo didesnio už Joną Krikš
tytoją.” Mat. II. II. Vi
siems žinoma kad Šv. Jonas 
Krikštytojas buvo pilnas al>- 
stinentas nuo kūdikystės, 
sunku suprasti kaip gali at
sirasti net katalikų tarpe, 
kurie prieštarautų pilnai jai 
abstinencijai bei blaivybei! 
Turbūt mažai skaitytojų pil
nosios abstinencijos straips
niu ir veikalu.

<■ < I

Pilnasai Blaivinutfyas
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> (Apyasaka iš gyvenimo Vakarų-Indijos piratų)
♦

Rytinis ir vakarinis saulės 
spindulys margino Karibi} 
jūros paviršių ir skambiu 
pliauškėjimu varė jūros pu
tas ant balto kranto S.-Do-

, f .

mingo salos.
Tankiuose tos salos miš

kuose ligi šio laiko yra dar 
dideli buivolai, atvežti čio
nai Kolumbo ispanų laikais.

Čionai, vidury, daugelio 
uolų ir lagūnų, pakraščiuose 
nematomuose nuo jūros, ka
žin kuomet gyveno daugybė 
jūros plėšikų. Tos baisios 
grupės sudėtis buvo įvairi: 
be amerikonų, indėnų, ir kre
olų, čionai buvo galima su
tikti daug europiečių: anglų, 
olandų, francūzų; pasitaiky
davo čia dar albanų ir grai
kų. Jic buvo labai drąsūs jū- 
rininkai, leisdavosi toli į jū
rą ir plėšdavo žmonės.

"Broliai vietos,” kaip jie 
save vadino, dažnai plėšda
vo ispanų laitus ir galvojo 
dar nuversti tenykštį ispanų 
laivą.

Tikrai, mūsų laikuose ro
dosi negalima, kad maža 
grupė plėšikų drįstų užpulti 
ant kariško fregato su 50 ap
motų ir 400 matrosų, apsi
ginklavusių šautuvais ir piš- 
talietais.

Vienok pas vietinius gy
ventojus užsilko apysaka a- 
pie vieną S.-Domingo iš gal
važudžių vardu Fedro, pra
mintu Drąsiuoju, kuriam su 
sauja draugi}, susidedančią 

i iš pasį^ke p^iimr
T ti ispanų laivą su 300 matro

sų, oficieriais ir pačiu kapi
tonu.

Ne visuomet tikra laime 
šypsojosi piratams: buvo at
sitikimų, kuomet po atkak
lių, kruvinų mūšių, likę gyvi 
plėšikai gelbėjosi savo slap
tuose lizduose. Nemažai plė
šikų žūdavo panašiuose susi
rėmimuose. Į jų vietą rinko niais. 
kitus atatinkamus kandida
tus, jeigu nebuvo jų trūku
mo. Visi buvo vienaip man- 
drūs, visi vienaip užsigrūdi
nę nuolatiniuose karuose. 
Pasibaigus kovai, piratui lai
vas nuplaukdavo į vieną iš 
įlankėlių, mesdavo inkarą, ir 
komanda važiuodavo į kran
tą.

Čionai būdavo suvežtas at
imtas grobis, ir tuojau prasi
dėdavo dalybos. Kapitonui 
tekdavo grobio dešimtoji da
lis; likusį proporcingai — 
daloma.

Čionai, krante, išsiaiškin
davo nesusipratimai, lininiai, 
čia buvo ir nauji kapitonai 
renkami.

Kartais pasitaikydavo, kad 
atsirasdavo vienokių jėgų ir 
gyvai norų kapitono vietos.

Tokiuose atsitikimuose pas 
galvažudžius buvo viena iš
eitis — spręsti viską dviko- 

' -Štai k;} pasakoja apie vie
ną iš tų kruvinų rinkimų pas 
Turtukį salą.

Kartą, tarpe "Brolių vie
tos” buvo Rokas Brazilietis, 
steliėtinas vyras savo didele 
jėga ir gyvulišku žiaurumu.

Jis ilgai pildė matroso pa
reigas ant plėšikų "Reven- 
zc” laivo, bet buvo garbės 
mylėtojas ir kantriai laukė 
kapitono mirties, kad paim
tų jo valdžią.
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Kuomet mūšyje pas 
tukį "Revenzos” kapitonas 
su permuštu kiaušu nusirito 
į jūrą, suvirpėjo Roko ran
kos nuo susijaudinimo -r- šir
dis ėmė smarkiai plakti.

t Kandidatūra buvo pasta
tyta tuojau, kaip tik laivo 
komanda išsėdo ant kranto.

Vienok antras kandidatas 
Beras turėjo taip pat preten
zijų, nes buvo taip'pat stip
rus ir miklus. 1

Dėl dvikovos išrinko prie 
pat jūros kranto lygumą.

i c

Užėjo naktis, mėnuo jau 
pakilo apšviesdamas akme
nuoti} krantą su retais aug
menimis.

Į dvikovos vieta iš laivo at- 
nešė du boseliu su aukso ir 
sidabro monetomis, ""dėžę su 
priderančiais kapitonui rū
bais ir lopetas. Pas plėšikus 
buvo senas paprotys, užkasti 
čia pat žemėn viską, kas rei
kalinga būtų gauti valdovui 
iš priplėštų turtų.

Du iš matrosų, po vieną iš 
šalies kiekvieno kariautojo, 
pradėjo žiūrėti dvikovos vei
kimą, likusieji aplinkui sto
vėjo.

Ramiai, nereikšdami susi
jaudinimo, išėjo į vidurį loc
manas Džionas Beras ir Ro
kas Brazilietis, tarė vienas 
kitam kelis žodžius; paskui 
išsiėmė ir apžiūrėjo savo il
gus peilius, kuriais jie pjaus
tydavo atsargiai dėl tolimes
nių laikų buivdluy. i

Kelias sekundas stovėjo 
jie vienas prieš antrą, kaip 
dų baisiu žvėrių, laukdami to 
memento, kuriame įvyks dvi
kova.

Tos kelios sekundos pasi
rodė beveik ištisomis valan
domis aplink sėdintiems 
“Bliams vietos.” Beras ir 
Brazilietis buvo vienmarški-

Naujai statomas tiltas per Niagaros upę, Buffalo mieste. 
Tas tiltas jungia Suv. Valstijas ir Kanadą. Tiltas statomas pa
minėti šimtmetinės taikos sukaktuves tarp Amerikos ir Ka
nados.

LAIMES IEŠKOJIMAS

IStaiga tuodu įpykintu žvė
rių puolė vienas antrą, susi
kibo ir apmirė, reikšdami sa
vo veiduose visą baisum:} tos 
.lesiartinančios mirties. •

Liuosąja ranka nuo peilio 
k iekvienas iš jų tuojau paga
vo priešininko ranką, kurio
je buvo peilis. Tokioje padėl
yje, juodu labai įtempdavo 

savo muskulus, laukė ir gau
de kitą momentą, kuomet, ga
li gale, priešininkas atidengs 
vietą, kur galima bus grei- 
ai ir giliai įsmeigti ]K*ilį.

Beras buvo labai sunkus 
ir stengės prispausti savo 
sunkumu Brazilietį ir taip 
nugalėti priešą, bet gudrus 
Rokas Brazilietis visuomet 
sugebėdavę savo geležiniais 
muskulais atremti priešą.

Žiūrėtojai apmirė; prieš 
juos žudėsi kažin kas jiems 
artimas, kažin kas įdomus.

Netikėtai kačiukas sųhlįz- 
gėjo, ■ o po to — trumpas, šir
dį perplėšiantis riksmas... 
Tai sublizgėjo mėnulio švie
soje Braziliečio peilis, įdur
tas locmanui ligi pat rankos 
į gerklę.- ■

Neveltui Indijos pragarsė
jo savo ilgu pelin tarp galva
žudžių: neveltui leido jis# į 
darbą savo i nd toniškas mū
šio mankštas nežinomas prie
šininkui.

Kuomet pas gulintį ir ne
judantį locmaną metėsi taip

Pažiūrėję į harmoningą j Į 
Dievo sutvertą pasaulį, pas- 
tebianie, kad kiekvienas 
daiktai, kiekvienas gyvis 
tarnauja savo paskirtam 
tikslui. Žmogus, kaip aukš
tesnis tvarinys už kitus gy
vius, kaipo individas, skir
tas Aukščiausiojo amžinajai 
laimei pomirtiniame gyveni
me. Bet ne visi eina tuomi 
paskirtuoju Aukščiausiojo 
keliu, ne visi siekia savo gy
venimo duotąjį tikslą. Dau
gelis žmonių laimės ieško šia
me vargingajame pasaulyje: 
vieni turtuose, kiti meilėje, 
treti moksle, garbėje.

Žmogus,: kuris $ave gyve
nime laimę ir pasitenkinimą 
temato vien turtuose, tampa' 
egoistu. Toks žmogus jau y- 
ra nuklydęs nuo savo gyve
nimo keliaujamojo kelio, nuo 
savo siekiamojo tikslo. Pas 
jį jau nebėra artimo meilės 
ir kitų idėjų, o vien tik mei
lūs turtai. Bet tie turtai, ta 
nepastovi medžiaga neturi 
savyje tos ieškomosios lai
mės. to siekiamojo idealo, o 
yra tiktai laikiniai, nepasto
vūs daiktai ir žmogaus sieki
nių negali patenkinti.

Kitas žmogus laimę mano 
surasti gražioje lytyje. — 
ampa svajotojas. Ir visą 

savo brangųjį jaunystės lai
vą, visą savo jėgą ir grožį 
aukoja tai niekingajai mei
lei, tam šių laikų išsiplatinu
siam gašlumui. Toks jau
nuolis nieko šiame pasaulyje 
nebemato gero, nieko aukš
tesnio, kaif> meilužę. O išlik
tųjų tas nelaimingas, kuris 
yra meilės bangi} pagautas, 
nes meilė — tai pragaro mu
zika. Kiekvienas, ypač jau
nuolis turi saugotis, kad ne
pakliūtų į jos pančius, kad 
netaptų jos vergu: nes pa
kliūti yra labai lengva, liet 
sunku bepasiliuosuoti. Už
tat brangus jaunuoli, jei no
ri būti sveikas ir stiprus ko
vok su svajonėmis!

Ne vienas jaunuolis nori 
išeiti mokslą, susipažinti su 
plačiuoju pasauliu, senovės

lią. Tvirtą valią žmogus.tu- 
rėdamas niekada nepražus 
savo gyvenimo krizyje, bet 
pergalės visas savo gyvenimo 
kliūtis ir atsieks savo tikslą.

Tai brangūs skaitytojai 
stiprinkime savo valią, kad 
galėtumėm nuveikti visas sa
vo gyvenimo kelionės kliūtis 
ir nuveikę nukeliauti į mums 
skirtą amžiną gyvenimą pas 
Aukščiausiąjį. 
1926. VI. 20 d.

(Sekant S.)

Brangūs skaitytojai, kapą 
mes šiame vargingajame pa
saulyje gyvename 2 Ar tam, 
kad mes kitus skriaustumėm 
ir sau turtus krautumem 2 Ar 
tam, kad naudotumemės šio 
pasaulio -smagumynais, link
smybėmis 2 Ne, brangieji, — 
mūsų, tikslas yra, kad mes 
gyvendami šiame varginga
jame pasaulyje užsitarnau- 
tumėm amžiną gyvenimą po 
poirties pas Aukščiausiąjį.

Mes keliaujame tą gyveni
mo kelionę, kuri jau yra iš 
anksto Aukščiausiojo nusta
tyta, ir nors kažin ką darytu
mėm, galiūnais būtumėm, 
bet savo kelionės neįstengtu- 
niėm sulaikyti; nežinoma jė
ga stumia keliauti nežiūrėda
ma į mūsų norus. Alės esa
me brangieji, tik tiek laisvi 
nuo tos nežinomosios jėgos, 
kad galime pasirinkti sau 
blogus, ar gerus takus. Bet 
ar mes tuo pasinaudojame? 
Ne! Alės užsimerkę, Ik1 jokio 
vargo norime nukeliauti į 

Čia ir 
ištinka mūsų gyvenimo tra
gedija — kiekvienas radęs 
mus tokioje padėtyje, ima 
mus savaip valdyti ir lieka
me jų vergais ir dažnai pa
kliūnam tiems, kurie yra su
klydę savo gyvenimo kelio
nėje. Paskui, tokie žmonės 
įveda mus į didžiausias klam
pynes, ir mes savo tikslo ne
atsiekę, nuliūdę persiskiria- 
me su šiuo pasauliu.

Ypačiai jaunuolio gyveni
mo kelionė yra vingiuota, 
kritinga, neš jiš, kaip laive
lis ant jūros bangų krypsta 
tai vienon tai kiton pusėn. 
Jį užpuldinėja įvairūs prie
šai, nori jo laimei pakenkti, 
kol nėra dar nusistatęs pa
saulėžiūros. Todėl jaunuoliui 
reikalinga saugotis, kad ne
nukrypti} nuo gerų gyveni
mo vėžių, kur į klampynes ir 
nepražūtų tenai. Ypatingai 
reikia atkreipti dėmesį su ‘ 
kuo draugauti, ką skaityti, 
nes ir patarle sako: "Su kuo 
sutapsi tuo pats patapsi” ir 
gali būti tik retas atsitiki
mas, jei kas su blogu, ištvir
kusiu žmogum draugauda
mas taptų doras, atsiektų sa
vo tikslą.

Tiktai tie galės ištverti Si> 
vo gyveninio kelionėje nepa
klydę, kurie turės tvirtą va-

palikimais. Nevienas ir- čia' TnUms skirtą vietą.

ilgai laukusieji piratai, jis 
buvo jau miręs. Rokas sto
vėjo čia pat, sunkiai kvėpuo
damas ir Šluostydamas peili.

Po keliu minučių, du pira
tai pradėjo kasti duobe. Į ku
rią be jokiu papuošalą čia 
pat užkasė didžiulį Bėro 
luina.♦

štai kaip kažinkuomet rin
ko savo valdovus žymūs Va- 
karų-Indijos piratai.

mano rasiąs savo ieškomąją 
laimę. Ir tam tikslui vargs
ta žūna, naktimis be'miego, 
kad tik savo užmanytąjį ob
jektą atsiekus. Bet deja, bai
gęs ir kaikurią mokslo šaką 
vis nesijaučia laimingas, turi 
vargti, kaip vargęs. Štai 
matome graikų' didžiausius 
mokslininkus, kaip tai Ari
stotelį, Platoną, kurie jau y- 
ra atgyvenę savo laikotarpį 
ir pasakę, kad laimės šiame 
pasaulyje nesuradę.
' Dar hitas laimės
ieško grbėje. Jani atrodo, 
kas garbinga, tas gražu, ide
ališka yra, o negarbė, tai ne- 
ideališkumas. Ir vienas tam
pa garsus rašytojas, kitas 
didis oratorius, kad tik gar
be jam būt ii. Bet tas garbės 
idealas yra toks nepastovus, 
toks menkutis, kad nelau
kiamoji mirtis visam kam 

galą padaro. Dar jį iškil
mingai palaidoja, dar vienas 
<itas aplanko jojo kapą; bet 
našliukus kiek laiko jį visai 
apleidžia, pamiršta. Tik 
vartais esti j<> vardas pami
nėtas istorijoje, ar tai raš
tuose.

l'žtat. veltui laimės ieško 
žmonės šiame pasaulyje, vel
tui dirba, svajoja dėl jos, nes 
jos čia surasti negali. () lai
mė šiame pasaulyje yra ne
tikroji —Apgaulingoji. štai 
valandėle ji yra, lyg pasiro
do, kaip saulutė iš debesies 
ir vėl valandėlė jos .jau nebė
ra. Tokie žmonės yra nepa
tenkinti savo gyvenimo dar
bais ir svajonėmis ir kartoja 
Saliamono žodžius: “Viskas 
šiame pasaulyje tuštybių tuš
tybės.” O laimingais bus tie 
žmonės, kurie laimės ieško 
pomirtiniame gyvenime pas 
Dirvą, nes toji laimė tikroji 
ir ją suradę džiaugsis amži
nai.

I

Kalnu Aras

Kalnu 'Aras

Vartok Bordeno kon
densuotą pieną vi
soms bulkelėms ir py
ragėliams, kur reikia 
pasaldinimo. Čia ne- 
r e ik i a varginančio 
maišymo cukrus ir 
pienas jau sumaišyti 
ir tas padaryta geriau 
negu galėtum savo 
maišymo bliūde. To 
pasekmės pyragėliai,. 
bandelės, duonos yra 
geresnio sudėjimo rū
šis, kuri laimi dova
nas maisto parodose 
ir pagyrimus nuo šei
mynos narių.

Bandyk $į būdą rytoj 
KORNŲ DUONAI 

1 puodukas komų miltų 
1 puodukas miltų.
3 šaukštai baking porcderio 
J/i šaukštuio druskos 
% puoduko Bordeno kon

densuoto pieno
% puoduko vandens
1 kiaušinis, truputį išplak

tas
3 šaukštai sutirpyto sviesto 

Sumaišyk ir išsijok sau
suosius daiktus. Gerai su
maišyk pienų ir vandenį. 
Pridėk kiaušinį prie sausų
jų daiktų ir gerai suplak. 
Pridėk sviestų. Kepk sek
lioje. gerai išsviestuotoj blė- 
toj karštame pečiuje.

STAHDARD

JŪSŲ GROSERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO
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Žrnogus privalo 
gyventi tiesoje; 
mąstyt i, kaip gyvena; 
kai būti,'kaų

«

masto.
Heilo

f »

■

Mūsų laikais d 
linga tiesos g; 
negu jos skelbėjų

reika- 
plunksna,

Leit. Cuadihy, lakūnas, pa
daręs nauji} rekordą. Jis iŠ 
Pliiladelphijos į Washingtoną 
nulėkė į 32 rainuti, Traukiniu 
tą kelionę atlikti trunka tris 
valandas. '

L

Pasiūlome visiem* gwj Mtt* 
jams įsigyti dvi geras 
antrą tomą

A P M Ą 8 T T H
visiems metams

Dydis 5X7% collą, dailiais.; 
darais, po 500 soriršom 
da aiški. Tikrai naud 
ypač dievotiem žmonėm. Kalu 
tomą $3.00. ISpirklte paSte 
Order" ir Biąskite:

‘‘Darbininhas” '
866 W. Broadway, So. Boston, 1IML

Kodėl 
Bambino?L-

,Todėl, kad BambinS sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambind paleng-, 
vins užkietėjimų vidurių, mės* 
lungius ir dieglius.

.Todėl, kad kūdikiai rnĮgšta. 
Bambino už jo saldumą. x Jią 
net prašo daugiau 1 ’

.Todėl, kad BambinS^J  ̂
kttdikių Geriausis Draugds<

Jūsų vaistininkas parduodi 
Bambino po 35c. bonką, arbą 
galite gauti tiesiai.-ią labonįi 
torijos.

Pavyzdinė bonkutč siunčiaing 
yeltui ant pareikalavimo;, 
/ M«i’

ALBUMAS 
- - - - - - - - - » "

Retoj lietuvių Šeimynoj ne* 
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj taras! 
Lietuvos Albumą, kuriame yra! 
Lietuvos didžiųjų veikėjų Iš
vaizdai ir jų gyvenimų aprašyt 
man Kiekvienas laikąs sava 
tikru lietuviu, patriotu prrvfr 
lo turėti tą Lietuvos Albumą. J,

Kaina $3.50. ’ $

‘‘DARBININKAS’* », 
S66 Broadway, 8o. Boston, Mtoft 

f

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIIĖJAISJ
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir I 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie* 1 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy- j 
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius J 
turi būti. J

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo įl 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis J 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių ’ 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia i 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. .
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS j 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS S

LIETUVOS ALBUMAS ’
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

.užimti paveikslais •
Kaina $3.60 Užsteakyktte J|

"DARBININKAS” % fl
366 West Broadwajr South Boston,

■ j
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nips miesto dalys .ęanašĮop į 
ispanų miestą. y

■ •*'. “**

TattaKašs'ėe, valstybės sos- 
tapile turi 6,415 gyventojų, 

’ ir 165 mylios iš Jacksonville. 
Yra industrialiŠkas centras.

Iš 968,470 Floridos kyvęn- 
’ tojų, 638,153 yra balti.. Sve

timšalių ir jų vaikų via 105,- 
858. (F. L. I. Š.)

Jacksonville, su 95,450 gv-i 
yentojų, yra didžiausias ko-, 
mercialis centras. Randasi 
ant St. Johns upės, apie 30 
mylių valstybės vidury. Čio- 
nais upė labai plati ir tokiu 
būdu šis miestas yra uostas, 
ir didžiuliai okeanų laivai 
čion sustoja. Yra Floridos 
vartai. Svarbiausios indus
trijos — laivų statymas, tra- 
šalo industrijos, medžio iš
siuntimas ir auginyčios.
Tampa, su 94,693 gyvento

jais, randasi ant Tampa Bay, 
į vakarus. Svarbiausia pra
monė yra cigarų ir cigaretų 
gaminimas. Tų produktų 
vertė kasmet yra $25,000,000 
ir samdo 15,000 žmonių. Tar- 

| pe kitų industrijų yra—gur
bų, meblių, cigarų baksų, lai
vų statymas, žuvavimas 
liejynyčios.

>S7. Augustine, su 10,458 
gyventojais, yra trisdešimts 
mylių į pietus nuo Jackson
ville. St. Augustine yra Suv. 
Valstijų seniausiai miestas. 
Šijto miesto vartai buvo pa
statyti suvirš 400 metų atgal 
ir visur pagarsėjo. Senos 
gatvės labai siauros. Ir se-

Nelaimė ant geležinkelio Cl.vb<(jirn 
Janction el tfes Cbieago. Ola penk imo- 

žuvo, o 50 sužeista. Tas atsitiko 
Darbo Dienoj piknlkleriains grįžtant 
namo. Vienas traukinys, prie stoties 
stovėjo, kitas atpyškėjo ir .įtsiUiuAė i 
stovintį.

gryžimo
' . - r.

Konsulas jeikalau j a rašy
to darodymo, kad ateivis bu
vo teisėtai įleistas, arba turi 
būti pilnai patenkintas, kad 
ateivis priguli prie nekvoti- 
nio * stovio klesos. Kitaipi 
jam neišduos vizos. Dau- 
giaus gryžtančių ateivių su-- 
laikyta dėl neturėjimo tų da- 
rodymų, negu dėl bile kitos 
priežasties.

Kuo ilgiaus ateivis pasilie
ka Europoje, tuo atįdžiaus 
Konsulas ištyrinės jo visą 
buvimo Europoj laiką. Ro
dos yra paprasta procedūra 

’kantUi pranešta kur kreiptis, atsakyti nekvotines immi- 
gracijos vizas tiems, kurie 
išbūna ilgiaus vienų metų.

Apsigyvenęs ateivis prašy
damas nekvotines immigra- 
cijos vizos turės užmokėti 
paprastą mokestį dešimties 
dolerių. Turi turėti paspor- 
tą, arba reikalingą dokumen
tą vieton pasporto. Gal nuo 
jo bus reikalauta pristatyti 
kitus dokumentus, kurie rei
kalingi dėt gavimo irnmigra- 
rijos vizos.

Kuomet atvyksta į Ameri
kos uostą ateivis, turėdamas 
nekvotinę vizą, turės nuvyk
ti į immigracijos stotį, jėigu 
važiuoja trecioj klesoj. Ne
paisant kokioj klesoj važiuo
ja, bus sulaikytas kol immi
gracijos valdininkai, pilnai 
persitikrins, kad priguli prie 
nekvotines klesos.

Sugryžimo leidimas gau
tas prieš išvažiuojant iš 
Jungt. Valstijų turi sekamos 
naudos:

1. Jeigu jo ileidmas arba 
pirmas atvažiavimas į Jungt. 
Valstijas negali būti teisėtai 
parodytas, ateiviui apie tai 
bus pranešta. Toks ateivis iš 
anksto žinos, kad sugryžimo 
leidimo negali gauti. Gryž- 
tant gali būti neįleistas.

2. Kad nors ant sugryžimo 
leidimo išbuvimo laikas, ir y- 
ra pažymėtas, — šeši mėne
siai, bet gali būti pailgintas, 
jeigu prieš leidimo išsibaigi- 
mą, ateivis pasius leidimą su 
sfc3.00 į Commissioner of Im- 
migration, Washington, D. 
C. Priežastį reikia pažymė
ti. To negalima atlikti per 
Amerikos konsulinę tarnvs- 
tę. Ateivis turi tiesiog susi
nešti su Commissioner of 
Immigration.

3. Su sugryžimo leidimu 
ateivis neprivalo vykti pas 
Amerikos konsulų kuomet 
Europoje. Tas sutaupys lai
ko ir pinigų.

4. Sugryžimo leidimas duo- 
į Jungi. Valstijas, jis |da savininkui teisę būti išeg

zaminuotu ant laivo, kač 
nors ir trečioj klesoj važiuo
ja. Bet jeigu pasirodytų koks 
nors abejojimas, ateivis, ne
paisant kokioj klesoj važiuo
ja, bus sulaidytas.

5. Imama $3.00 mokesties 
už kiekvieną leidinį# ir $3.00 
už prailginimą. Nekvotinė 
immigracijos viza kaštuoja 
$10. Kiekvienas gryžtantis 
apsigyvenęs ateivis turės mo
kėti “head tax” (išskirian 
ateivius, lankančius Meksi
ku, Kanadą arba Kubą, kur 
jeigu išbūna mažiaus šešius 
mėnesius tos mokesties nerei
kia mokėti.

Sugryžitno leidimai paro
do ateivio nekvotiftį stovį ir 
teisėtų įleidimų.

Sekantvs du išėmimai: 
• i

Ur I
v •

F

v •

gauti leidimą.
Atsiimti leidimą reikės as- 

, meniškai nuvykti į immigra- 
j ei jos; ofisą ir po tinkamo 
^identifikavimo žmogaus ga
ilės gauti leidimą. Pirm negu 
y immigracijos valdininkas 
£ atiduos aplikantui leidimą, 
jis užtvirtins tą leidimą. 
Immigracijos valdininkas 

(taipgi paims kortelę, kuri 
-ateiviui—pranešė nuvykti į 
immigracijos ofisą. Leidi- 

' mai visų šeimynos narių ne- 
£ bus paduoti vienam nariui ir 
£ nebus paduoti agentams. Ga- 
Gvęs leidimą ateivis galės išva
žiuoti.

Jeigu ateiviui reikės grei
tai išvažiuoti ir negali lauk
ti leidimo, tai turės nueiti Į 
paskirtų' immigracijos ofisą 

^palikti savo fotografiją su 
^parašu ir adresu kur mano 
gyventi Europoj e. J eigų vis- 

t kas bus rasta tvarkoj, Immi- 
gTacijos Ofisas, gavęs iš 

ashmgtoncfleidimą, pasiųs 
| jį priduotu adresu į Europą.

Aplikacija 631 buvo per- 
mainyta atatinkant naujoms 
reguliacijoms. Negalima var
toti senas.
• Apsigyvenusių Ateivių 
',vr Nekvotinis Stovis
, Apsigyvenusiam ateiviui 

i priguli nekvotinis stovis, jei
gu jis į paskirtą laiką su- 
gryžta į Jungt Valstijas. Pa
prastai, — į šešius mėnesius, 
ir jeigu nori gali būti trupu- 

i. ti ilgiaus arba mažiaus. Atei
vis gali dvejais būdais reika
lauti nekvotinio stovio. Jis 

| gali prašyti nekvotines im
migracijos vizos nuo AmPrU 

it kos konsulo užsieny, arba 
prieš išvažiuojant pasirūpin
ti išgauti leidimų sugryžti. 
Toks leidimas gaunamas iš 
Bureau of Immigration, 
Washington, D. C., viršminė- 
tu išdėstyta būdu. Ateivis tu

fe ri atsiminti, jeigu jis negali 
< parodyti, kad buvo teisėtai

I

negali reikalauti nekvotinio 
stovio.

Kaip Išgauti Nekvotinę 
Vizą^U žsieny

Jeigu ateivis prašo nekvo- 
tinės Immigracijos vizos npo

l* Amerikos konsulo, jis turės 
į pristatyti sekančius darody- 

mus:
■ ‘ 1. Kad pirmiaus buvo tei- 
„ sėtai įleistas į Jungt. Valsti

jas.
_ 2. Kad jis išvyko Europon 
su intencija gryžti atgal į 
Jungt. Valstijas ir čionais 
apsigyventi.

3. Kad jis turi gyvenimo 
vietų Jungt. Valstijose, ir

4. Jeigu per ilgai išbuvo
; Europoje, turi pristatyti ge- 

; rų priežastį.

Florida, pietrytuose, pa
vadinta “pusiausalinė vate- L 
lybė.” Jos plotas (58,666 
mylios) yra 3,500 ketvirtai
nėmis myliomis didesnis už 
Čekoslovakiją, ir suvirš tris 
syk didesnė už Daniją. Be
veik 5-šeštadalvs jos ilgumo, 
arba 375 mylios, vandens ap-| 
supta, Atlantiko okeanu ry
tuose ir Meksiko užlaja va-

’ karuose.
Floridą rado Ponce de 

Leon, beieškodamas jaunys
tės šaltinio. 1513 metais, Ve
lykų dienoj, Ponce de Leon, 
su būreliu draugų, matė že
mę kur šiandien stovi St. 
Augustine, ir išlipę iš laivo 
viską pasisavino vardu Ispa
nijos karaliaus. Florida is
panų kalboj reiškia žieduota. 
>1821 metuose Suv.. Valsty
bės užmokėjo Ispanijos ka
ralystei penkis milijonus do- 
erių už tą žemę, tas buvo a- 
>ie 62 centai už kiekvieną ak

rą. Nuo 1922 metų kuomet 
Floridoj prasidėjo smarkus 
“lotų” pardavinėjimas, iki 
dabar, žmonės iš visur ke
liauna į Floridą. Tik 1849 
m. aukso ieškojimas sutrau
kė dauginus žmonių. Speku- 
lentai, sukčiai ir geri pilie
čiai perka ir pardavinėja lo
tus —lieknuose, miestuose,! 
visur — nuo dolerio iki tūks
tančių dolerių už akrą. Ko
dėl visi šitie žmonės apleido 
savo namus ir užsiėmimus 
šiaurėj, rytuose ir vakaruose 
ii- ieško laimes vietoj kuri vi
suomet buvo žinoma kaipo 
pasibovinimo vieta? “Kli
matas ir žemė,” sako nejudi
namo turto agentai.

Gal ir yra tas, kad Flori
dos klimatas padaro iš šios 
valstybės populeriškiausią 
žieminį rezortą, kas žymiai 
prisideda prie jos turto. Žie-j 
mes paprasta temperatūra y-! 
ra 60 laipsniai FaMrenheit, 
ir vasaros, 78 laipsniai Fali- 
renreit. Birželis, liepos ir 
rugpjūtis yra karščiausi mė
nesiai ir sudaro lytingą 9ezo

■ . c €

-1. Kad nors nemokintas 
(illiterate), ateivis bus įleis
tas jeigu pirmiaus buvo tei
sėtai įleistas, ir jeigu išgyve
no ištisai penkis metus Jung
tinėje Valstijose, ir gryžta 
•atgal į Jungi. Valstijas į še
ši us mėnesius nuo išvažiavi
mo dienos.

2. Sulig Darbo Sekreto
riaus nuožiūros, ateivis, po 
laiko išbuvimo bus įleistas.liiirvv įlipi uun jivioi<ao| p—

jeigu gryžta į “septynių me- pirmą

na. Negalima lyginti šitą se
zoną su tropikų sezonu, kuo
met per dienas nepaliauja
mai lija. Čionais truputį pa- 
li ja ir vėl oras gražus. Pa
prastai lija kas tris arba ke
turias valandas.

Aprt Lpųįsianos, Florida 
turi žemiausią augštumą 
(elėvation). Šiaurvakarinė 
dalis kalnuota, bet krantų že
mė žema, daugely vietų pel- 
kiuota su daug pieskinių sa
lų ir koralo povandeninių uo
lų. Yra suvirš 30,000 ežerų. 
Lake Okeechebeee pietuose 
turi 12,000'ketvirtainių my
lių. Šios valstybės žmonės 
vadina visokius vandenius e- 
žerais ir gal todėl jų skaičius 
[toks didelis. Randasi daug 
šaltinių su “carborates” ir 

į Usulphuraį#$j r hydrogen.” 
Vienas iš garsiausių randami 
netoli miesto St. Augustine, 
dviejoms mylioms į jūros, 
vanduo taip verda kad vil
nys su baisiu smarkumu mu- 
v • • sa jį.

Garsūs “Everglades” yra 
pietinėj dalyj, šita vieta susi
deda iš vandens ir žemės. Ga- 

|na didelė dalis šios nevaisin
gos ir dykos žemės jau buvo 
pagerinta, bet kuomet visa 
bus pagerinta ir padary
ta vaisinga tai agrikultūriš
kiems tikslams valstybė tu
rės 4,200.000 akni brangios 
žemės.

Floridos didžiausia upė St. 
Jobu, prasideda eiprisų liek
nuose i šiaurius nuo Everg- 
lados ir teka paraleliškai Su 
krantu iki Atlantiko okeano 
kelias mylias į rytus nuo 

| Jacksonville. Dėl plačios į- 
takos Jacksonville yra pajū
rinis uostas.

Dainos garsioji “Suwa- 
nee” upė yra labai maža ir 
visai negraži.

Keliaujant per Floridą ga
limą rasti “visokių tropiškų 

 

augmenų.jįNetaip apgyven
tose da augšti pusių
medžiai. Florida užima pir
mą vietą tetpentino, dervas 
ir sakų pradu ‘ ėijoj.

nėms dideli 
yra labai žių- 

______  __ ms vaisiai tr 
j žiedai pasirodo tuo pačiu lai
ku. 

Irines,” aiianj 
j“avodadfd,r 
I'moliai, eit 4 
gujavaiir 
si 
ai

daržovių kaip tai tomačių ir 
salierų. Kuomet vaisius ir\ 
daržoves labai lengvai augi
nama, pievokšninė žolė labai 
sunkiai auga ir reikalauja 
geriausios priežiūros. Žolė 
pasodinta eilėms, kiekvienas 
augalas atskirai, ir kasdien 
turi būti aplaistyta pakol 
pradeda augti. Į apie šešis 
mėnesius pievokšninė žolė 
pasirodo. .......................... .........

1920 m. Florida turėjo 54,- 
6’00 ūkių, kiekvienas iš be
veik 112 akr;. Baltų ūkinin
kų buvo 41,051, juodų 12,954, 
ir svetur-gimusių 2,715. 
Apart visokių vaisių ir dar
žovių, Įvairūs riešutai au
ginami. Gyvuliai — karvės, 
avys ir kiaulės — reikalauja 
labai mažai priežiūros, nes 
žiemoj nereikia tvartuose 
laikyti. Daug gyvulių išsiųs
ta i Havaną-.

Floridoj, yra-yteokių pauk
ščių — straz’dų, lakštingalų, 
flamingų, ir p. Giriose yra 
mažų j uodų meškų, šunlokių, 
elnių ir didelphių.

New Yorke prie 12 ir 13 gat
vių atidaryta vandens stotis. 
Atidarymas pažymėtas tuo, 
kad New Yorko valstijos gu- 
bernatorienė girdė arklius, čia 
jų matome iš viedro girdant 
arklį.

tų” apsigyvenimo vietų Suv. 
Valstijose. (F. Y. I. S.)
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veisl

Jono Kmito

Šiaurės 
apelsinų ’ 
geidės.

“tangė- 
, bananai, 

aušės, persim
ai, ‘‘kumųuats,’ 

langomedžio vai- 
eli vaisiai kurių 
Florida užima 

Per pereitus 
itą valstybė au- 

dalį ankstyvi)

vienas iš populenškihusių ir 
geriausia apsimokančių-užsi
ėmimų. Jų oda vartojama 
dėl maišų, kišeniniu/knyge- 
lių, čevervkų ir tr-t< Žuvavi
mas irgi pritraukia daugybę 
žmonių. Oisterių yra daug, 
ir pinčių ir koralių žvėjvstės 
užima svarbią vietą.

Prie valstybės turto žy
miai prisidėjo natūraliai de
pozitai fosftinio akmens, kas 
-pristato materiolą didelėms 
t rašalo industrijoms, pro
duktas ne tik išsiųstas ki
toms valstybėms bet ir ki
toms Europos šalims.

Per ilgą laiką Fforida pa
garsėjus kaipo žieminis re- 
zortas. Prieš karą kuomet 
automobilių lenktynės visur 
viešpatafo, metinės lenkty
nės Ormande ir Daytona 
Beaeh pritraukdavo daugy- 
l)es žmonių. Bet per perei
tus kelis metus tos vietos ne- 
taip labai populeriškos.Palm 
Beaeh pereitais metais tapo 
populeriškiausią vieta. Win- 
ter Park kitas-gerai žinomas 
rezortas. Ant vakarinio 
kranto galima paminėti St. 
Peterburglrir Sarasota.

Tarpe svarbesnių miestų 
Šioj valstybėj yra sekanti:

Miami, su 150,000 gyven
tojų stovi ant Biscayne Bay, 
366 mylios į pietus nuo Jack- 
sonville. Turi dideles aisių 
pakavimo ir konservavimo 
vietas. Netoli nuo miesto 
nuga visoki tropiški vaisiai, 
todėl visi siunčiami į M i am 
clel pakavimo ir išsiuntinėji
mo.

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių ~patdotuagik 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalės
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

DARBININKĄ" GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE!

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue Waterbury, Conn.

KUN. G. M. «SNA
2521 Chicago Aveaue Siouz City, lova

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetta

37 Hartford Avenue
V. GILEVICIUS

New Britam, Oonn.

VLADAS
877 OambridgB Street,

JAKAS 
Oambridge 41, Ma«.

\
/

P. LUKAIS
190 Van Buren Street Neverk, New Jereey

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Wbreester, Mast

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michlgu

K. A. VENCIUS 
90A Lavrence Street
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Socialistai ir bedieviai š- 
kl rugpiūčio 22-24 dienomis 
buvo susivažiavę į Kauną, ir 
tą susivažiavimą pavadino 
kultūros kongi-esm Išlaiky- 

. t-djiį tame kongrese paskaitų 
gauni įspūdžio, kad socialis- 
»taiJX-Yąlstiečiąi liaudininkai, 
kųyie dedasi^ai

Į- Kad ifliiriįjhr 
įtikąjųa mus šįs dąlykas. 'įįe-' 
tįįjje'ifg šiol-galėjo įteigti 
mokyklas drau^ijbs. ir ;Šiaap, 
„ ’ 7'-L.5 lįmonės. Tėūįf .tno-į 
kylįomš buliuj kuri jr švar ai 
phjaikyti lėšų parūpindavo 
tani tikri k^rnįįĮąĮ yįgiąąu- 
sybė -rnpįe^įtf tik mokyto
jams ąlgaš. i Tos mbkyklos, 
kai£ gyvšhįūla's parodė/vy
riausybei pigiau atsieidavo. 
Mokoma tokiose mokyklose 
dar geriau, kaip valdžipš mo
kyklose, dėlto, kad Švietimo 
ministerija turi teisę jas pri
žiūrėti ir akylai prižiūri. Tos 
mokyklos yra taip pat ir lais
vės vaisius. Jas gali steigti 
ir katalikai ir liedieviai. -Se-| J 
noji vyriausybė šelpė bedie
vių įsteigtas molčylJas, kol 
tik jose pasirodė bolševikų 
■varoma agitaciją.’-. "J

»■. » i' j i 11

Vadinąs, laisve galėjo nau- 
clotiš viŠĮ katalikai ir becĘBfcr- 
viab Šraiųikuk spci^lis&p, 
valstiečiai liaųdin&'ka;
i ” -I J,

die viai. vĄdiįęupŠŲ
tos ^kongrese ragina vyriau-

5 t • "t j • c -i » •.. • Y 2 S . 1 1

Prisiminkite? skaitytbjai, 
kaip bedieviai seniau yra 
keikę rusų valdžią, kaip vi
sus jos parėdymus yra vadi
nę juodašimtiškais (mes taip 
pat negiliame biąurių rusų 
valdžios darbų), o dabar, tais 
pačiais juodašimtiškais įsta
tymais bedieviai nori pasi
naudoti, kad išvytų iš Lietu
vos jėzuitus.

Tais rusų juodašimtiškais 
įstatymais ragino vyriausybę 
vadovautis Lietuvos univer- * _
siteto profesorius V. Biržiš
ka. Girdėdami tokius p. 
profesoriaus raginimus mes 
imame abejoti ar jis gali va
dintis ir profesoriumi, ka
dangi jis nežino nė pagrindi
nių Lietuvos valstybės įsta
tymų — Lietuvos konstituci
jos, kurios 83 § sako : “Vy- 
soms esančioms Lietuvoje or
ganizacijoms valstybė lygiai 
pripažįsta teisės tvertis taip, 
kaip jų kanonai arba statutai 
reikalauja, laisvai skelbt sa
vo tikėjimo mokslą ir atlikt 

, jmvo kulto apeigas, steigti ir 
tvarkyti savo kulto namus? 
niokyklasr aitklė^mo ir lab- 
darybos; ^t4igas,. .* Įgyt kil-' 
liejamąjį ir nekilnojamąjį 
turtą ir jį valdyti. ” 
į "Pavydas ir neapykanta, 
kaip matote, apžlibino mūsų 
bėdietiusį lisai. ■Tįd.-šų šli- 
bĮjlis iiyjd^dašimB^jtįštaty- 
ifjĮi ^alii^ikais; katalikams 
nėpak’elūiŽ - O, kądjbedieyiai 
neimtų katalikų^*sprandais 
jodinėti, Katalikų!Veikimo 
į;entraą turėtu yįrilu^a- 
siąi ^sušaukti 
F^^ikiškųjųf^ijT^anizaSyij 
kongresą pasitarti, ' kuriuo 
būdu veikt, gin^^aisvę (1’ 
kultūrą.

(Kauno “Vienybę”)

v •

šybę privatinėms mokykloms 

gidėti jajin^^eng
SiS* Ir gezvut'amš, 

siundo vyriausybę tuojau ųž- 
daryt jėzuitų laikomą gim
naziją O.jėzuitų gimnazija 
yra pati geriausia Lietuvoje. 
Šitų raginimų ir siundyrniį 
kitaip' , negalima pavadinti, 
kaip kruyinoąo bolševiko 
Dzieržinskio ^vergijos obal- 
siais.

■ <

l>Tame pačiame kultūros 
kongrese keliamas klausi- 
mas, kad; jėzuitai nėtųrį tei
sės gyventi Liehmjrje..čifidi, 
aštuonioliktojo amžiaus ant-' 
roję pusėj jėzuitai’iš Lietu
vos rusų buvę, išginti ir jų 
turtai atimti. Kadangi Lie
tuvoj e dar tebęyeUjĄ^iusų.į- 
Statymai, tai valdžia ir vi- 
štiomenė, žinoma, ■ .bedieviš
koji, turinti saisirti^nti ir iš4 
Vyt i jėzuitus. Skaitant šiuos 
žodžius, nevienam kils rrtin- 
tfs, kodėl liedieviai ir socia
listai taip nekenčia jėzuitų.
1 j Nekantriam skaitytojui 
tuojau tą dalyką paaiškin
siu.

Nevicnaą jūsų yra jautęs 
.širdy pavydą ir pjiskum 

neapykantą. Pavydas kyla 
Įkalant kitą žmogų turtinges
nį, mokytesni, kuo nors, la
bi aus jirasikišontį. ‘Toks pat 
pavydas kyla dabar ir bedip- 
Jf.ii širdyse. Jėzuitai yra la- 

mokyti žmonos, kiek vie
las jų yra baigęs aukštuosius 
Mokslus. Mūsų socialistij 
Įpdievių profesoriai it moks
lininkai neatstoja jėzuitų sa- 
Vo mokslingtunu ne peTnago 
juodynę.
> Todėl pašėlęs payydas . 
graužia bedievių širdis, l’as* 
pavyd as pradeda virsti ne-1 
rjjiykanta. Kad nepersprog
ti) i p valdės besi lygindamos 
tfi jaučiu, bedieviai nori iš-

Veltui statysite^, bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, ~ darysite visokios 
rūšiės geras darbus — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros
katalikiškos spaudos.—Pijus X sų bedieviai

; udndtonl Makvleno atmata, Sm w 
> Hadą po ptot*. pajappo* aaltj. m

r

» prieš
"• ■ i r 

jėzuitų
• i • - r

Kad kunigai kadaise 
lere^kus,ka 

niokįįBiiidnis,. kuri
1^1;, ■ i I’

ncsįii^buyo atsikrMl 
goniškųjų< ^aptodių, 
visokių dalykų dėtis, antrai, 
praeitus cĖilykuš gali pagra- 
lintųyr jš #4ątos priskaldyti
praeitus >__ _
zintųĮr įš acįatos 
vežimą/ .
-j * -■ M -AT-

* Juodindaipj katalikus, ka
talikų Bažnyčią, bedieviai 
save labai aukština, dėdasi 
laisvės, kultūros, brolybės, 
lygybės šalininkais. Tačiau 
visi šitie bedievių pasigyri
mai yra tušti žodžiai. Jie y- 
ra sakomi tik tam, kad pri
dengtų biaurias žmogžudy- 
bes ir kankinimus tų, kurie 
tiki kitaip, kurie neseka be
dievių mokslu. Prancūzų re
voliucija parodė, kad taip 
vadinamieji “kultūringieji” 
bedieviai elgėsi biauriau už 
laukinius žmones. Laukiniai 
pagavę ne savo gtmrnėsžmo- 
gų užmušę suėda, o bedie
viai kuo ilgiausiai kankinda
vo, gėrėdamies kančiomis. 
Net numirusius visokiais bū
dais išniekindavo, iškone- 
veikdavo: žmogaus odą iš
dirbdavo ir iš tos odos pasiū
tomis pirštinėmis mūvėdavo. 
Tie žmonės, kurie dėdavosi 
laisves, brolybės ir lygybės 
kovotojais kitaip manančius 
nukankinę gerdavo nužudy
tųjų-kraujų, valgydavo iŠ la
vonų išplėštas* širdie •' 1

• Nuo Prancūzų revoliuci-1 
jos parėjo šimtas su viršum 
metų. Daug naujų išradimų 
ir gerų daiktų atsirado pa
sauly, tačiau bedieviai nė 
per nago juodymą nepasida
rė geresni. Jie kaip buvo 
žvėrys — taip ir tebėra žvė
rys. Rusijoje jau kelinti me
tai eina žmonių šaudymai ir 
žiauriausi kankinimai, vie
nas Dzieržinskis, kuriuo mu

gėti? jasi, kilrį

Perkeltas

PIKNIKAS 
♦ * * .

NUO LA.BOR DAY

kuris toje dienoje neįvyio dėl lietaus, tai dabar bus 
užbaigtuos to pikniko*

SUBATOJE JR NEDĖLIOJĘ

Rugsėjo 25 ir 26,1926 m.
ROMUVOS PARKE

MONTEĮ.LO, MASS.

Nuo3-čios vai. jio pietų pradžia visokių žaislų, kokių visuo
menė dar nėra mačiusi, nespms ekstra keletas žaislų naujai 
išniislvtn. Prie to bus daug visokių išlaiinėjinių.

Šokiai 8-tą vai. vakare, kfir grajys — lietuviškus ir angliš
kus šokius, nauja orkestrą išeito miesto...

Darbo Dienoje buvo užakytas didžiausias “ Firewęrks,” 
ir liko nesruliabdotas, tai šį vakarą po šokių vėliaus bus sunau
dotas su žavėjančiais gražumais. \
• " Bus užkandžių ir gorimų ctc.

Na, gerbiamieji, argi neverta kad ir iš apielinkes miestų at
važiuoti ir visa tai patirti tik už 25c. įžangos.
’* ’ Nedėlioj b?v< ekstra visolną žaislų, pradžia nuo 3-čios vai. 
po pietų iki vėlumos. j

P. S. Tikietiis kurie tilkit nusipirkę dėl Lahor I)ay, bus 
geri šiądien Viepti 25). f /

Pasarga: Jeigu lis, tai panikas bus perkeltas ant kitos su- 
liofnc . ! •

Pilni laikra-
r t* • ‘ '

džiaugsmingų
ir binlybę. 
šciai .šiandien 
straipsnių, L___
pančiai sutrūkę, kad laisvės 
banga gaivinmitLvisus. Ta
čiau iš kaimų gauname žinių, 
kad vietos bedieviai muštynė
mis ir kitokiais piktais pasi
elgimais graso pavasarinin
kams, jeigu šie rengią vaka
rus, susirinkimus ar paskai
tas. Beidevių laikraščiuose 
vis dažniau pasirodo ragini
mų išėsti iš vietų katalikus 
ipokytojus, valdininkus, jei
gu šie elgtųsi pagal savo są-
žinę,<; katalikių kan--------------

i Meksikoje bedievių yra 
šaudomi ir kankinami kata
likai dėl savo tikėjimo. Lie
tuvos bedieviai džiaugiasi 
this kankinimais-ir keta įves
ti čia panašius katalikų su- 
vfeižymus kaip Meksikoje.
p|?odel mes drąsiai galime 

tvirtinti, kad ir mūsų šių 
dienų bedieviai nėra niekuo 
geresni už prancūzų ir už ru
sų revoliucijos inkvizitorius. 
Jeigu šiandien paleistieji ir 
privisUSieji įiikladariaigl- 
ridse'tėsaūdo žtnbne^, 'tai ne
galime būti tikri, kad, labiati 
bedieviams įsigalėjus, nebus 
žmonės šaudomi ir kankina
mi miestų aikštėse, nes bedie
viai yra šių dienų biauriausi 
inkvizitoriai. t

(Kauno “Vienybė”) 
--------------------- ?r---------------  

KUR VYRŲ DAUGIAU, NE-
- GU MOTERŲ

Paprastai yra taip, kad 
tautoje moterų yra daugiau, 
negu vyrų. Didžiojoj Brita
nijoj moterų yra ant 1,000,- 
000 daugiau, negu vyrų. 
Franci joj ant 2,000,(XX) yra 
moterų ir merginų daugiau, 
negu vyrų. Bet Airijoj vyrų 
yra daugiau, negu moterų. 
Airijoj vyrų yra ant 41,000 
daugiau, negu moterų.

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misijų. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X

—

Susirinkusieji 'p^oriįjo _ sve
čiui savo palankumą ^ęikšli 
ir sumanė kųleklų’’padaryti,

N. J. • -i-

L Vyčių 90 kp.1 susirinkimas 
buvo rugsėjo 7 d. Prisirašė ke
letas naujų narių. Susirinki
mui pranešta, kad N. Y. ir N. 
J. valstijų apskričio suvažįavi. 
mas įvyks spalio 24 d. mūsų 
mieste. Todėl mūsiį kuopa ren
giasi prie suvažiuosiančių de
legatų šaunaus pasitikimo. 
Darbas jau pradėtas ir šaliniai 
eina. .. ;

Vargonininkas Hodelis pasi
šventusiai dirba, kad išlayyti 
Vyčių chorą.

Kuopa ketina surengti spalio 
9 dt maskaradinį balių, o pra- 

! n ogą rengs lapkričio 13 d., ,
Rep.

Dėjo šitie: ......
Vladas Jakas $2.00.
Po $1.00: V. širka, P. Ruda- 

vičius, K. Bukaveckiutė, Juo
zas Morkūnas, Petras Kisielius, 
Antanas Vaisiauskas, Aleksan
dras Vinciūnas, M. Norbutas, 
Ona Tolišaitė, Juozas Smilgys, 
P. Palukas.

Smulkiais $3.00.
Iš viso surinkta $16.00.

Ten buvęs

■ ■ o—

NEWARK, N. J.
Prasidėjus mokslo metams iš 

Newarko išvažiavo aūgštesnį 
mokslą tęsti į CliicOgo du Lie
tuvos Vyčių 29 kuopos nariai: 
Petras Biškis, buvęs L. V. 29 
kp. pirm, ir Tamošius Pockevi- 
čius, Veiklus kuopos narys. 
Rengiasi išvažiuoti į Chicagos;

- —LOWELL;MASS. ~~
Tarp raudonųjų .bolševikėlių 

čia įvyko tragedija. Jau seno
kas laikas, kai tarp jų atsira
do nesutikimų ir ennyderių. 
Buvo kalbų apie tai,,kad tarp 
jų esama nelegališką gyvenimą 
vedančių. Buvo šnekama, kad 
reikia kaltąjį išbraukti iš savo 
narių skaičiaus. Rugsėjo 12 d. 
buvo trečiųjų teismas. ’ Teršė
jai buvo net iš Bostono pašauk
ti. Buvo kaltinamas' Sirvydas. 
Bet Bostono teisėjai Plepys it 
Tara&^ka1 jame kaltės berado 
ir išteisino. Todėl kaltinamasis 
paliktas nariu su pilnomis tei
sėmis.

Tečiau tuonii reikalai nesi
baigė. Mat kai įf'yko įtarinėr 
jimų, tai atsirado didelis susi
skaldymas. ir piktumas. To 
piktumo ‘ ‘ teisėjai’y nepašal ino. 
Pasekmė buvo ta, kad jų Vie-» 
nas rugsėjo 13 d. gavo stiprios 
kumščios ypą veidan. Nuken- 
tejusis vadinasi PauTonka. Ar 
tuomi dalykai baigsis, tai dar 
nežinoma.

Rugsėjo 14 d. čia lankėsi 
prof. Eretas. Tečiau ant nelai
mės į jo prakalbas nedaug žmo
nių tesuėjo. Mat buvo šioks 
'inkaras ir šiokiame vakare pas 
mus sunku žmones sušaukt). 
Gerb. kalbėtojas susirinkusius 
savo prakalba labai užinteresa- 
vo.

Darbai audiminėso ėmė garė
ti? Httto buku eina visai gerar.— 
Bet negalima žinoti ,ar ilgai 
taip eis. Dabartiniu laiku taip 
eina, kad ' kaikurio gauna ir 
viršlaikio dirbti.

Korespondentas

Marijonų Vienuolyną Kazys' 
Vaškas, L. Vyčių 29 kp. Žyihus 
sporto lošėjas. L. Vyčių 29 k p. 
linki gerų pasekmių jų geriems: 
sumanymams. j

L. Vyčių 29 kp. susirinkimas 
įvyko rugsėjo 13 d. Nutarta 
statyti trumpoj ateity veikalą 
scenoje. Pradėta Basket Bali 
praktika ir išrinkta komisija 
surengimui baliaus lapkričio 2-i 
d. įstojo kettiri nauji nariai, o 
du liko perstatyti. ; ’ 
' A. Ii. R. K. Federacijoš-8-tas 
skyrius rengiąsi .prie aįJvaik- 
sčiojimo spalių 9. Ant tos die; 
nOs yra kviečiami kalbėtojai ir 
Šv. Cecilijos choras.

Šv. Jurgio Draugija rengiasi 
prie apvaikščiojimo 35 metų su
kaktuvių. Įvyks apvaikšeioji- 
mas savo salėje 180-2 New York 
Avė. 21 gruodžio.

LDKS. 14-ta kuopa rengiasi 
prie vakarienes. Įvyks lapkri
čio 14 d. Yra taikoma New 
Yorko ir New Jersėy LDKS. 
apskričio suvažiavimui. Tai 
pageidaujama, kad apskričio

1 valdyba stengtųsi minėtoje die
nok' sušaukti suvažiavimą.

Žvalgas

‘‘Musu laikais reikalinges
ni yra tiėsos gynėjai su 
plunksna, negu tiesos skelbė
jai sakykloje.’’ (Popiežius 
Pius IX)

“Laikai vien statyrtnrtmž- 
nyČių ir puošimo altorių jau 
praėjo. Dabar vienas tik da
lykas svarbiausias — pripil
dyti šalį gerais laikraščiais.” 
(Kardinolas Laobrė).

PAMOKA
Mokytojas, mokiniui:— 

dęmarkaęijos linijų su lenkąu
ouuttii\e iiuauiiv t ., 

Mokinys: — Kerzono, Fošo,
Saūros, Ambasadorių 
rencijos ir Pagojų—KyŠbalos.'

Mokytojas: — Kuo, galij:gif-

Ie tomis linijomis pasreksime^T 
Mokinys: — V aršu vos be fflj- 

sienio paso, ponas mokytojau. 
(“Spaktyva”) ' ’*

_ • I •
NESPĖJANČIO NELAUKIA

Svečias tarnui: — Kelintą 
kartą prašau tamstos šaukšto.!!

Tąrnas,nustebęs:—Nagi štai 
šaukštas, visai arti tamstos.

Svečias, piktai: Šis šaukš
tas užimtas. Matai — prje jo 
prikibę dų prašokai.

■ • ' /.. r
SĄŽINE MĖSĄ SVERIA: .

■ Pirkėjas: — Joške, kuriems 
galams tu šalia mėsos veidrodį 
pakabinęs laikai! . • : , ..j = i 

’Joškė:
toros į jį žiūrėtų, kai aš joms 
mėsą s veriu.

Niūgi tam, kad mo-

. I

BŪDAS LIEŽUVĮ PAMIT,
RISTI J-1

• Uošvė: — Oclio-cho,- ženteli, 
šiandieną paskutinį dantį išb
roviau! i • ; ! ■

Žentas: — Nenusimink,; ma
myte: juo mažiau dantų pas 
moteris, juo jos turi mitresnį 
liežuvį. ' ■

Rūpestinga šeimininkė .
Magdė kaimynei:—Te<jri kur 

galas, kaip sunku su tais'nuė- 
minrnkaiš gyventi. Vakar 

f 
klausiau tavęs Baltruvietij kfed 
mano nuomininkas nepašy^tej. 
ir nieko,nelaukus pardaviau jo 
daiktus ir butą kitam išnuoma
vau, o šiandien jis jau baigia 
sveikti.

BOSTONU DRAUGUI 
VALDYBŲ ADRESAI

D. L. K. KEISTUČIO DR-J03 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Btoadway, So. Boston. Man. 
Vice-Pirmlninkas — Povilas Buka, ‘

95 Street, So. Boston. Mass. 
Prot. .Rašt — Antanas Macejunaa,

450 E. Seventh St, So. BOsfon. Maaa 
Fin. R*wt. — Juozapas Vinkeviflns,

450 K. Seventh St.. So. Boston, Mass. 
Kaperius •— Andriejus Zalieckas,

611 E. Flfth St. So. Boston, Mass. -• 
MtrrSalka — Kazimieras Mlkaltonia,

906 E. Broadway, So. Boston, Mass. ■< 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo ;

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
ne<l?ldienj kiekvieno mėnesio, po na- , 
merfu 694 VVashington St, Boston, 
Mass. 1:30 vai. po piety. Ateidami t 
ant susirinkimo atsiveskite sa savim 
daugiau naujų nartų prie musq draa- * 
gijos prirašyti. • ’ *

uetuvus inurtern juiauKyssM 
Po Globa Motinos Švenčiausios - 

Valdybos Antrašai
Pirmininke <— Tekl« ASmenzkletf«! 

08 G Street, So. Boston. Mato.
Tel. South Boston 44T4-M. 

Vlce-Pirm. — Zofija KSienė, ’
59 Gatės SU So. Boston. Mana. 

Prof. Raštininkė — Ona SianrfenA
443 E. 7th St, So. Boston, Maža. 
Telephone South Boston 3422-R.

In. RaJUnlnkė — Bronlslava Olunten^ 
29 Gould St., W. Roxbory. Maaa 

Iždininkė — Ona Stanlnltutė, 
ioa \v. 8tb St.. So. Boston. Mato. 

Trarkdare — Ona Mizglratenl
1512 Oolnmbla RA.. So. Boston. Mana 

Draugija savo stmirinkinTus ląlko kas ’ 
imt? utarnlnty kiekvieną mftMf 

Visais clr-joe reikalais kreipkitės | pra 
toknt, raStihtnke laišku ar totetaoit

BV. JONO EV. BL. PA1SUK 
DRAUGUOS VALDYB08 

ANTRASAI
PlrmlnlnkMi — M. tloba,

539 E. Seventh St. So. Bonton, MMk 
Telephone Sonth Boston 3532-11

VlcorirrnlnlnkM — J. Petrausku, 
.17 Vele St. South Roetno, Mau-

Pmt. Raitininkas — J. Gllneck^,
5 Thotnas Pk.. Sonth Bhstoa, ttMk 

Fln. Raft^lntnkaa M. Saikia, t
40 Marimr Road, 8a Boston, Maaa, ; < 

Kasteriu — A. Naw1tto*u* ,
883 K. Rroa<lw«,v. Sa Boston, 1(MK

Tvartrtaiyir J. ZatkK . • • ,“2
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tenkininrni ir dŽiaUgSIDU. ♦./ žastis pardavimo — mirtis šeimynoj. 
' Fa rsiduucrdaug lygiau perkant casfe ar-

ŽienTrm-

* _ van.ai.aj ouoiu^uu k

'Valdyba yp Duobiutės,. O. Šulčiutės. 
. ■ «. --- - .----- -...Hm , ■ . t. —* ■- ■ •

(Rs.24)\
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Visos vienos kainos $ 8 už porą

i

X
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W.P

Minėti batai yra pritaikyti ir padirbti išimtinai dėl > 
stambiu moterų, ypatinga goriausi rūšis tinkanti ją 
sudėčiai. ■ ?

U Pažakarnw, G. D
447 Xrdadwuy, So. Boston.

ir visata relkallnfnta daiktais ims mane galima apsieit 
nn už dideliu^ o už vnikua —' nuo $20 Ir augliau 

už tokią kainą taip puikini nepninldos, kaip nš palaldoju.

MEDAME 
BO’COEUR 

r • • • v . - T / x " • f

BATAI

NETURTptGO ŽMOGAUS 
GYDUOLĖS NUO SILP
NŲ nervų, Nerviš

kumo

: ' i

ŽINOT MADAME BO’COĘPR 
TAI YR MYLĖT JĄ!

' James CLWMdell, naujai pa
skirtas vaidininkas prohibici- 
jos vykinima skyriuj. Jis pri
žiūrės, kad dabartiniai brava- 
raį.nepęrženginėtų įstatymo.

GRABORIUS
asktitinį Patarnavimą.

t* w. v i ’

KalnAjįtteinainInuiIn. U tvino? pilną pngmbą, palaidojimą, nu pilnu 
pafn 
mr$sa-i 
Niekur
Ėim tik tarėjo su mžnim reikalą. vtal yra dėkingi.

OFISO, IR GYVENIMO ANTRAŠAS: ,

Street, So. Boston, Mass. TeL S. Ų. 4486

L ]
__ K

I

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠA1NA-SHALLNA 
LIETUVIS ADVOKATAS t

Baigęs do Universitetu 
OORNELL UNIVKRSITY .ra A B. 
G. VASHINGTON UNIV. ra LLB.

"Darbininko” Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostot
Rezidencija

806 Harrard St., CnmbrMge, Mtn. 
Tel. Universtty 1463—J.

‘ ) ii

SULLIVAN & SULLIVAN
469 BR0ADWAY z S0. BOSTON, MASS.

< (Prie Dorchester Street) /

fAPRSIBUOBANAMAS
MEDFdRI>—7 kataba/ių namfts, sta

lėtas sayluiųko-10 metų ^UruL . šiltas 
vąnduo.'elelrtrtr, kurinės grindys, mau
dynės, sodas, 3 yištinyčiųs i$ kurių vie
tos yra dėl pastatymo garadžio. Prie 
namo yra ijar jotas "žemės jeigu reika
las. -Ant kalnelio, 8 mįnutės nuo karų. 
PuiMairsia-tdeta,-ką galima gaut. Prie-

—w—wwrifinniui 
įX,.’ 3..:-: t. .5.

Niagaroj. Jis šaudyme sumušė pasaulinį rekordą. Jis iššovė 
415 sykius per minutą ir jo mašina liko sveika. Paprastai ma
šina taip daug sykių šaujant neišlaiko.

•PaieSkau Juozo Diikanio. kauniškis.' 
Trys metai atgal gyveno Chicago, III. 
Turiu labai svarbų reikalą. Kas apie jį 
žino arba pats atsišaukite į roarbinin- 
ką.” ____ _______

KiekvieJ^ kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spauda

< Leonas Xin

Dtiroiha JrtznkrTOę^l. p^r pnyaįte rg»- 
dos 40/k>r. per ufPnesJį »tr4 rūmais tfel 
iiyvettlmo.įGera'jrt^ja'ir ėdimo poji*- 
i^*ti* .pinigų. Parąiduoda ( tiebraągial. 
Klhuskite ‘•Darbininko’’ Adininlstraci- 
>1 ,'(Rk^.23, Sp; W m-,' ' <■

-------- aj f n ■ 77 

PARSIPŲPOIBEKAIIN!
Biznis gerai išdirbtas. Reikalas greitai

  (Rs.2i.-g8)

< * —----_______—. m M •’

Ofiso Telefonas Univeralty 8831-W I 
Rezidencijos TeL ūnlversiiy. 8831-RB

D. A. ZALETSKAS j 
Graborius ir Balsamuotojas I
448 Ii- 983 CAMBRIDGE STREET ■ 

CAMBRIDGE, MASS. g
- - t

DR.L.GOLDEN
Perkalė savo Bostone 'ofisą ■ iš 

GREĘN ST. į savo namus

16 Crawford Street, Rxbuiy 
arti \Varren ir G rovė Hali

Vlandos ryte nuo 9 iki 10; dieną nuo. 
T iki 3; ir vakare nuo 6 iki 8 ;

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškais 
ir lenkiškai.

t: . - Telefonas JU>xbųry. 0131

Teu Brockton 6112
DANTISTAS

DR. A. J. 60RMAN
, , . . (OUMAUSKAS) 

Sekmadfebtals po pl»^ 0d

Ubėrty 7296; * X

GEORGE H. SH1ELDS I 
ADVOKATAS | 

811-812 Old South Building! į 
294 Washington Street < Į

Boston, Mass. x
Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. 3

GYVENIMO VIETA . .
37 Gorhąm Avė., BneoMiue | 

Telephone Regent 6568 < l
į ANTANAS F. KNEIŽYS| 

' kuris lanko Snffolk Teisių mokyk- v 
lą ir užsiima Real Estate pardavi- X 

■ Dėjimu, būna mano ofise kasdien e 
J nuo 8 -iki 5 valandos po pietų išaky- Y 
> rus šventadienins. Lietuviai, kad ir X 
1 mažai sukalbantieji angliška! gali 
; kreiptis įvairiais reikalais pas ma- 
ng. A. F. KnelMo adresas yra toks:
808 EI. NInth St, Tet S. B. 1696. Š

"iei. So.'Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS .

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)*

425 Broadway, So. Boston
O J šio valandos:

nuo ft iki 12 ryte ir nuo 1:30 ik! 5 
ir nuo 6 iki. 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieUiais, taip-gi seredoinis nuo 

12-tos dieną uždarytas
■i ; ’ t’ ■ ; ■; ; » y i. J’ ‘

■ . ■ — J. . □ZZ
Res. Tel. Parkway 1864-W.

Ofiso Tet So. Boston 1532
.NiįPįj{ Tet So. Boston 1696 
Ofiso įąL Ltoeriy 7296

; ANTAOS F^KNEIžYS 
Rėal Estate & Tnsūrance

414 Broadvvay, South Boston 
8W=-SB Ųid-Sottth Bidg., Boston

š i'-r -1 “ le^euRDib vieta
SOB “B. NINTH ST., SO. BOSTON

y Iri g, prinĮfĮrgi ąkj.-
; akte atmestai! ta

u ‘ f
JT. 1

ii

V'

•7

Mokyklos dienos atneša 
jakomybes motinoms ii* tėJ 
rev; , . . -.į..-. ■ --i ..

tr- lygiai -vaikams ir jų 
ojoms. Taip kaip biz- 

e':sergantis vyras ar iriih 
t^s begali dirbti gerai,; tftipc

tėvai auklėja sveikais papro- 
tik jie tegalės turėti 
ausius mokslo x laips-

. f 
I

Į

LAIKAS ATITAISOMAS
Daylight Saving Time pa

sibaigia su paskutiniu rugsė
jo mėnesio nędėldieniu, f. y. 
‘su ateinančia rugsėjo 26 die
na. Ateinančioj nedėlioj jau. 
veiks Standard Time. Suba- 
.fos vąkare reikia atsukti ant 
laikrodžių vieną valandą at- 
^1. . „

LDKS. 1-MO SRUOJOS SUSI
RINKIMAS ’

~ LDKS. 1-mos kuopos mė
nesinis susirinkimas Įvyks 
ketvirtadieny, rugsėjo 30, 
7:30 vai. vakare ant Septin
tos Gatvės Svetainėj, South 
^oston’e.

Gerbiamos narės ir nariai 
mūsų brangios organizacijos, 
susirinkimas Įvyksta sykį į 
mėnesį. Taigi visus kasdie
ninius reikalus atidėkite i ša
lį ir nors valandą laiko pa- 
švęskit savo brangios organi
zacijos reikalams, 
sezonui artinantis yra daug 
naudingų ir reikalingų mū
sų organizacijai nutarimų, 
kurie turėtų būt nariams ži
notini pirm įvykdinimo.

Kviečia visus 1-mos kp.

? -‘Ant motinų puola atsako- 
p ihybė apsaugoti mažus vai- 

visų ligų. Apsisaugo- 
jant irVtėmyjant visus pir
mutinius ženklus, motina ga- 

yi daug prigelbėti sulaikyme 
visų taip vadinamų vaikų li- 

| gų, kurios greit pasirodo, 
kuomet vaikai pradeda mo- 
kykląs lankyti.
t Ką tai reiškia APSAU-

t GOTI?
Yra keturi patarimai, ku

rių kiekviena motina turi lai- 
: kytis.

1. Vaikai turi pavalgyti 
gerus pusryčius prieš išėji
mą mokyklon. 
. Jiems turi būti duodama 
užtektinai laiko valgyti, kad 

-■nenurytų gerai‘nesukratnty- 
į to valgio.

- 3. Turi dėvėti drabužius 
pritaikintus orui. Turi turė- 

?■ ti kaliošus, kuomet lįja ir 
; raįncotą. Šiltą apsiaustą, 
j kuomet šalta, 
į . 4. Turi užtektinai anksti 

eiti miegoti, kad gautų de- 
( šimts valandų miegoti. Be

veik visas vaikų ligas galima 
iųojaus patėmyti, jei tik mo- 

= tina tėniys ‘ ‘ pirmus ženklus.’ 
veik visi vaikai parodo 

$ Vieną ar daugiaus ženklų, žė- - . , 1 „ ,
? iriau pažymėtu ir turi būti į >pais b>is prakalbos. Bus bau- 

laikomi namie ir žinią reikia 
mokyklai duoti.

Pirmi ženklai:
1. išbėrimas
2. skaudanti gerklė
3. smarkus kosulys
4. karštis
5. vėmimas.
6. raudonos ir ašarotos 

akys.
Itą motina gali daryti, kad 

neleidus tiems simptomams 
plėtotis.

1. Pašaukti gydytoją, kuo
met skauda gerklę. Nieko 
nelaukti.

2. Neprileisti kitų vaikų 
prie to, kuriam gerklę skau
da ar turi kokį išbėrimą.

3. Nepriimti jokių svečių 
(ypač vaikų) į savo namus, 
jei tavo vaikas turi bent vie
ną, iš viršminėtų simptomų^

(F.L.I.S.)

ABU PRAKTIŠKI
— Ar galima tamstą valan

dėlei sutrukdyti T
— Mano laiko valanda, ger- 

■' biamas, kainuoja tūkstantį li- 
" tŲ- — Galiu su tamsta kalbėti 

tik 5 minutes.
— O, gerbiamasis pone, man 

geriau būtų, kad tamsta nesi
kalbėdamas užmokėtum man 
Už tas 5 minutes grynais pini-, 

t ............
.................................... II ■■ ■

mas. Daugiau išmoksite, 
daugiau pelnysite. Regis
truokitės dabar. Į. mokslą 
kas galit ! \

tilte jūsų pinigus atgal. Išdirbėjai Nu£ 
gtt-Tonė Tetttaiauj^ ylą) mnteitneto-a 
jų, kad jtė grąžintų pirtlgiM jei Kostui 
merls nėra užčanėtdutas, ąes jie žinos 
kad jos pagelbės tokiuose atsitikimuos 
ąe. ' ?

Rekomėhdtidjtftnbs, garahtufojiaimbs if 
ptirdaviftėjąmos3 parf ilsus- afatekorluj 
ir gydąoIi^'fardavlnAojus. į
— —— ■ - ~ r

’ 'Ieškok Dievą savyje ir att 
Ji-teSųJuo atrasi ramus 

mą... Vienas Kristaus žodi!
Įs jūroĮ 
o žvijge^

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėtumei prisiminti sų pasi-

4

— ... .T .
Tėteemusc Boston 47fiR

į Už. KALA IĮ Ai
GYDYTO JAS Iš RUSUOS

CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO 
Į 351 Dorchester Street
So. Boston, arti Andrew Sq.

t

• •

KONFERENCIJA IR PRA
KALBOS

So. Bostono Ūkėsų,Dr-jos 
pastangomis' bandoma su
jungti visus politiškus Mass. 
valstijos kliūbus ir draugi
jas. Tam tikslui ateinančią 
nedėlią So. Bostone Lietuviu 
Salėj bus konferąncija, ku
rioje dalyvaus "atstovai nuo 
sakytos rūšies organizaciją 
ir šiaip veikėjai. Vakare 

j toje pat salėje tais kiaušį-

doma šios valstijos lietuviii 
dalyvavimą Amerikos politi
koj padidinti ir tą veikimą 
subendrinti.

KNYGYNAI ILGIAU 
ATDARI

Užėjus rudeniui So. Bosto- 
atdari. Per vasarą knygynai 
ne esantieji knygynai ilgiau 
tik seredą vakarais tebuvo 
atdari, o nedėliomis buvo vi
sai uždaryti. Dabar knygy
nai visais vakarais atdari iki 
9 vi. Nedėliomis atdari nuo 
2 vai. po pietą. ,

So. Bostono lietuviams pa
rankiausias knygynas yra 
prie W. Broadvvay ir E gat
vių, ant So. Boston Savings 
^anko, prieš “Darbininko” 
narna.c

Tame knygyne yra visokių 
knygų ir laikraščių. Jin siun
čiamas ir “Darbininkas.” Y- 
ra ir lietuvišką knygų. Vie
ta patogi, šviesi. Reikia tik 
noro jį lankyti. Mandagios 
patarnautojos suteikia no
rintiems reikalingi! informa
cijų. -

RENGIASI
>

y Lietuvos Vyčių 17:ta kuo
pa rengiasi prie žiemos dar
bų. Šiemet, kaip ir pernai, 
bus statoma “Amateur 
Niglit.” Komisija, kuri su
rengs tą vakarą, susideda iš
_____  ________________________ T____________ 21..

J. Antanėlio, A. Baltrušiūno, 
J. Zulono, V. Mikalausko, J. 
Červoko ir A. Kiškio. Žmo
nės gali tikėtis gero vakaro 
iš šios komisijos.

Vyčiams garbė, kad iš jų
jų tarpo vaikinai išfajyno du 
“Loving Cups” L. Vaizbos 
Buto išvažiavime Hudson’e.

Spalių mėnesyje įvyks L. 
Vyčių N. Anglijos apskričio 
suvažiavimas. Darbuotojai j 
ir delegatai išrinkti ir viskas 
palikta jųjų rankose, . 1

Visi, vyčiai tepasteEie, kad 
nuo šio laiko susirinikmai 
bus nedėldienįais 4:30 vai. po 
pietų.. /

Debatų Ratelis šaukia 
svarbų susirinkimą spalių 
7-tą dieną. Neužmirškite.

Prof. Eretas padėjo na
riams linksmai praleisti tą 
vakarą. Mokino visokių šo
kių ir dainų. Gaila, kad taip 
greit apleido nnisj.

“Spauda yra viena stip
riausių visuomenės auklėji
mo priemonių: ji barsto žmo
nių tarpe gyvybės ar mirties 
sėklas.” (Prof. S. Šalkaus
kis)
W ■ ■■ M I M I Ml'

“Kai kūno geiduliai ima 
viešpatauti dvasiai, tada, 
jaunuoli, sakyk sudiev savo 
skaisčiausioms svajonėms, 
kilniems idealams.” (F. Sa
vickis).

. Jos atlieka darbą greitai. Nervai tu
ri turėti fosforo jr kraujas geležies. Tą 
suteikia tos gyduolės. Nuga-Tone nutei
kia — geležį dek kraujo ir fosforą -.lel 
Dervų. Jos yra mokslinės budayotojos 
ktaujo, nervų ir Viso kūno. Nuo ųe virš- 
kinimo. užkietėjimo ir nuo išpūtimo. 
Vartokite jas ir jus pamatysite, kaip 
greitai jos pagelbės. Jos submlavo.i;1 
stiprius nervus, suteikia sitšviežim'ntį 
nplegą ir gerą apetitą, puikų virškini
mą, reguliarj__ėjimą lauk, daug entu
ziazmo ir ambicijos. Pabandykit jas —. 
frnr nieku*iitt>tlintsffF: -------------------------~"—-

Nuga-Tone yra malonins vartoti; jus 
gausite visam mėnesio* vartojimui už 
$1.00 ir jos ]ai>iausinizužganėdins;jumis 
ir jums nieko nekainuos. Vartokite jas 
keletą dienų ir jei jus nebusite pilnai 
užganėdintas pasekmėmis, atsiųskite li
tinius pa kelyje^ u r jus pirkote ir gnu-

• 4

bą greitai įkertant. Kreipkitės: GI9YNN, 
63 ęędar lld., Medford, Mass.. off Kelis 
A ve 4 ‘Boulevard Hglits. Tel. Mystie 
2063-B. -. ■ '

. i . „ -
* : ; . » , j ? ■»

t Paieškatr savo pusbrolį Liudviką Sku- 
žiitską.’kiti- yį vadtna Gružauskas. J<r 
ipvtęris yra mirus, jau antri rnetių. l’o 
indtėriėš "Verties apsirgo jo sūnūs .ir 
atidavė-, j ligoninę kur janr darė opera
ciją/Dabar sūnus-jau sveikas ir norėtų 
i£eit. bet-nętiiri pits .ką. Jis yra pavi
liojęs: kifo vyro moterį, Moteries vardas 
Marijona Kazlauskienė. Ji turi mer
gaitę 11 metų. Jis yra tamsrų.plaukų, C 
i)ėdų aukščio ir pirmiau gyveno Phila- 
delpjha. Pa: Prašau skaitytotojų arba 
jų |>a<-ių atsišaukti, nes brolau jei ne
atsišauksi, tai tamstų paveikslus ati
duosime policijai ir tuomet ieškos de
tektyvai. Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su: STEFANIJA MARKŠAITIENR,
719 Hinkson St„ Chester, Pa.

Plačiai žinomas lietuvis grabo- 
rius, kuris stengiasi tinkamai 
aprūpinti laidotuves. Kad pa-' 
4araavus- prieinamiausią-kaina 
ir patenkinti žmones, elgiasi su
kalbamai. Reikalui esantį 
kreųfkites: 820 E. 6th St., Sftj 
Bostoą, Mass. Tėi. S. B. 448&H

Advokatas 
JUOZAS CUNYS 

Lietuvis
•414 Bfoadw&y, So. Boston

<r * •

į Kųniagas 
ir Męrginas

Jei tamsta ieškai gerai pritaikomų madingų batų su
^a^umo visuomet, tai viskas ką

Besidengtos Tetephonas: ©TTO-R. K. 
Ofiso Telefonus So. 0779-W

fcsoo©®®®®©©©©©©©©©©©©©©©©® 
J [Tel. Noryvood 1503 

jį.V.WARABOW&CO
[ (JVRUBLTAUSKAS)

H LIETUVIS GRABORIUS 

<! IR BALSAMUOTOJAS

Pirkdama batus, primink “Darbininką'' 
‘t

THE JAMES ELLIS FURNITURECO.
405 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MAS&

* • • # ■
Pirkite iš seųos, ištikimos firmos, už daug žemesnę kainą negu 

mieste, dargi su ganėtina garantija
KOMBINACIJA iš 4 walnut dalių kambariui setas: didelė 

Dressę^—Vanity,—Bow foot lova, ir Chiffonier ,* 
visiužLi

PirmiaRsbi
8ŪS.

I

»

1179 VVASHINGTON STOK ET, 
Norwood, Mass.

t’

VAKARINĖ MOKYKLA
Nuo pirmadienio, rugsėjo 

27,19*26,' atsidaro vakarinė 
mokykla Lineoln School, 
Broadvcay, arti K Street.

Skyriai vyrams ir mote-, 
rims pirmadieniais, antra
dieniais ir ketvirtadieniais 
i'uo7:30 iki 9:30 vakarais., » 
Mokslas veltui.

Mokys: anglų kalbą, rašy
bą ir skaičiavimą ir nemo
kančius angliškai vyrus ir 
moteris; I*iliefybes 'pamo
kos. O moterims šie amatai: 
skrybėlių dirbimas,siuvimas, 
mezgimas ir lempų parėdy-

$122
Išmokėjimas lengvas. Keli gąr- 

kainos, nes

VERAGKA IR VIŠINSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI N

PRAKTIKUOJA BYIEJUOSH 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadvay 

Tel S. B. 0048
BROGKTON MASS.:

683 No. Main Street

SVARBUS PRANEŠIMAS
AŠ esu pasirengęs suteikti 
visokiu į gęSAaliHgM' įjaSfiff- 
macijas apie_Verstinęr Au-_ 
tomobilią apdraudimą, pa
gal Mass. Valstijos įstaty
mą. Kreipkitės laišku arba 
vpatiškai. pas Vinoent B.

Mį Broadwąy,

uannns dasustas
i. t upoeius

Bo. Boston


