
LAPKRIČIO-NGVEMBER 2 D, IENIS, Nr. 85

INIO

1
; i 
.»

PENKTADIENIAIS

Kaltinami užmušime

SAN FRANCISCO.—Kar-

mato.

stovinti.

MIRĖ HOUDINI

laiko

1 r todėl

Eina nuo 1915 m. x

EINA ANTRADIENIAIS J

Uždraudė Darbininkams 
Piketuoti

BANDO SUSITAIKINTI

Anglijos angliakasių strei
kas rodos greit baigsis. Žie
ma čia pat, ekonomiška pa
dėtis dėl anglių stokos vis 
blogėja, streikuojančių ang
liakasių padėtis baisi. Todėl 
iš visų pusių reikalai stumia 
prie streiko baigimo. Dirva 
rengiama naujoms deryboms 
ir šią savaitę jas norima pra
dėti. Angliakasių vadai, 
darbininkų unijų Taryba ir 
valdžios atstovai turėjo kon
ferenciją ir tarėsi apie dery
bų užmezgimą. Visos trys 
grupės linko prie derybų 
pradėjimo. Yra šnekama,

NULINČIAVO MUSSOLINIO
X. PRIEŠĄ

Italijos fašistinis premje
ras Mu^solini buvo atvykęs į 
Bolognos miestą ir čia jam 
buvo pasiųsta kulka. Bet 
“strielčius” buvo permenkas 
ir nepataikė.

Mussolini automobiliumi 
vyko į stotį ir iš minios išgir
do kulkos suzvimbimą. Kul
ka pračiuožė pro jo krūtinę, 
palietus drabužius, bet kūno 
nelietė. Kulka teko rankon 
greta Mussolinio sėdinčio 
Bolognos majoro.

Minia pagriebė “strielčių’
ir nesnvaldydama įtūžimo ė-j^ad bus nusileidimų iš abie
ju ė jį spardyti ir mušti kuo
mi tik kas galėjo. Mušė tiek, 
kad “strielčius” greit atsi
dūrė pas Abraomą.

Mussolinio populerumas 
vėl be galo pakilo po šio ne
pasisekusio pasikėsinimo.

PRIEŠ PADĖKAVONĖS 
PROKLEMACIJĄ

NEW YORK.— Ameri
koj yra paprotvą švęsti Pa- 
dėkonės Dieną paskutinį lap- 
'ri^iiLmėnesių ketvergę. TtaŽ. 
vėntei paprastai preziden- 

.asVišleidži i tam tikra pro
klamaciją. Dabar Amerikos 
laisvamanių Sąjunga kreipė
si prezidentą su prašymu ne
išleisti tokios proklemacijos. 
Nurodo, kad prezidentas y- 
ra šalies pasaulinė, o ne re
liginė galva ir kad Suv. Val
stijų konstitucija, kurios 
prezidentas privalo laikytis 
yra pasaulinis, o ne religinis 
dokumentas. Nurodo, kad 
prezidentas Jefferso.n atsisa
kęs tokią proklemaciją išleis
ti.

Prez. Coolidge neatkreips 
domės Į šitą laisvamanių įsi
kišimą.

jų pusių. Šitose konferenci
jose nebuvo kompanijų ats
tovų. Bet valdžia daug maž 
atstovauja kompanijas. To
dėl valdžios liepimo turbūt 
kompanijos klausys.

Jau septintas mėnuo kai 
tas streikas eina. Tas strei
kas krikdo netik Anglijos e- 
kotfotninį gyvenimą, bet atsi
liepia ir i tarptautinę padė
ti. Yra sakoma, kad dėl 
Anglijos angliakasių streiko 
pakilo prekių gabenimo kai-

anglmkasių sfreT
Danija, Austrija ir kitos Eu
ropos šalys, kurios Anglijos 
anglimis naudojosi.

S kenčia

KAIP KENKIA DŪMAI

BALTIMORE, Md.
Sveikatos "komlšijomėfiūš"“’. 
Jonės išaiškino, kaip dūmai 
Lenkia sveikatai. Čia einasi 
apie dūmus pramoniniuose 
centruose. Dūmai apdengda
mi miestą sumažina saulės 
skaistumą. Per dūmų tirš- 
tumus ultra-lilavieji saulės 
spinduliai neprasimuša. O 
tyrinėjimai parodo, kad ul- 
ira-lilavieji spinduliai už
muša ligų perus. Kai dūmai 
jų neparleidžia, tai sveika
tingumas nuėsto mažėja. Juo 
miestas dūmingesnis^ juo jis 
nesveikesnis. Dūmingiausi 
Amerikos miestai yra St. 
l/ouis ir Pittsburg.

POLICIJA SKALDO 
GALVAS

PASSAIC, N. J. — Darb
daviui nesilaikant sutraties 
darbininkai E. M. Klein Ci
garų Dirbtuvės, 220 Second 
St. išėjo i streiką.

Cigarų dirbtuvei užsida
rius darbininkai ant rytojaus 
turėjo progą patirti darbda
vio pastatytos policijos žiau
rumą, kurie savo išsilavini
mu didžiame audėjų streike 
pagarsėjo visame pasauly.

Darbdaviai, pasirodžius 
piketieriams, mėgino sal
džiais žodeliais prisivilioti 
darbininkus, kad grįžtų į 
darbą, bet nepasisekė.

Darbininkai suprato vyliu- 
gingus žygius darbdavio ir 
nutarė laikytis iki duos už
tikrinimą, kad laikysis pasi
rašytos sutarties.

Jų vadai išleido atsišauki
mą į darbininkus pasmerk
dami bosų žygius ir paleistus 
melus ir ragino darbininkus 
laikytis vienybės.

Darbininkai grįš į darbą 
tik tada, kada bus duotas už
tikrinimas išlaikymo sutar-

<.

PASIEKĖ P

MASKVA. Kusi jos ko-
munistų vaduotiivažiavime
premieras Ryld®"išdavė ra-
portą apie Rusįjl Bpramonės
stovį.. Jis išr« inėjo, kad
bendrai imant ji įisijos pra-
monė jau pasieki ■savo prieš-
karini stovį. i

RŪKANTIEJI Pi įjTOVESNI
BAL-S^ftlRH

Md. —Dr.
Knight Dunlapl iįpsichologi-
jos prof. Johnšl Šopkins u-
riversiteto, dali F tyrinėji-
mus darbininkų Į įarpe ir su-
sekė, kad rūkau beji -darbi-
n inkai esą pastot resni ir pa-
sitikėtinesni, ne| p nerūkan-
tieji. N

NUBAUDĖ KO]pANIJĄ

NEW BEDFC1RD, Mass.
— National SjInge Šilk
kompanija tapo r®bausta pi-
nigine pabauda. yūrės užsi-
mokėti $100A' Bu 
darbininku v 
si įrašinėju!

pėnterių streikas cm eina įau
nuo senai ir jam galo neiš DETRO1T. Mieli.—]><> vi-

kilus riaušėms tarpe 1 pasauli pagarsėjęs
streikuojančiu darbininkų ir
streiklaužių buvo keletas su
žeistų, iš kuriu vienas streik-
laužiaujantis karpenteris ke
lios dienos atgal mirė.

Tuojau buvo suarešutoti 
10 streikuojančių darbininkų 
iš kurių astuoni kaltinami 
žmogžudystėje.

Darbdaviai pasinaudoda
mi ta proga kreipėsi į teismą 
prašydami uždrausti strei
kuojantiems karpentėri ams 
“kištis į namų statymo rei
kalą.” Teismas jų prašymą 
patvirtino ir uždraudė dar
bininkams piketuoti.

Šis botagas darbininkams 
apsunkins laimėti streiką.

Riaušės streikuose darbi
ninkams neišeina ant naudos. 
Bet mūsų karštagalviai bol
ševikai riaušėms pritaria ir 
jeigu jie kur įsibruka darbi- 
ninkams vadovauti, tai . be

kas Hondini persiskvrė
šiuo pasauliu.

jam buvo

magi

Prieš savaitę
padarvta

apendiko ojieracija. Ji buvo
pavėlinta ii- todėl nebuvo 
sėkminga.

Iloudini mirė sulaukęs 52 
m. amžiaus. Jis buvo visą 
gyvenimą sveikas ir labai 
drūtas. Jo nelaimė atsitiko 
šitaip: jis turėjo paskaitas 
Montrealio mieste McGill u- 
niversitete. Jis pakall)ejo a- 
pie save, apie savo stiprumą 
ir pareiškė, kad po paskaitos 
studentai gali prie jo prieiti 
arčiau susipažinti. Po pa
skaitos du studentai priėjo 
prie jo ir vienas iš jų tarė: 
“Tamsta turbūt nejustum, 
jei aš Tamstai kumštim pil
vai) tvočiau.” Jis atsakė, 
kad nejustų ir nei nepatėmi- 
jo, kad vienas studentų jau 
užsimojo jam tvoti ir t\ojo 
kumštimi žemai pilvan du 
svkiu. . Hondini tarėsi neat-

Iloudini sakvdavo kad
jis būtų patekęs carui 1 pa*
tarėjus vietoj Rasputino, taf<
Rusija šiandie kitai}) būt be^L

Magikas Iloudiiuri:
sakydavo.

ii- būt mokėjęs carą pakreip*
ti prie jo patarimų kiaušy* tį 
n'o. y

Iloudini galėjo^ stebėti* 3 
niausiu šposų prikrėsti. Jis 
galėdavo išsikrapštyti iš ‘sei* .-4 
fo,” iš geležinės klėtkos, iš*

r 7

si liuesu oda vo iš geležinių: 
grendimų. Ne\v Yorke buvo 
indčtas i skrynią geležų pri* 
krauta ir imestas nuo tHEo 
vandenin. Jis iš skrvnios iš- ri 
spruko ir išplaukė. •

Kai Iloudini buvo 8 metų. >4 
amžiaus, tai jis atsilankė į -g 
cirką. Cirkininkų“trikšai”‘Šį 
be galo jį suindomino ir su* 
manė pats bandyti ką nors -i 
panašaus daryti. Tai pirY. 
m i ausi a jis bandė, kaip cir*.^ 
ke kad matė. įsikasti virvę

k * * < • 

ir kaboti. Tą bedarant jis^ne* V. 
teko j lenkių dantų. Bet

•- ri..—

♦
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FEDERACIJA UŽ LAIVYNO 
DIDINIMĄ

NEW YORK.—Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas Green pareiškė, kad 
Federacija stovi už stiprini
mą Amerikos laivyno ir ap
skritai už didinimą Ameri
kos apsaugos. Green sako, 
kad Amerikos militarinių jė
gų didinimas prisidės prie 
pasaulinės taikos palaikymo.

Tą pareiškimą prezidentas 
Green padarė prie ceremoni
jų pradėjimo statyti naują 
karo laivą vardu Pensacola. 
Jis šitaip pareiškė:

“ Amciikos Dariu) Federa
cija buvo kaltinama pacifiz
me ir priešinimesi valstybės 
apsaugojimui. Nieko nėra 
toliau nuo teisybės. Mes tu- 
rime remti tautos saugumo į- 
nagius. Amerikos Darbo 
Federacija pritaria laivyno 
stiprinimui, nes tas bus įna
giu pasaulinei taikai palai
kyti.”

NELAIMĖ KASYKLOJ >

WILKES-BARRE, Pa.— 
. kietųjų anglių kasykloje iš
riko ekspliozi ja. Vietoj žuvo 
devyni darbininkai. Tarp žu
vusiųjų yra trys broliai. Iš 
viso kasykloj .buvo 15 darbi
ninkų. Šeši nežuvo dėlto, kad 
dar nebuvo visiškai nusilei
dę kasyklon.

LABAI SMARKUS VULKA
NO IŠSIVERŽIMAS

Japonijoj ant salos ITok- 
<aido ištiko nepaprastai 
smarkus vulkano išsiverži
mas. Gazai, dūmai, pelenai 
ūžtelėjo i padanges ir iškilo 
10,000 pėdų. Pelenai krito 
paskui už 120 mailių nuoA’ul- 
kano.

darbininku sustreikavo užsi
stodami už pavarytuosius iš 
darbo. Po to kompanija at
sidūrė teisman, rasta kalta ir 
.jai uždėta pabauda.

liams” nerūpi streikus lai- si. kad jis ant estrados lai
mėti, o tik laike streiko pa- vosi&kai p nuo sopėjimo. Ir 

KsteNuo kumšties tvoji- 
: l?avo apendiko užde-

sužvejoti raudonam bizniui. 
Darbininkai privalo būti at
sargūs su tokiais vadais.

Kas girdetant Narso

STATYDINS HOTELĮ

AVORCESTER, Mass. — 
Pienuojama čionai statydin
ti naują hotelį už $1,500,000. 
Kotelis būsiąs gatavas 1927 
metais.

TRYS MAINIERIAI 
UŽMUŠTI

SHAMOKIN, Pa. — Du 
mainieriu užtroško, kuomet 
ant jų užgriuvo anglis jiems 
bekertant skylę kasyklose.

IŠPLĖŠĖ $12,000

NEW ORLEANS.—Trvs 
banditai užpuolė vienos kom
panijos algų mokėtoją, kurs 
turėjo alginių pinigų. $12,- 
000. Jis vyko automobiliuje 
ir plėšikai jam kelią pastojo. 
Ėmė į jį šaudyti ir sužeidė. 
Po to plėšikai pagriebė mai
šą su pinigais ir pabėgo.

MAYFIELD, Pa. 
nas mainieris žuvo kasyklose 
Hudson Coal kompanjos ir 
trvs sunkiai sužeisti kuomet 
griuvo kasyklų viršus. Sulig 
pranešimų sužeistieji 
sveiks.

t- Vie-

par

MONTREAL’IO DARBININ
KAI SMERKIA RUMUNI

JOS KARALIENĘ

MONTREAL, Canada. — 
To miesto organizuoti darbi
ninkai atsilankius Rumuni
jos karalienei į Ameriką at- 
jnusdami tos šalies darbinin
kų vargingą ir skurdžią pa
dėtį smerkia ją it reiškia už
uojautą skriaudžiamiems 
darbninkams.

NAUJAUSIOS ŽINIOS APIE 
MARSĄ

Vokietijos mokslo vyrai 
>askelbė naujausius ištyri
mus apie Marsą. Išrado, kad 
greičiausias Vokietijos orlai
vis i Marsą nulėktų per 16 
metų. Ten nuvykę žemės 
žmonės netektų dviejų treč
dalių savo svorio. Šiltose die
nose ten temperatūra įvai
ruoja nuo zero iki 50 laips
nių. Daiktai ant Marso krin
ta daug palengviau, negu ant 
žemės. Krintantis daiktas 
l>er sekundą padaro tik du 
jardu. Oras ten daug retes
nis. Lakioj mas ofu ten la
bai lengvas dėl mažesnės gra- 
'.itacii.is. Pavasaris tęsiasi 
200 dienų, o metai ten turi 
687 dienas. Ten yra du mė
nuliai. Vernas mėnulis ap
link Marsą sukasi taip smar
kiai, kad per 24 valandas ap
lekia tris svkius. *•■

___

PAKĖLĖ DARBININKAMS 
ALGAS, KAD GALĖTŲ 

PAKELTI ANGLIŲ 
KAINAS

MOUNI)SVILLE,W.Va.— 
Šio miesto Ben Franklin an
glių kompanija pakėlė darbi
ninkams algas prisilaikant 
Jacksonville sutarties ir dėl
to sukėlė gana daug kalbų.

Kompanijos oficialiame 
pranešime buvo pasakyta, 
kadete tą padare dėlto, kad 
kietųjų anglių rnarketas pa
gerėjo. Bet už dienos kitos 
pasirodė kas kitas. Kompa
nija pakėlė kainas už anglis 
5 centais daugiau už bušelį.

Kadangi tos kompanijos 
kasyklose dirba neunijistai, 
tai darbininkai labai džiau
gėsi, kad be streiko jie gaus 
algas tokias pat, kaip ir uni
jų darbininkai kitose kasyk
lose.

Bet kas iš to,z kad į vieną 
kišenę Įdeda, o iš kitos išplė- 
v • šia. - -

VIENA BĖDA HE BĖDA

Rusiškoj Armėnijoj baisų 
žemės drebėjimą Aekė didelė 
viesulą su sniegu Žmonės 
dar nebuvo atsipeikėję po di
džios nelaimėspeii žemės dre
bėjimą, o dabar rivie 
baigią nukentėjuiaų 
padėtį dar pabafr&io. *

bėjimą, o dabar '{viesulą tą

TRAKTORIAI RUSIJON
*

Iš Amerikos per pastaruo
sius šešis mėnesius traktorių 
į Rusiją išgabenta arti 10,- 
000. Iš viso iš Amerikos į 
užsienį- traktorių išgabentą 
per sakytą laikotarpį 32,000.

ištikiv^ 
mų jis'l 
guno. Bet tikėjosi pergyven- 
>iąs ir nepasidavė opm-acijai. 
Atvykęs Detroitan bandė sa
vo •’triksus” rodyti ir paju
to. kad jau nepakenčiama._ 
Todėl pasidavė operacijai, 
kuri jau buvo pervčlu.

Iloudini yra gimęs Apple- 
ton'e. Wis. *0 tėvas buvo 
žydų rabinas. .Jo tėvas vadi
nosi \Veiss. Vėliau jo sūnus 
magikas pasivadino 1 fondi
ni.

Iloudini m. buvo nu
vykęs Rusijon. Ten jis su
ėjo su visokiais Rusijos didi
kais. caro giminaičiais ir.jie 
h<* galo sleliėjosi jo magiškais 
]>rašmatnumais. O tuo pat 
laiku vajui reikėju ra>4j jjk- 

trologą, magišką patarėją, 
lodei kaikurie kunigaikščiai 
pradėjo svarstyti ar nereikė
tų Iloudini parekomenduoti 
carui už astrologą. Kad da
lyką pavedus pirmyn, tai di
dikai surengė Iloudiniui iš
kilmingą bankietą. Ten jis 
buvo gausiai vaišinamns Na, 
o Rusijoj l)e gausaus gėrimo 
ne vaišės. Ir kas pasirodė ? 
Iloudini ne tik gerti atsisa
kė, o ir rūkyti. O pas rusus 
“nopjtiŠčij i nekuriaščij’’ tai 
ne vyras. Todėl kunigaik
ščiai Ir princai nusiminė. 
Svarstė, svarstė po bankieto 
ar rekomenduoti carui ar ne ? 
Ir nutarė, kad nerūkančio ir 
negeriančio astrologo negali
ma carui rekomenduoti. Tr 
vietoj Hotldinio carui į pata
rėjus paimtas Rasputin, ku
rio patarimais caras vadavo
si ir nuvedė Rusiją velniop.

dirbo cirke ir nuo to laiko: 
greit kilo ir garsėjo.

Kaikurie jo “stebuklai 7 
yra labai stebėtini. Pavyz
džiui štai ką jis yra padaręs?

Jis Maskvoj ištrūko iš ka- 
tn-ginio vežimo. '(

Jam buvo pririšta geleži-1 
no bok“ iš 75 svarų, jo rankos 
užpakalyje buvo retežiais su
rištos ir po to visas geleži
niais retežiais surištas. Toks 
jis šoko San Francisco mies
te nuo tilto vandenin ir nu
trenkęs visus retežius iš
plaukė.

AVashingtone jis buvomž- 
darytas i modernišką krimi
nalisto kalėjimo kamarą. Jis 
iš jos taip lengvai išspruko, 
kaip iš paprastu namų.

Bostone* jis buvo uždary
tas stiklinėj skrynioj ir išjos 
išėjo netik skrynios nesudau
žęs, o n < 'i št i k lo nepą grandęs.

Turtingi kaliniai prašyda
vo jo išmokyti, kaip iŠ kalė- 
ji <ių pasprukti. Jis už jfr-» 
iJus pinigus to nedarė

Jis buvo didis priešas tiT 
magikų, kurie tariasi turi su
sinėsimus su dvasiomis. Jis 
išrodinėjo. kad tai apgavys- 
tč.

Jis irius >avo “trik<ps' ir 
paslaptis nusinešė giaban. 
Nesutiko jų užrekorduoB.
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NUSIŽUDĖ MAJORAS .
■« *’*. »-»

STEtENSVILLE, Miete 
— l)eWitt Percell, 70 metę'7 
amžiaus, šio miesto majoras, 
papildė saužudystę. Tą pa
darė po kelių valandų, kai jb 
pati mirė. Jo pati sargalio- 
jo ištisus metus. Ypatinga , 
tas, kad majoro tėvas pana
šiai yra persiskyrė* su šiuo 
pasauliu. K . * *
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“Katalikas. kuri# galėda- 
Jnas neremia katalikiškos 
Spaudos. neturi teises vadin* 
lis geni Bažnvčios vaiku!’

1-

Gimnazija
•

®[ąpiainĮx4ės Kun. Mari-
MtMSęddasinė gimnazija, kuri 
FĄabartiniams Lietuvos val- 
fc jdoj^amšyra didelis 'pašinas 
Kokyje, gražiai klesti. Žmonė- 
|kse ja pasitikėjimas auga, 
g-”&ięmef dar pristatytas IV 

padidinta, fizikos 
g Kabinetas ir cJiemijos laljora- 
I; tpiija naujomis mokslo pjie- 
g: įmonėmis, įsigyta dūdų orkes- 

trui instrumentai, išgrįstai 

kiemas ir nuveikta daug ma
lt žesues vertės darbų, nekal- 

fcant jau apie jos didelį ąuk- 
B Įėjimo'darbą. Visur matyti 
| Švara, pavyzdinga tvarka. Į- 

£ ėjus į rūmus, net miela daro- 
| si: dienos apkabinėtos žymiu 
R menininkų paveikslais, kori- 
y doriai, salės, klasės, mokiniu 
’ .s^venamieji butai švarūs, er- 
Č ’dvūV ėdesius, patys moki- 
‘f. rijai patenkinti, linksmi, 

mandagūs. Tai tikra darbo 
. mokykla, kilioje mokiniai 

gali gauti kuo ^daugiausia 
ipokslo žinių, išmokti amatų 
ir tinkamai prisiruošti busi
majam praktikos gyvenimui. 
Be abejo, ši gimnazija išleis 
'nemažą skaičių'žmonių? įžy^ 

mių jau ir savo galinga, auk- 
šta dvasia, jau ir savo prak- 
tingumu. Mokytojai artimai 

- dlįaugauja su mokiniais, ži- 
į noma, tuo nepakenkdami 
į mokyklos drausmei, padeda

mi jiems mielai ar patarimu, 
ąr parodydami, kas kaip rei
kia daryti, ir tuo sudaryda
mi jaukią, širdingą nuotaiką, 
tartum tai būtų viena didžiu

li lė šeimyna, kurios kiekvie
nas įdarys, net mažiausias 

i&MSnnukas, jaučia savioipa- 
i&ga gerbti tos šeimos, savo 
MAlma Matei-.” židinį ir pa
dėti mūsų brangiajai tęvynei 
eiti ne tik medžiaginės, bet ir 
dvasinės kultūros keliais, 
taip, kad tarp tųdviejų kul
tūrų kelių ir priemonių ne
būtų disonanso, bet kad jod- 
vi sudarytu harmoningą pil
natį.

Ir vis dėlto, nepaisant to, 
kad Mariampolės Kun. Ma
rijonų klasine vyru gimnazi
ja yra viena praktingiausių 
ir geriausiai gyvenimui pri- 
taikintų mokyklų, varoma 
prieš ją smarki akcija, sten
giamasi jai primesti į\ai- 
riausių prasimanytu kaltini- 
imi, jos vardą pažeminti val- 

■ idžios ir visuomenės akvse. 
spieižiant per sĮiamlą jos au
klėtojus ir t. t. 'I'ačiau rei
kia tikėti s. kad jos darbas, 

—nežiūrint Į snsditejnsiaš bt<>- 
■r gas aplinkybes, juo labiau 

bus vaisingesnis. .1. lf/inlinJis\

į.
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VIDGIRIAT (Keturvala- 
L kių vaisė., Vilkaviškio aps.) 
; iUž mokesčių nesumokė j imą 

Šio kaimo ūkininku (Milicija 
išvarė apie 50 gyvulių — ar
klių ir galviju.

Prieš rinkimus liaudinin-
p; kflii lipdė plakatus, kuriuose 
g, vaizdavo polieistą vedanti iš 
r ūkininko karvę už mokesčiu 
f. nesti mokėjimą. nors toks 
r- reiškinys prie dešiniųjų val

džios buvo relcnybė. Dabar 
r., /liaudininkų agitatoriai, tur 
U būt, nė nemato gyvulių kon- 
& fiąkavimo.

*Don’t be stubborn,Sir/
T

r

Saliamonas buvo pirmasis išmintingas 
žmogus, kurs pasakė:
”Nieko nebandysi. .. nieko nepelnysi. 
Amerika rado žmogus, kurs pagatavas 

buvo vieną sykį bandyti bile ką.
Mes žinome, kad Old Gold yra geriausi 
cigaretai.

Mes žinome, kad tai švelniausi ir pa- 
tenkinančiausi cigaretai, kokie tik yra 
lupose buvę. '

Bet to įrodymas yra j u rūkyme.
vimo ar nuvarginimo liežuvio ir gerklės. Taip, 
kad galite rūkyt rytais, pietais ir vakarais ar
ba naktimis ... tiek, kiek tik norite su didaau- 
siu malonumunr be jokioapgailestavimo ir įtek- 

-Ar-gine- 
į atradimą?

Kaip mes galim “patenkint” mūsų troškimą jei 
jūs neišbandėt gerai savo skonio! štai ką ge
ras išbandymas Old Gold jums Įrodys: — Kad 
cigaretai gal turėt pakankamai smarkumo'be 
jokios pabaudos. Kad gali turėti visišką 
pėjimą ir saldžią uoslę pasauly, be jokio apkro-

mes. Dabar mes paliekam, T

GANĖTINAI SMAGUMO .. BE PABAUDOS

OLD GOLD
..... r J^TAt ŠVELNIUASBEJI CIGARETAI

20 for 15cents

AR TAMSTA GALI PADUOTI GUDRIAUSIĄ MINTĮ ANGLŲ KALBOJ DĖL 
ANTGALVIO OLD GOLD CIGARETĘ SKELBIMUI?

TRAČIAS $2,000 55 KONTESTAS
PIRMA DOVANA

$1,000
užgeriausią mintį antgalviui

ANTRA DOVANA . . . $500
už antrą gerą antgalviui mintą

50 DOVANŲ PO. . . . . . . . . . $10
už 50 geru antgalviams minčių

S P R E X 1) E J A I

1

G k i. h

M O I! I <> A

.1 r i. i t s

K o ii h u i

š<.« jau triėius Old (lobi milimlris
■ ui kitu a,ikso puodu ui fi.000 

dorinių. Tamxtu uisutėk mąstymo 
k< pu ra H'.

•.migahi pradedant žodžiais “l HIN’T 
Kuo .rtini)»esnis rudgalvis tuo geros- 
BE STl BBOKN. SIU!’ Nevalioki:

uis. bite tik viršintų.

4) Originalumas. Svarumas, trum
pumas. grynumas, aiškumas, skaity
sis.

.">> Siųsk savo patariamu mintį ant 
kujioiio. avim parašyk ant vienos pu
sės lapo popioros. Parašyk savo pil
nų vardų pavaydę ir antrašų. Gali
te patieki mums tiek minčių kiek tik 
norite, liet kiekviena privalo būt pa-

M i I • r. v i i r.............................. \ York
Alslnriis. jioslon llerubl 'Trurelcr

S. Ui t m k y.............................I’n zidentas
Colletiiati Speeial ,\dr< rtisinp Agenep. Ine.f

M \ t ii >. w .».......................... \txforas nuo įft
dalijos Anglijos laikrušėių

b t

't . <> K K.................l.ennen & XI įtekėti. Ine.,

Adrcrfisinp Afįrncp

igil laimėsi tllkstaiiti- ilt|ii;ri:n| TO žodžių visam sakiniui. 
uę iš to piioiTo!

I .urilbt rd Kompanijų mano labai 
puikiai apie Old Hold eigarel ux. Iht 
koks bux a utimiris f Mat autyni ris 
atidaro ar uidaro skelbimą.

'ilininiu < xi krb ėiiniun patiekti sa
ro minti aulga! riui. Paveiksle malo
ni. kuris atsisako paband iii Old 
Uolds. I f baro jauna moteris su
pranta įr>n atkaklu* vyras pralei- 
dlin daug jaudinrruėiu siuaąiim ų. 
Ka ji suko jum. kad jis pakeisiu sti
ro nuomonę.

Tnhidiis anhmlrii nrpri ralo but 
daugiau ib šimtu x ioifiiu. prėskai- 
tau! ir šiteos keturis iodiius: "l)O.\ ’7' 
HE STHIIIt>ll\. UI lt T Tamsta po
li pridėt du f šešis žodiias.

Ak doranox u! $k.00t) bus dora uola 
ui š! autgalrių patartas mintis, ku
rios pasirodys sprendi'jam* gudres
nis ut šio skelbimo ant galvį.

1 i Kontestns prasidės lapkričio 1. 
Ir bnig«is lapkričio 12. VlM ntsnky- 
nmi privalo but išsiųsti paštu, kad 
pasiektų Ix>rlllnr<l Kompanijų prieš 
vidunakti lapkričio 1(1 d. Imlmėt«»- 
J.al bus paskelbti InpKrIčio 3O-fi).

2) Kieki ienas —'bito kurios ly
ties pili dalyvauti Išskyrus tarnau
tojus P. I.orlllnrd K< mpnnljos ir Jai 
artimų kompnnffj.

3> l’ersknityk skel tekstų nty- 
džini. l-lgllhik j nt' alzdų Old Gelti 
t^ptretų. Tuomet pn tek ttntenmesn|

(Laimėtojai ANTRO KONTESTO bus pasta Ibti

rašyt.-i tint atskiro |w»pivr<>s lapo ar
ba ant atskiro kupono — su tamstų 
vurtlii pavarde ir antrašu pilnai pa- 
rašytu.----------------- ---------------------------------------

f>) Atsitikime. ka<ia keltos ypatos 
patiekia vienodos vertės antgalvius, 
vienodo tyrumo, vienodos pagarbos, 
tai minėtame atsitikime dovana bus 
padalyta lygiai Jų tarpe.

71 P. Ix>ri11*r<! Kompanija pasi
lieka sau teise naudoti s»lyg savo 
noro bi kurį trr visus patiektus ant- 
jralvius ne paisant kuries gavo dova
nas ar ne.

Auvertisi.m; DEr.\KTMENT. Division E. f.. 2
V. Iaikiliaro (’<>.. 119 IV. 4Oth St.. N'ew York t’ity

UI II suggestion for the hmtdtine. of the Ou» Got-b 
adi'crtiicment (Conlest ,\o. .</ O axfallo>rx;—

ĮggnĮEKTT DARBELIAI
VARSNA (Alytaus ap.). 

Rinkimus laimėjus social.de- 
mokratams, mūsų apylinkėje 
gyvenimas pasirodė nebe
įmanomas.

Miestely ir po kaimus val
kiojasi žinomi apylinkėje 
tinginiai — žulikėliai ir tero
rizuoja darbininkus ir tar
nautojus.

Štai gražus pavyzdys: 
Rugpiūčio mėnesy pavogė ū- 
kininkės Žilcvičienės tris ar
klius. Jos žentas — Lietu
vos kariuomenės savanoris, 
buv. baltgudžių bataliono ka
rininkas Jeskovas, ■ .išėjo ieš
koti. Arklių pėdomis atsekė 
i Varėnos miesteli irllasekė 
ligi garsaus socialdemokrato 
N. buto. Apžiūrėjus rasta 
pėdos, nuvesta per Merkio li
pę i Lenkiją. Jeskovas pa
kvietė policijos padėjėją. Ba
ranauskų ir vieną policinin
ką ir Įėjo pas tą socialdemo
kratų vadą Į butą, kur tą po
ną rado ką tik sugrįžusi iŠ 
“medžiokles,” visą šlapią ir 
skubiai rėdantis. Pamatęs 
policiją socialdemokratų ly
deris nusigando ir užklaustas 
kur buvęs, pareiškė gaudęs 
žuvį ant ežero, betyjeį_žuYjc.s,_ 
nei tinklo neturėjo ir kur dė
jo nepasakė. Atėjus to tipo 
broliu? ir žmonai ir dar ke
liems jo draugams — jis la
bai pasidrąsino ir šokosi ant 
p. Jeskovo rr-policininkų, 
šaukdamas, kad Jeskovas il
gai negyvensiąs ir jie jį-Již- 
ir.ušią.

Tų ponų niekas nei pirštu 
nepalietė, policija dar per 
mandagiai apsėjo, o tą pati 
vakarą, p. Jeskovui grįžtant 
iš Varėnos, tų pačių žulikų 
gauja užpuolė jį ir akmen* 
mis šudatize gafVą. O set^m 
sekmadieny padarė nutifli- 
mą, kad policijos pad. Bara
nauskas ir policininkas turi 
būti paliuosuoti. Dabar, kaip 
teko sužinoti, šis nutarimas 
iš ministerijos pusės, greitu 
laiku bus Įvykdytas. O “So
cialdemokratas” 35 N r. pa
rašė. kad p. Jeskovas ir mi
nėti policijos valdininkai gir
ti vaikščioję gatvėmis ir dau
žę socialdemokratus. Norsa- 
pie pavogtus arklius, kurie 
ant rytojaus buvo surasti. 
“Soi-ialdemokratas” nieko 
nepriminė. Užmiršo .jis para
šyti, kad arkliai buvo surasti 
sekant pėdomis iš socialde
mokratų buto ir. kad tas *mt- 
kentėjęs nmčelniukas” nuo 
policijos smurto jau daug 
kartų sėdėjo kalėjime už gra
žius darlielius. Dabar visur 
poajĄIinkę valkiojasi social
demokratų tarnai ir trems as
menims, kurie prieš riuki- 
mtis. ką nors išsitarė prieš so
cialdemokratus. grąsina mir
timi. štai kokia esdekų lais- 
\ė! Bendrai mūsų apylinkė
je didele lM'darlx‘ ir darbinin
kai keikia socialdemokratų 
laidžią ir visus jos pakali
kus.

•IK>N"T BE STCBBOKN. SI Ii:

-r
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šame

ITllKET

OATK TOTS
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AVIŽIJAI. Papilio vai.. 
Biržų apskr. Vietos jauni* 
hiui ūžiant vakarėliuose ar
ba šiaip kokiai pramogai 
esant, visada čia pat sukasi 
gerai visiems žinomas p. š. ir 
siūlo naminės degtinės pirk
ti. Degtinę jis pats išsivaro 
ir parduoda bonkutėmis, o 
kartais net statinėlėm.

“Daug žino tas. kas daug 
iš savęs reikalauja.” (W. V.

, Humboid)
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Netttarkietis J. S. prašo ma
nęs paaiškinti apie sekančius 
dalykus:

1. Apie Lietuvos Prekybos 
Bendrovę ir jos stovį.

Šiuo klausimu yra ruošia
mas mano atskiras praneši
mas, kuris bus “Darbinin
ke” atspausdintas ir išsiun
tinėtas kiekvienam akcinin
kui.

2. Apie saugumą banku Lie
tuvoje ir apie nuošimčius, ku-
inos tie bankai moka.

aukai Lietuvoje 
ainčiu markių pergy

veno sunkius laikus. Tuo me
tu jie visi apart bankinio -fu jiems nėra privaloma iš- 
biznio stvėrėsi visokių kitų 
biznių ir tas žinoma bankams 
neišėjo į sveikatą. įvedus 
litus bankai pradėjo grįžti 
prie normalaus veikimo ir 
galiu pasakyti, kad ban
kai Lietuvoje yra susitvarkę neišlaikęs sutarto laiko, 
ir veda savo reikalus atsar-1— 
gi ai. Saugumo atžvilgiu jie 
nėra nė kiek blogesni už ban
kus Amerikoje ar kitoji- ša
lyje. Apart to Lietuvoje 
bankai nors ir konkurenciją 
varo, bet bent kuriam bąn- 
kui atsiradus sunkesnio j- 
dėtyje, kiti bankai su Lietu
vos Banku priešakyje eina 
tokiam bankui pagelbon. Aš 
esu įsitikinęs, kad Lietuvos 
bankieriai niekados nepri
kiš, kad iš bent kurio banko 
subankrutavimo nukentėtų 
to banko klientai, kurie tame 
banke yra padėję pinigus, ar 
kad tas bankas liktų neatsi- 
skaitęs su savo užsienio ko
respondentais. Toki s pasi
elgimas Lietuvos bankierių 
iiėiy paremtas labdarybe, bet 
įeigtrrš žlugimo nors bent 
■Nųrio banko nukentėtų to 
banko klientai, tai tas pa
kirstų pasitikėjimą kitais 
bankais Lietuvoje.

Tokių bankų, kurie dabar 
normaliai veikia, žąnoma aš 
kalbu tiktai apie lietuviškus 
bankus, yra Lietuvos Ban
kas, Ūkio Bankas, Žemės 
Bankas, Tarptautinis Ban
kas ir Kredito Bankas. 
Apart to dar yra kooperątv- 
vų bankai, kurie darbuojasi 
daugiausiai savo narių tarpe 
ir kurių pagrindinis kapita
las yra sulyginamai mažes
nis, bet kurių saugumas yra 
dar garantuojamas tam tik
rais pasižadėjimais iš pusės 
jų narių. Tokie bankai yra 
Koperaeijos Bankas ir Ūki
ninkų Sąjungos Bankas. Lie
tuvos Bankas už pinigus pa- 
fletus, kuriuos išmoka ant 
kiekvieno pareikalavimo ne
moka jokių nuošimčių. Už 
indėlius, tai reiškia už pini
gus padėtus šešiems mėne
siams ar ilgiau, sulig susita
rimo moka 5% metams. 
Tarptautinis Bankas moka 
6% metams už checking ac- 
counts, tai reiškia pinigai iš
mokami kiekvienu pareika
lavimu ir nuošimčiai priskai- 
tomi nuo dienos padėjimo iki 
dienos išėmimo. Už savings 
accounts, arba kaip tenai va
dina indėlių sąskaitas moka 
12% metams. Pinigai padė
ti indėlių sąskaiton gali būti 
paimti pareikalavus, bet 
nuošimčiai yra priskaitomi 
nuo pirmos dienos sekančio 
menesio du kartu į metus, 
būtent Liepos ir Sausio pir
mose dienose ir jeigu pinigai 
bus išimti nesulaukus Liepos 
ar Sausio pirmos dienos, tai

nuo Liepos ar Sausio pirmos
N

dienos iki dienos išėmimo pi
nigų paiošimčiai nebus įmoka
mi. Tokis būdas skaitliaVimo 
nuošimčių yra tas pats kuris 
yra čią Amerikoje prakti
kuojamas.

t ,__ » •;
Kiti, ąkciniai bankai, ku

rie yra įmano išvardinti mo
ki! rodos tuos pačius nuošim
čius kaip ir Tarptautinis 
Bankas, tiktai su tuo skirtu
mu, kad jų indėliai yra prt- laikytų Lietuvos bankuose, 
imami ant sutarto laiko, tas 
yra, šešiems mėnesiams, me
tams ar dvejiems metams ir 
tada pinigus iš tokių šąskai-

riais ir juofe doleriarratsiimti?
Viši bankai^JAetuvoje pri

ima pinigus doleriais,’į eina
mąją sąskidią--*>(checkirig 

accpunt) arba indelių suskai
tą (savings aceount) ir taip 
pat doleriais išmoka. Nuo
šimčiai yra'tokie pat kaiŲ<ir 
už litų sąskaitai ir nuošim
čiai yra doleriais išmokanti.

Amerikiečiai lietuviai dailg 
Lietuvai padėtų, jeigu įors 
dalį savo sutaupytų pinigų

smu
prie

mokėti kol nepasibaigs su
tartas laikas, bet to nevi sa
rtos vra prisilaikoma, nes pi
nigus išmoka pareikalavus, 
tiktai nemoka nuošin^čių jei- 
gu pinigus žmogus atsiima

J ie patys irgi daugiau už
dirbtų, nes Lietuvoje yra 
mokami didesni nuošimčiai 
negu Amerikoje. Man šiuo 
reikalu pasikalbėjus su ne
kurtais Amerikos lietuviais 
veikėjais buvo išaiškinta, 
kad Amerikos lietuviai su 
mielu noru dalį savo sutau
pyti! pinigų laikytų Lietu
vos bankuose, bet kad tam vi
sam kliudo sunkumas Ame-

Ar Jūsų Vaikas Nedapenetas?
—TJirtrs kurtom-pnotn* ant vnitnj-;- gietCiausia- pagauna vaikas, 

kuris iredapenėtas. .Tusu vaikas gali gauti valgyti kiek ga
li, <> vis dar gali būti nedapenetas. O tai,dėlto kad jis ga
li Imti valgo maistą, kuris neužtenkamai sotus. Tik gerai 

penimas vaikas neserga ir progresuoja mokyk
loje. Daktarai bandymais patyrė, kad konden
suotas pienas svarbus vaikų sveikatai. Ilorden’s 

'Srandard ar Ohallenge Pienas yra tokiais.

ir išimti pinigus Lietuvos 
bankuose. Manau, kad Lie
tuvos bankieriai surasbūdus 
tą procedūrą' . suprąstinii 
taip, kad Amerikoje gyve
nančiam nebus sunkiau pa
dėti ar išimti pinigus iš Lie
tuvos bankų kaip tam kuris 
Kaune gyvena. /

Tarptautinis Bankas yra 
išdirbęs tokį planą ir yra 
ipan pavedęs apie tai AmerĮ- 
M)s lietuviams pranešti. AŠ 
tą manau padalyti tuo.įaus 
kaip tiktai bus atlikti visi 
formalumai. _

4. Kiek kainuotu pastaty
mas trijų aukštų, po keturis 
kambarius kiekviename aukšte, 
namo ant geriausios" gatves 
Šiauliuose?* Kiek reikėtų Val
džiai mokesnių mokėti?

Neturint plano minėto na
mo, man sunku atsakyti kiek 
jis kainuotų. Reikia žinoti iš 
kokios medžiagos norima jį 
statyti, kiek už žemę, reikės 
mokėti ir taip toliau. Jeigu 
kuris iš skaitytojų yra rim
tai užinteresuotas tokiais 
klausimais ir suteiktų man 
pilnas informacijas, aš atsi
klausęs žinovų Lietuvoje ga
lėčiau jam suteikti tikras in- 
Lirmacijas--------------------------

Trijų aukštų namas po ke
turis kambarius kiekvienaipe 
aukšte, imant domėn dabar
tines kainas už mūro statybą 
Kaune pastatyti kainuotų a- 
pie 48,000 litų. Nuomos ga
lima gauti Kaune po 100 li
tų. mėnesiui už kiekvieną 
kambarį. Nuomos kainos 
Šiauliuose yra beveik tokios 
pat kaip ir Kaune.

Bendrai tokį namą pasta
čius ir visą išnuomavus gali
me laukti gryno pelno, prie 
dabartinių -aplinkjčbiipLietu- 
voje, a'pie 20% mdtarhs.

Judomų turtą yra ėaug ma
žesni Lietuvoje kaip Ameri
koje. Kaune nuo įkainuotos 
sumos'mokama pp 10 litų 
nuo tūkstančio litų metams. 
Manau kad-šiauliuose nebus 
daugiau, bet gali būti ma
žiau. • Mažesniuose miestuo
se žinąu kad yra mažiau.

5. Ar Amerikos pilietis, lie
tuvis, gali Lietuvoje mieste 
pirkti nejudomo tarto?

Svetimos šalies pilietis ne
gali Lietuvoje pirkti nejudo- 
mo turto, bet gavus Ministe- 
į ių Kabineto leidimą jis ga
li pirkti nejudomo turto ar 
tai būtu mieste ar kur kitur. 
Tokius leidimus’ nėra labai 
slinku Amerikos lietuviams 
gauti.

Jonus J. Romanas

' <

‘‘Lašas akmenį iškerta* ne 
jėga, bet nuolatiniu kriti
niu.” (Choerilos/von Samos)

t i t ė. 
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l'ramis Juras. 
La\vrence. Mass. 
Trainavičius. 
Molitello,

R: M. Blaža
............. Ne\v Britaiu 

SF.KKKTORTrS- TriTanaš F.
3(>G \V. ■ ay. So. Bosiju. ,ss.

IŽDININKAS; Antanas Vai^an--kas.
371—Portland St.. <'amnridge. Mass. 

KONTROLES KOMISIJA :
Joti!',s Jaroša. 225 ‘ L’ ‘Stiwt. 

South Boston. Mass.
S. I’ilkonis. 3S5 Norfolk St..

(■;:ml>ri<lge. Mass.
A. Mičitnuis. 74 Behlen St.. 

New Britain. ('<>nn.
i.lTERATINR KOMISIJA :

Kun. K. I rbonavyčius. 50 G:h St., 
Šmuli Bostmi. Mass. z

Kun. J. švni'?.<lys. 20 AVebster St.. 
MonS’lio. Mass.

K. .1. Krti.Vnskas. 59 Ten Eyėk St., 
Brooklyn. N. Y.

• •RUANO RKDAKTORIIS: P. 'Ridas. 
;J0<i Broaihvav. So. Boston. Mass.

ADM1NTSTRATORIVS: J. červokas. 
3G<’> BroiuRvay. Koitrti Boston. Mass.

ATSTOVft Jri.K. EHI>... TARYBA'
JI. Blažauskaitė. -TO'Fai»vlew SL, 

New Britain. t’onn.

Su Standard ar (’hallengo 

Pienu padarykite jiems 

valgių kaip: pudingai, keik- 

sai. košelės, saldainiai, ir 

bile ką. kur reikia pieno ir 

cukraus. Brifuatę vaikai 

visada "gaus sotaus valgio. 

Turėkite ant ledo keletą 

kenukų. Niekad nepagenda 

ir visados tinka vartoti.

t
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rte bus indomųs kožiiai Lietuvei šeimininkei.

-DYKAI
Be geriausios rilšies 
dovanas už leibelius.

ir sotumo jus dnr gaunate brangias 
šeimininkės gali taupyti leiladius ir 

padabinti—luinais—dėvimomis. 
Matote ant paveikslėlio laikro
dį. Jį galite gauti už 220 lei- 
lielių. Pradėkite taupyti šian
die Ir neškite į arčiausią «h va- 
iiij krautuvę iš adresų žemiau.

Taupykit Leibelius
dėl Brangių Dovanų

Mūsą Boston’o Premiją Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St, Arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALE RIVER, MASS.

14—Brtl Street. arti Bedford 8 U. 
BRTDGEI’ORT, CONH, W 

106 Conųress Street, arti Mala Street 
PROVIDKNCE, R. I.

49 Aborn Street, irti Wnabington Bt.

• *

Virimo Receptas
Daugelis šeimininkių nežino kaip nu

sirinkti geras nulves. Kuomet renki bul
ve- iš bačkos ios inri imti kietos. Tas 
• < riausias laidas patyrimui ir Imlvė ge
ri iš viršaus. Paskui ręikia Įn'rpiaut 
pusiau, lei -palva yra gelsvai miltą i.ui 
g< ra bulvė. Jeigu nulvė i»'rdahg vnn- 

‘detutotii. ji pasidarys muilinė verdant. 
Bulves reikia laikyt tamsioj, vėsioj, rė
jai ventiliuojamoj vieloj. ne|>erdrėgnoj 
uVi ncjHU-satisoj. Bulvės yra geras vi- 
ti-minų produktas, todėl reikia valgą t 
įil kiek daii4i»niHiH nuli, Šokantis rre--;' 
<as bulvių -.iiĮM-i v ra skanus ir sveikus 
ir jūsų šeimyna bus pagnnėdinta.

BĮ I.VI\P. SMETONINE. ZI PP.

1 puodukas evapcirntcd pieno
3 vidutinio didumo bulvės, smulkini 

siipinhM.vto!*
3 šaukšt.-’l sviesto arba riebalų
3 vidutinio didumo svogūnai, suka

lioti
1 žalius .dpiras sukflpotns 
aiškus i

1 kvorta i'ialančio vandens
1 šaukštas pet ruski)
1 c. šauk-tuko druskos
Keletas pipirų.

Sutnrpink sviestų dviejų kvortų-sknr- 
vadoje ii- p i lengva kepink svogūnus ir 
šalins pipiius ik! suminkštės. Budėk 
vandenį Ir priesmogiiis. sykiu su bulvė
mis. j|- virk iki los suminkštės, pušku i 
dmlėk Įirtiu’-kas Ir <'vnporat»sl pienų : 
užvirink Ir duok j stalą.

Vii turės Reikaluose
I

1‘opierlnlr.i rnnkšluoAėlel yra 
)>ntngii v Iriuvėje.-ypnė po vartojimo žu
vinių ir kitokių giliu krapu dnlktų

Bruknės ndkla virti poreellnlanie In
de urbti imllvuotnm puode Ir po Išviri
nto reiklu dėti J stiklo ar molto Morkus.

Nuvalymui |modų prie kurtų ptlli|w> 
maistus laike .virimo, naudok medžius 
drapanų segtuvus uugriųndymul puodų.

(vidui i-

laimi

Tas nesubraižys puodo ir palengvins 
<1;; rhi.i.

Naminiai Pasigelbėjimai
Išvnlyinui maliri vojamo še|>eėio imerk 

i' j h’rputiną ar benziną, paskui išmaz
gok su vandenili ir muilu, ir nušluostyk

■ karuliu. sepetis reikia suvynioti ims 
pierin iki vėl reiks.

J’irin kalimo j medj vinies, persmeigk 
ij per šmotą muilo. Vinis lengviau kai
sis ir ne]M*rskeJ.s medžio.

Sausi druska arba actas Irinamas 
s*1*4—|>lėtHHj —HiHitHBru—pmmIkins
p>ėtmtis. Nuplauk tyru vandeniu, pas
kui numazgok muilu Ir vandeniu nu
ėjimui rukšciij.

Grožės Patarimai
Nėra klausimas kiek miego gauni, bet 

kaip mieKi, tai yra svarini jtisų svei
katai ir grožei, šioje šalyje žmonės ma
tui kreipia domės į miegą. Reguliaris 
miego prisilaikymas yra taip svarbu 
kaip valgis. Jeigu negauni ganėtinai 
miego hisu kūnas badauja tokiu put 
otidii kaip nevalgant per dieną. Mie
gant atsigaivina kimo plėvelės ir <mer- 
gija kuri išsinaiidoja liėgyj dienos, at- 
gryžt;i atgal. Dėl stokos miego'musų 
visas kmms atkem’ia. Žmogui reikia 
kas imki miegoti mažiausia astuonias 
ar danginu valandų.

Ypatiška Sveikata
Duona buvo priprastu valgiu per ltyu- 

•:iuii įniko negu įsivaizdinam. JI buvo
■ r ims gyvenimo bei sveikatos reikme
nis, Vienok, nerauginta duona dar vis 
b l-evariojamn Iki tam tikro laipsnio. 
.Ves Įierrjom per dnugybę laipsnių Ir 
musų duona imllko lengvesnė ir Imlfes- 
nė. Noris lengvesnė geriau virškinusi, 
l>et alejotinn ar bAltumas yra gerai* 
.itslekinias. ir dėl sveikatos priežasėlų 
žmonės raginama gryžtl prie juodeanfe 
duonos. Priežastis to kad Juoda d nona 
turi sšienyVr grudų iš kurių JI daroma, 
o tos is-lenos suteikia mineralų Ir vlrib 
kin n m'los medegna.

Mes Reta menctaojame Sekančius Produktui
Jei junta reikali Iga pienas ir cukrus kartu lai nfrn geresnio kai 

Standard ir ChalUn * pienas parduodamas kiekvienoj gmaemlj. Be 
to, jūs galit taupyt 1 i helius ir gaut brandas dovanas,

v ' ‘x-

......
Esame paminėję apie išleidimą Lietuvoje veikal<Lvį|į 

dinama ‘‘Knygnešys.” Tai vienas svarbiausių šių laikųl&H 
dinvs, atvaizduoją? y ieną svarbiausių istoriškų lietutį 
tautos laikotarpių.

.Dabar to veikąlo autorius kreipiasi į Amerikos lietuj 
vius kviesdamas tą yęikalą išsirašyti. Kreipiasi į 
amerikiečius, gavęs iš gerb. kun. F. Kemėšio adresu s. 
rčdamų kad kuoplačiausia šis veikalas pasklistų 
merikos lietuvių skelbiame Knygnešio autoriaus ir leidėjo 
atsišaukimą. Štai jisai: .

‘‘Vienas garbingiausių mūsų tautos istorijos veikalų<b$H 
v o sunki kova su rusų valdžia dėl spaudos atgavimo.' Td&l 
va, kuri įpynė tokį gražų garbės vainiką į mūsų istoriją kąi- 
navo mums begalę vargo, daug žmonių aukų, daugybę tur$0£

“ Bet," deja, mes tuos savo tautos vargus išvargtus, aša-, 
ras išverktas, kančias iškentėtas jau gerokai esame 
ir vis labiau pamirštame. Visą gi tai pamiršę, lyg plėštoj 
plėšime iš savo praeities l>ei istorijos vieną gražiausių, b 
giausių jos lapų, kokių jokia tauta neturi.

“Kad to neatsitiktų, surinkau daugybę įvairių Amta£<^ 
kos ir Lietuvos rašytojų raštų, atsiminimų, pasakojimų ir L t 
apie spaudos draudimo gadynę ir visa tai išleidžiau knygoj,^ 
kuri vadinasi “KNYGNEŠYS.”

“ ‘Knygnešys” labai ryškiai, gyvai, įdomiai atvaizduok 
ja spaudos draudiko gadynę, sunkią kovą su žiauria rtunĮ - 
valdžia dėl sumindžiotų lietuvių tautos teisių, dėl ei 
toriaus, maldaknygės, laikraščio, nekalčiausio turinio kny
gelės... Daugybė įvairių žmonių, dalyvavusių kovoje dėl 
spaudos atgavimo, pasakoja ‘Knygnešy/kaip buvo gabena- - 
mos knygos, platinama šviesa, keliamas žmonių susiprati- 
masf kaip tos knygos buvo slepiamos, kaip dėl knygų ir švie
sos buvo prigaudinėjania rusų valdžia ir ^t. Aprašymas 
daugybės nepaprastų ir pavojingų įvykių, persekiojimų, ;

—knygn.ežitrtrapskritai šviesos platintojų gudrybių kovoj-su. 

rusų valdžia ‘Knygnešio’ skaitymą daro ypatingai įdomiu ir ■ 
žavinčiu.

“ ‘Knygnešys’išleistas labai rūpestingai, puikiu, kelių 
spalvų viršeliu, 328 didoko formato puslapių su 45 paveiks- J 
Jais bei atvaizdais; ‘Knygnešys" neabejotinai priklauso prie '; 
gražiausių lietuvių knygų ir gali būti tikru kiekvieno kamba-* J 
rio pagražinimu. Dėl savo įdomaus turinio ir gražios 
vaizdos ‘Knygnešys’ lietuvių šviesuomenės ypač mėgiaiūas / 
ir skaitomas. .'J

“Mūsų spauda apie ‘Knygnešį’ atsiliepė gražiausiai,. 
Rašytojas ir Lietuvos Universiteto profesorius kanaun. J. Tu- 
mas ‘Ryto’ 196 Nr., tarp kitko, rašo: '

‘P.' Ruseckas, sumanęs nušviesti ‘nežinomąjį knygnešį,’ gyvai 
parodyti didelius ir jąažus tų žmonių.vargus ir pavojumus, užpildė;^ 
spragą mūsų literat&roje... Literatiškai ‘Knygnešys’■gare’1*“*”"*“1* 
gerai, kalba taisykluiga... Lietuvos jaunmui ‘Knygnešys’ .— ■ 
įdomesnis už bet kūirų svetimij kelionių aprašymą... ‘Lietuviipreji ji 
kelionė,’ lietuviškieji vargai ir visokeriopų kliūčių nugalėjimai bus A 
artimi jauno lietuvio širdžiai ir auklės jį pagarboje tų žmonių, ir 
tų vietų, kur tiek daug dirbta.. . 30 metų žmonėms... Lietuves sfei-yžj 
timi susisielojusiems, tai dvasios sustiprinimas, tai nepriklausomų >3 
tradicijų pradžia. Bet kuriam skaitytojui... ‘ Knygnešys’tai rinki- | 
r.ys lyg novelių, lengvai paskaitomų, pilni] jvairių intrygų... ‘Knyg- 
nosys’ pirktinas ir skaitytinas... ’

“Pulkininkas R. Burokas karininkų organe ‘Kardo’ 24 Nr*. J 
"savo gražiame atsiliepime apie ‘Knygnešį’ sako: ” y

‘.. .dabar daug leidžiama knygų, tačiau tokių, kokia yra ‘Knyg- J 
nosys,’ nedaug. Čia surašyta kartos amžinai naujas testamentas. 
To testamento turtas—tėvynės meilė; ji gimė sunkiose gyvenimo 
aplinkybėse, todėl mums turi būti dar brangesnė... Yra ir tokių;^ 
istorijos didvyrių, kurie nueina Į tą pasaulį niekam nepastebimi... 
Tokių didvyrių pilna ‘Knygnešy.. . ’ Kiekvienam... ši knyga reikia; » 
ne tik perskaityti, bet ir įsigyti... ji ir išleista gražiai.” įji

“ ‘Lietuvis’ 34 Nr.. tarp kitko, apie ‘Knygnešį’ rašo: , .je

‘Tai labai svarbus mūsų kultūros istorijai veikalas. Joks... va- 
mūsų tautai spaudos draudimo laikais Visą tą gyvenimą P. Rusįbc- ! 
kas nušviečia kaip kovą, kurioje reikėjo mūsų Tautai ir savų ge- 
netolų ir karininkų, ir kareivių. Iš generolų P. Ruseckas pabrėžia 
kį. . Mielai skaitysimu ir kitus ‘Knygnešio’ tomus... ’

“ ‘Lietuva' 119 Nr.. savo dideliame rašte apie ‘Knygne- J 
sį rašo: .j

_ A JI 
‘...P. Ruseckas iškėlė aikštėn sąlygas, kuriomis teko gyventi " S 

du: avangardo vadą vyskupą M. Valančių ir arjergardo—P. Višina-' ^ 
—dwėlis negali taip gyvai atvaizduoti tų sunkių laikų, kokie yuvu 

spaudos draudimo laikais... Pageidaujama, kad ši knyga kuo dau- 
giausiai būtų skaitoma. Visuomenė turi būti dėkinga knygos 
daktoriui P Ruscckui, kad jis padovanojo jai tokį Svarbų vei- 
kalą...’_____________________________________________________________ ,

• -»> t’a
“Šioje dvasioje apie ‘lynygnešį’ rašo ‘Vienybė,’ ‘Karys’-

ir kiti Lietuvos laikraščiai. 1
“Šiuo laiku, neatsiradus tinkamo leidėjo ‘Knygnešiui?-^ 

išleisti, išleidžiau jį pats, savo jėgomis. Dabar reikia atly- 
ginti šios knygos leidimo išlaidas, sugrąžinti skolas. Reiks- 
linga daug pinigų, todėl kun. F. Kemėšo, Dotnavos 2. Ū. Ą* 
kademijos docėnto patariamas, kreipiuos j Tamstą, prašytbH .<3 
mas parinkti ‘Knygnešiui’užsakymą Šio pinimjo‘Knyga»-Ji 
šio’ tomo išpardavimas paskubins antrojo tomo išlddimą, *-JS

“ ‘Knygnešio* kaina su prisiuntimu: neįrištas 1 doL, 
rištas į kietus, tvirtus viršelius su audeklo nugarėle 1 dol. £1 
50c,. įrištas ištisai į audeklo viršelį 2 dol.; įrišti viršeliai stt Ja 
aukso užraku. - -

“ ‘Knygnešys *bene vienintelė lietuvių knyga, kuri, 
žiūrint daug brangesnio persiuntimo, Amerikos lietuvi 
parduodama ta pačia kaina, kaip ir Lietuvoj (neįrištas 
tuvoj 10 lt).

“Pasitikiu, jog Tamsta savo pasidainavimu rtpestii 
paremsi šią taip reikalingą mūsą viseomenei knygą.'1 '

Norintieji “Knygnešį išsirašyti kreipkite šiuo 
su: P. RUSECKAS, Duontiaiiio yl. 17, 
nuniu. ' . . V . .
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MASKVA LIETUVOS PUSĖN
Visi atsimename, kad Lenkija buvo labai susinervavus, kai 

Lietuva pasirašė draugišką sutartį su Rusija. Skundė Lietuvą 
Tautų Sąjungai, ieškojo patarimo ir užtarymo Paryžiuje. Ga- 
Iop sumanė pasiųsti protestą Maskvon. Tame proteste Lenki - 

k ja išrodinėja, kad Rusija neturėjus teisės pripažinti Lietuvai 
Vilniaus. Girdi Rusija sutikus, kad Lenkija ir Lietuva išriš
tu tą klausmą. Todėl girdi Rusija dabar sulaužius sutartį pa
darytą tarp Lenkijos ir Rusijos Rygoj 1920 m.

Maskvos laikraštis IZ VESTI J A sukerta Lenkijos notą. 
- Nurodo, kad Vilniaus kraštas nėra teisėtai Lenkijai priskirtas. 

Nurodo, kad ambasadorių Tarybos nutarimas Vilnių palikti 
|y Lenkijai nėra teisėtas, nes Lietuva niekuomet tokio nutarimo 

neužgyrė. Reiškia Vilniaus klausimas nėra išrištas ir Rusija 
turinti teisę Lietuvą paremti. Panašioje formoje bus duotas 
Lenkijai atsakymas.

Savo proteste Lenkija reikalavo Rusijos atšaukti su Lietu
va padarytą sutartį ir siūlė daryti nepuolimo sutartį. Bet Mas
kvos valdžia netiki, kad Varšuva tikrai nori sutarties su Ru
sija.

“PAIEŠKOJIMAS MERGINOS APSiVEDIMUI w

h
;*

&

Visi “Darbininko“ skaitytojai gerai žino, kad kaikurie 
lietuvių laikraščiai bando piršlių rolę vaidinti ir deda taip va
dinamus matriomonialius skelbimus, tai yra deda “ paieškoj i- 
mus merginų apsivedimui. ’ ’ šitokius skelbimus deda tik “pa
žangieji“ laisvamaniški ir socijalistiški laikraščiai. “Atžaga- 
reviškieji“ katalikiški laikraščiai netik tokių skelbimų nede
da, bet išrodinėjO tokių skelbimų pavojus, įspėjinėjo žmones 
nuo tokių laisvamanių laikraščių pa imu ir bandė susar
matyti laisvamanių laikraščių už to nešvarių ir pavojingų 
Skelbimų. -č

Negali būt abejonės apie tai, kad matrimonialiai skelbi
mai socijalistų ir laisvamanių laikraščiuose dedamieji ne vie
nai merginai gyvenimą suardė. Bet laisvamanių ir socijalis
tų laikraščių leidėjams doleris yra svarbesnis, negu merginos 
gyvenimas. Be to juk čia dar patarnaujama savo vienmin- 
čiams.

Kartais išeina eikštėn žinios apie baisias matriomonialių 
skelbimų pasekmes. Šiomis dienomis didieji Amerikos laik
raščiai praneša apie'tūlą K. Klimą, kurs bandė pralobti iš 
“paieškojimų merginų apsivedimui.“ Sęąlio 28 d. Brooklyne 
federalis “grand jury“ rado sakytą Klimą kaltu. Teisme išė
jo aikštėn, kad Klimas Lietuvoj yra palikęs moterį ir du vai
ku. Čia per pastaruosius 14 mėnesių Klimas susiieškojo pen
kias merginas apsivedimui ir nuo jų išviliojo $11,600. Viena 
mergina patekusi į to latro nagus yra So. Bostonietė V. Mar 
cinkoniutė. Iš jos jis išviliojo, kaip angliški laikraščiai skel
bia, $2,000. Merginos, arba suviliotos moterys, patenkančios 
į tokių latrų nagus, rizikuoja ne tik pinigų ir gero vardo ne
tekti o rizikuoja baltojon vergijon patekti.

PAREMTINAS DARBAS
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kiti bedievių laikraščiai juos 
garbindavo.

Bet, kuomet motina pasi
likus su vaikais įpuolė į di- 
džiausį vargą, tai jų visi 
garbintojai bedieviai ją ap
leido, ir ji neradus suramini
mo pas savuosius žūsta, su ja 
žūsta ir vaikai. '

Prūselaieiai buvo suve- 
džioti socializmo svajonėmis,

'< *■ ■ ■
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BOLŠEVIKAI PAKEITĖ 
VĖLIAVĄ

Rusijos komunistų sovieti
nė valdžia pakeitusi' komu
nistišką programą šaliefe pa
tvarkyme, pastebėjo dar i 
vieną didelę klaidą’ pasisky-1 
rę raudoną vėliavą. Nutarė 
vėliavos spalvą pakeisti.

“Draugas” apie vėliavos 
pakeitimą rašo:

“Įkaitę komunistai ilgai daugelis kitų darbinin- 
negalėjo suprasti čičerino 
minties, kodėl bolševikų par
tijai, o dar labiau Sovietų i 
Rusijai nedera palaikyti rau
doną vėliavą. Galutinai su
prato, kad civilizuoto pasau
lio akyse jie padarys gerą į-i 
spūdį pavojingąjį symbolį i 
pakeitę nauja valstybine vė- j 
liava.

“Sutarta, padaryta. So
vietinė Rusija pasiskyrė sau 
naują Valstybine vėliavą: 
raudoną—žalią su geltonais 
aplinkui kraštais.

“Nors negalima sakyti, 
kad su vėliavos atmaina bol- 
šetizmas plunka, vis-gi lie- 

ridarbininkai rauda suramini- 
mą ir pagelbą tik tarpe tų, 
kurie pripažįsta Augščiau- 
siojo Esybę ir žmogų Jojo 
tvariniu.

kų suvedžiotų, kurie laukė 
žemiško rojaus.

Toji Prūselaičių tragedija 
gal atidarys akis bedievių 
suklaidintiems i£ sukiršin
tiems darbininkams, kurie 
dar ir šiandien įsitikinę, kad 
bedievybė ir socializmas, tai 
darbininkų išganymas, kad 
bedieviai socialistai tai arti
miausi darbininkų draugai, 
kad taip nėra ir kad darbi
ninkas reikalingas ir naudin
gas socialistams tik tol pa
kol pas jį yra dolerių ir jis y- 
ra uolus ir aklas socializmo 
svajonių platintojas.

Bado ir vargo prispausti

1t>

tuviškiems k
sidarys bereikalingos išlai
dos naujas Rusijos vėliavas 
įsitaisyti.”

Pakeitus vėliavą mūsų 
jolševikėliartures daug dar
ia ir išlaidų, nes ne tik nau
jas vėliavas turės įsitaisyti, 
Jot taipgi kaklaryšius, koji
nes ir 11. Boto, turės vargo 
išaiškinti savo draugužiams 
dėl ko buržuazinė raudonoji 
valdžia pamynė po kojų tiek 
garbintą raudoną vėliavą.

Ar tik su raudonosios vė- 
iavos galu nebus ir raudona
jam bizniui galas.

Su dideliu pasigailėjimu 
turėjau 1926 m. rugsėjo mėn. 
25 d. palikti Ameriką, kurion 
atvykau A.L. R. K. Federa
cijos ir Vyčių organ. Centro 
Valdybų kviečiamas keletas 
mėnesių atgal.

Per tą laiką turėjau gar
bės- atstovauti XVIII Pa
sauliniame Eucharistijos 
Kongrese Lietuvos Katali
kiškąjį jaunimąyypač L. K. 
Jaunimo Sąjungą “Pavasa
ris“ ir aplankyti visą eilę 
turtingų kolonijij ir ypač A- 
merikos lietuvių jaunimą su
organizuotąjį į “Vyčių’’ Są
jungą.

Laike to atsilankymo pa
tyriau daug palankumo ir 
draugiškumo, mačiau "milži
niškų pastangų pasilikti išti
kimais Lietuvių tautai ir Tė
vų tikėjimui ir šiaip gražių 
darbų daugelyje sričių. Man 
gailu palikti tuos naujus ma
lonius pažystamus ir gerus 
draugus; bet šaukia sena 
prievolė su naujais uždavi
niais ; turiu grįžti.

Plaukdamas “Homeric” 
Europos link turiu laiko 
mintimis dar sykį pergyven- 

-- ti ią atsilankymą-ir džiaugi

Blausus rudens metas... 
Nuvytusiais, geltonais me
džių lapais drėgni vėjai ap
kloja kapus... Skausmo, 
gailesčio, ilgesio jausmai 
narsto žmogaus širdį... Ne 
vieno akis skęsta tamsioj be- 
rvbėj stegdamos pagauti 
bent šešėlį brangių, bet jau 
išnykusių ypatų... Vėlinės, 
— mirusiųjįj karalystės vieš
patavimo metas!..

Kapinynų pasaulis ištisus 
metus pamiršimo rūbais ap
gaubtas, — per dienas, nak
tis ramybės bei tylos kiru už
klotas, — tolimas nuo kas- • 
dieninės klegos, — štai šian
diena atbunda, atgija ir lyg 
sustingimo nusikratęs grįžta 
apleistan pasaulin... Atro
do būk vienijasi su ligšiol 
dar' tebetrūsiančiais, tebe- 
vargstančiais, tebekovojan- 
čiais ir kuždeną jiems apie 
savo praeitį.., ir dabartį... 
Atrodo, būk kapinynų pa
saulis vargo klonies kelei
viam nurodo galutinąjį jų 
blaškymosi, svajonių, pa
stangų, . darbų tikslą,—kars
tą.

Pasi-
- at-
Tai

nesib^ugink, ir drąsiai artin- 
kis...

Gyvenimo išmintis kapuo
se užkasta! Kapai tai rūmai 
tų, kurie pirm mūsų triūso, 
keliavo, brido, kovojo, nu
sivylė ir laimėjo. Štai kapas 
iš kurio kyla balsas: “Bu
vau artojas. - Dievo darbi- 
hinko darbą dirbau... 
baigė tarnystės dienos,
ilsio patalan guliau. .. ” 
lyg paguoda, lyg padinantis 
akstinas prie gero darbo!.< 
Štai vėl užtinki kapą, kuris 
liūdesiu, baime perima: 
“Linksminaus, džiaugiaus... 
ir nieko man nebeliko!..” 
Ir štai dar vienas kapas!.. 
Tai kapas brangus!.. Ka
pas artimo asmens, kuris be 
laiko gulė, lyg netyčioms par
virto. . . Nors skausmo rep
lės širdį plėšia, nors sielą 
kartybe užpildo, — klausyk: 
“Kantrybes, mano mielas,— 
kur aš esu šiandiena tu irgi 
būsi rytoj!.. Gyvensime 
kartu!..’’

O, gili išmintie kapų!. .
*

*
Jei žmogaus širdis mylimo

*

—Švietimo, kultūros ir doros reikalais susirūpino gerb. kun. J; 
Daknys, Niagara Falls’ų lietuvių klebonas^-Jis sumanė išleis
ti kas mėnuo po knygelę. Pirmutinis leidinys jau gatavas. 
Knygelę antgalviu “BUDĖKIME, KAD NEPRIGAUTŲ“ at- 
spauzdino Chicagos lietuvių katalikų dienraštis “Draugas.“ 
Naujieji leidiniai eis bendru vardu “TIESOS AIDAI.“ Leidi
niai bus nedideli, pigūs, po 10c.

Šitokie leidiniai yra labai populerūs Suv. Valstijose. Jų 
išleidinėja kelios firmos. “The America Press“ ir “The Paulist 
Press“ išleidžia labai populeriškų ir laikui pritaikintų leidinių. 
Andai šventasis Tėvas paskyrė naują šventę — Kristus-Kara- 
lius. ‘ ‘ The America’ ’ Press ’ ’ ir išleido toje temoje knygelę ant
raščių CHRIST THE KING. Suv. Valstijų kongrese buvo ki
lęs sumanymas perleisti taip vadinamą Federal Education Bill. 
Norėta įsteigti švietimo biurą, kuriam būtų pavesta mokyklos. 
Katalikai iš to matė savo mokykloms pavojų. Dalykui nušvies
ti išleista knygelė SHALL WASHIN0T0N CONTROL OUR 
SCHOOLS?

THE PAULIST PRESS yra išleidęs šitokiais vardais kny
gelių: WHAT THE CATHOLIC CHURCH 1$ AND WHAT 
SHETEACHES? WHY I AM A CATHOLIC? Irk. Tos rū
šies leidiniai bus ir gerb. kun. Daknio leidžiamieji:

Velijame sumanytojui ir vykintojui geriausios kloties ir 
^Darbininko“ skaitytojus raginame susipažinti su jo leidiniais. 
Metinė prenumerata $1.20. Atskiri leidiniai po 10c. Kreiptis 
adresu: Rev. J,

t

SOCIALIZMO IR BEDIEVY 
BĖS AUKOS

Spalių 13 ar 14 d. naktį 
sulig pranešimu nusitroškino 
gasu Prūselaičių šeimyna.

Tėvas Prūselaitis mirė pe
reitą vasarą. Jam mirus jo 
šeimyna atsirado didžiausia
me varge ir skurde.

Subedievėjusi šeimyna ne
leidus užuojautos pas savo 
draugus soraiistus bedievius 
įpuolė i desperaciją ir kaip 
sako dėlto nusitroškino.

“Laisvė.*’ rašo:
“Pasilikus vienai, neturint 

nei draugu, nei giminiu, ku
rie pagelbėtu, kurie nors su
ramintą, įpuola dar j dides- 

__ n i nu si jn i n i 111 ą įbev i 11Į.' ’__

NEPAKENČIA MOKSLO 
VYRŲ

“Laisvė” pastebėjus kai
riosios esdekų valdžios nusi
statymą prieš jėzuitus nu
džiugo ir šaukia:

“Juos reikia ne tik grū
moti, bet visą jų lizdą Lietu
voje išdraskyti ir tas šiukš
les gražiai iš Lietuvos iššluo
ti. Tai bradas, kuris teršia 
Lietuvos liaudį.“

Aišku, kad “Laisve” no
rėtų, kad Lietuvoje visus 
mokslo vyrus iškartų, su
kimštų į kalėjimus, o tada ir 
bolševizmas būtų galima 
lengviau sėti tarpe neprotau
jančių darbininkų. Jėzuitai, 
tai mūsų bedieviams kaulas 
gerklėje.

Rašo:
“Jėzuitai yra ^pavojingas 

elementas kraštui.“

Ne kraštu jėzuitai pavo
jingi. bet bolševikams ir vi
sokio plauko ikams. Kultū- 
ringiaus.bse pasaulio šalyse 
jėzuitai yra gerinami ir 
branginami, d tik jie pavo
jingi tamsybės apaštalams— 
bedieviams.———————

lis gerais įspūdžiais. At
siminus patirtąjį širdingą 
priėmimą, mąn trūksta žo
džių išreikšti gilų savo dė
kingumą; dėl to nuolankiai 
prašau pasitenkinti vienu 
trumpu, bet iš tikros širdies 
tartu: DĖKUI!

Kuo atsilyginsiu ? 
klausimas nuo pat kelionės 
pradžios mane kamavo ir te
bekamuoja. Manau geriau
siai Lietuvos Pavasarininkai 
atsilygins už tokį puikų jų 
pirmininko priėmimą kvieti
mu į Tėvynę ateinančiais me
tais. Jie pasistengs su tik
ra meile ir atsiadvimu priim
ti senai laukiamus užjūrio 
svečius; dėl to išvykdamas 
dar sykį pakartoju senai pa
reikštąjį pakvietimą ir dėl to 
atsisveikindamas tariu “Su 
Dievu” ir “Iki pasimatymo 
1927 m. Lietuvoje!”

Su pavasarininkų ir savo 
asmeniniais linkėjimais A- 
merikos Lietuviams ir jų 
jaunimui

pasilieku su aukšta pagar
ba,

pas. Dr. Juozas Eretas, 
*‘Pavasario’’ Sąjungos 

Pirmininkas.

Tas

*
l . ____ ____ _______ __________ _ _ ______________________

* *

O tų kapų tame plačiame 
Dievo pasaulyje tiek daug... 
tiek daug, kad net sunku 
mintimis apgaubti!.. O tarp 
tos kapų daugybes lietuvių 
karstų tiek daug... tiek daug, 
kad net sunku akimis aprieb- 
ti!.. Galingi, nuožmūs var
go vėjai išmėtė lietuvių kars
tus po visą margąjį pasaulį: 
nuo vietų, kur oranžiai noks
ta, kur palmės žaliuoja, ligi 
šiaurės platybių, kur amži
nas sniegas'kpJcdyaarviešpžu. J

šunies pasigaili, tai kas per 
širdis to, kurs mirusiojo sa
vo tėvo kapą yr’ pamiršęs ?.. 
Jei žmogaus jausmas sužeis
tam paukščiui užjaučia, tai 
kas per žmogaus jausmai, jei 
jis padūkimo svaiguliu ap
imtas brolių neatmena?.. Tai 
gyvenimo tragedija!..

Baisi mirties tragedija!.. 
Bet ir už ją baisesnė gyveni
mo tragedija!.. Jei lemta 
yr’ gyvenimo tragedijai dar 
ilgiaus siausti, — jei JCainp 
bei Jųd°s_ dvasioms da^mūs 
sų tarpe neskirtsTmirti, t; 
lai Pasaulio Viešpats kifo- 
greičiausiai suriečia pasaulį 
mirties tragedijoj!..

Kymantas

EX KAIZERIO BROLIS 
MEKSIKON

” “Naujienos“ ir brolis.
—  »

Laivir-Iiio Brava išplaukė 
iš Hamburgo Į Meksiką prin
cas Heinrich, ex-kaizerio

TURĖS PROGOS IŠSIREIKŠTI
Antradienis, lapkričio 2 d. yra Amerikoj rinkimų diena. 

Bus renkama kongresmanai, gubernatoriai, prokurorai ir kiti 
augšti valdininkai. Be to kartu bus žmonių atsiklausiama dau
geliu klausimų. Vienas svarbiausių ataiManaimų bus tai pro
hibicijos atšaukimo klausime.* New Yorko valstijoj bus tiesio
ginis atsiklausūnas. Piliečiai turės progos pareikšti ar stoja 
už prohibicijos palikimų ar jos atšaukimų. Massachusetts val
stijoj tokio tiesioginio atsiklausimo nebus. Bet čionai demo
kratų partijos kandidatai yra “šlapi.’’ Jie stoja už porhibi- 
cijos atšaukimų. Jų laimėjimas kartu reikš piliečių pareiški
mų už prohibicijos atšaukimų. Panašių progų piliečiams išsi
reikšti bus proga Kalifornijoj, Wisconsine, Missouri, Monta- 

. Daknyę, 1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y. noj, Nevadoj ir kaikur kitu!.

NAUJA ŠVIET. MINISTE- 
RIO SAUVALĖ

Šviet. Ministeris prof. Če
pinskis jau p rudėjo ša tinti be 
Vyskupo žinios kunigus ka
pelionus iš mokyklų. Pirma
sis faktas: rugsėjo mėli. 27 d. 
Palangos Vidurinės Mokyk
los kapelionas, kun. Ignas 
Kliausis, sužinojo iš minėto
sios mokyklos Direktoriaus, 
kad Švietimo Ministerio š. 
m. įsakymu 323 Nr. kun. ka
pelionas Kliausis Ignus at
leistus nuo tikybos pamokų 
dėstymo nuo š. m. rugsėjo 
mėn. 10 d.

tau j a... Gi išmėtė, kur pa
siuvo: vienus į didžiulius 
miestus trenkė, kitus tyruo
se pabėrė...

Ir štai, vietomis lietuvių 
karstus pažymi marmolo, ak
mens paminklai.. . Bet tas 
kur-ne-kur matoma.. . Daž
niausiai vien mediniai kry
žiai tarp žalių rūtelių lietu
vių karstus pažymi... Gi 
kartais būna, kad vien pa- 
linkusis berželis šakomis šla
ma virš vos žymaus kupste
lio, — nei kryželio, nei rūte
lių, vien lauko žolelės... 
Tai pamirštųjų kapai...

* *
Kapai.. . Kapai... O kas 

kapuose?.. Dulkių sauja?.. 
Ar tik tiek ? O, ne!.. Ten 
dmig karštųjų širdžių, įžy
mių protų, prakilnių darbų... 
Šiandieną ten gal jau ir kū
no kaulai nyksta.. . bet ar ne- Suliepsnot ant mano kry- 
matai, žmogau, kai prakil-| žiaus.
nybės dvasios šviesa žiba?. Rymo juodas kiparisas, 
Kvailiai tos šviesos bijo, bet Nekalbėti pasiryžęs, 
eikš artyn žiūrėk, mąstyk, Nekalbėti pasiryžęs. (“R.”)

Salomėja Neris

GEDULAS
Dvylika nakčių be mieg.) 
Šviesų karstų palydėjo, 
Ir lelijos balto sniego 
Mėnesienoj suledėjo.

Iš lelijų sidabrinių 
Byra ašaros ugnines. 
Tolimųjų gintarinių 
Jūrų ilgisi undinės.

Man paskolinkit, lelijos, 
Ašarėlių skambančiųjų, 
Mano ašaromis lijo

Susirinko aušros visos

I

“Darbas ir prie akmens 
prigulęs ūmai užmigs, o tin
giniui ir pūkuose nesimic- 
ga.” (Šekspyras).

“Visų didži^iarbų užuo
mazga — pasitikėjimas savi
mi; būk drąsus. o laimė tau 
nusišypsos.’’ (Kotzebue).

“Drąsos geriausia dalis— 
atsal’gumas. ’’ (Šekspyras)

Salomėja Neris

VEJAS
Rudenio meile dega krūtinė.
Vėjas ir vejas —
Plaukus paleidom r apkabino, 
Ir išbučiavo veidą, krūtinę.

Laukų aguoną —
Lapą geltoną
I mano plaukus slapčia įpynė. — 
Lėkti ir lėkti, x

Ir nepasiekti...
Vėjas, oi vėjas.
Akys užmerktos, šypsosi veidas,
Neša ir supas vėjas palaidas. (“Rytas*’)

✓
I
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Kuomet Meksikos vysku
pai, su Šv. Tėvo leįdimu, už
darė bažnyčias ir nustojo lai
kę viešas pamaldas, jie pa
darė didžiausią sujudimą pa
sauly. -Pasipylė įvairių kal
iai ir raštų. Prieštikybinė 
spauda paleido visą virtinę 
šmeižtų ant dvasiškijos ir 
Bažnyčios.

Tiesa, ir mums šioje šaly 
išrodė baisus daiktas atstum
ti žmones nuo sekmadienio 
mišių.

Einant dienoms ir mėne- 
s nuo to įvykio šis klau

simas pas mus didėjo ir da
rėsi nesuprantamesnis. Del- 
ko Bažnyčios galvos ėmėsi 
žingsnio, kurio tik gali imtis 
aršiausi Bažnyčios priešai? 
Taigi čia yra gilesnė ir svar
besne priežastis negu kad 
paprastai paduodama Ga
lima pastebėti, kad net ig ka
talikiška spauda nelabai drą
siai apie tą įvykį rašė, lyg 
kad katalikai irgi abejotų a- 
pie tą išmintingą žygį.

Žinoma, kad tik labai svar
bi priežastis gali pateisinti 
tokį žygį.- Bažnyčios turtai 
buvo konfiskuojami ir praei
ty, bet tokio žygio niekas nė 
nemėgino imtis. Taigi prie
žastys to žygio. dabar nebuvo, 
kad atsiimti tą kas buvo iš
plėšta ir pavogta.

Bažnyčia nuo valstybės bu
vo atskirta Meksikoje nuo 
1857 metų ir nuo senos Ispar 
nų sistemos panaikinimo 
daugiau negu šimtas metų 
atgal. Bažnyčia jokios įtek- 
mės valdžioje neturi.

Bažnyčia sulaikė viešas 
pabaldas ne dėl išplėšimo

Despotas Calles parodė no
rą pavesti Bažnyčią kontro- 
liai valstybės tolduose daly
kuose, kur Bažnyčia turi vi
sišką nepriklausomybę..

Po bausme netekus savo 
nepriklausomybės Bažnyčia 
Meksikoje' neturėjo kito išė
jimo kaip tik panaikinti visą 
veikimą. Jeigu būtų tęsusi 
ilgiau, tai būtų buvę aiškus 
pareiškimas jog ji nėra dau
giau parė Katalikų Bažny
čios, bet Meksikos Valstybės 
Bažnyčia. Tai buvo skaldy
mas vienybės ir katalikybės. 
Tas tik ii- daugiau niekas pa
teisina Bažnvčio’s galvų pa
darytą žygį. Jeigu pamal
dos nebūtų buvę panaikintos, 
tuoųiet Bažnyčia Meksikoje 
būtų likus atskala nuo Kata
likui Bažnyčios, ir būtų buvus 
grynai tautinė, atskalūnų 
bažnyčia. Kitaip sakant: jei
gu pamaldos būtų tęsiamos 
sulig istatvmu, tai būtu aiš- 
kus išsižadėjimas tos nepri
klausomybės, kurią Bažny
čia turi visose kultūringose 
šalyse, ir taipgi egzistavimo 
Taiporitaiiš vi 
nyčibs.

Tai buvo skaudus reikalas, 
bet kito išėjimo nebuvo ir 
Bažnyčia buvo priversta taip 
padaryti.

Baž-

S. L.

Sii pardžia Spalio prasi
dėjo A, L. R. K. Moterų Są
jungos Vajus. Darbas yra. 
gana sunkus, ir nelengvas. 
Kodėl ? Dėlto, kad visos na
rės yra kviečiamos stoti į 
darbą prirašinėti naujas na
res prie suaugusių-skyriaus, 
ir jaunas mergaites nuo pen
kių iki septyniolikos metų 
prie jaunamečių skyriaus. 
Jeigu kiekviena narė pasi
darbuotų per tuos šešis mė
nesius, tai jau mūsų sąjunga 
gražiai paaugėtų. Lai išsi
pildo obalsis — 10,000 naujų 
narių prie suaugusių sky
riaus, ir 5,000 mergaičių prie 
jaunamečių mergaičių sky
riaus.

Ta kuri prirašys daugiau
sia prie pašelpos skyriaus ar
ba pomirtinės skyriaus (su
augusių) gaus dovaną $15.00, 
anjtra kuri prirašys daugiau
sia gaus antrą dovaną $10.00, 
trečia gaus dovaną $5.00. 
Teipgi kuri prirašys dau
giausiai jaunamečių mergai
čių gaus pirmą dovaną $10.00 
ir antra, kuri prirašys dau
giausia gaus dovaną $5.00.

Jau kaip matosi, tai šios 
kuopos yra prisiuntusios po 
keletą naujų narių, 4, 8, 25, 
33, 38, 42, 50 ir 62 (iš Taina- 
(jua, Pa.) yra nauja kuopa. 
Iš šešiasdešimt-trijų (63) 
kuopų aiškiai pasirodo kad 
pradžią vajaus padarė virš- 
minėtos aštuonios kuopos. 
Jos matyt yra susirūpinusios 
kad jų kuopa prirašytų savo 
kvotą naujų narių. Tai-gi 
sesutės sąjungietės, stokime į 
darbą, nes “Kurvienybė, ten 
galybė.”

Kur nesiranda Moterų Są- 
j ungos pasistengkime sutver- 
ti naują. Kaip teko girdėti, 
tai viena veikli sąjungiete 
(p-lė V. Šiaulaitė) iš Brigh- 
ton. Mass. persikėlė gyventi 
į Detroit, Midi, ir žada su
tverti naują kuopą. Linkime 
p-lei Valerijai geriausių pa
sekmių.

J/o /•/y m/ a Va i či ū n ifJi e, 
A. L. R. K. Moterų Sąjun

gos Centro Raštininkė.

Dalyvavo apie 100 I
Spalio 24 d.'J'So. Bostone į- 

vyko L. Vyčių Naujos Ang
lijos Apskričio pusmetinis 
suvažiavimas.1 Atstovų gau
sumu šis suvažiavimas tur
būt pralenkė visus pirmiau 
buvusius suvažiavimus, o gal 
ir seimus. Nežiūrint blogo 
oro, atstovų' dalyvavo apie 
100, Beveik'Visi atvyko au
tomobiliais. Pavyzdin iš 
Nashua, N. H. trys automo
biliai atvežė 17 delegatų. Pa
našus skaičius buvo ir iš ki
tų kolonijų. Sesiją atidarė 
Apskr. kartu ir Centro pirm. 
Kazys Viesulą. Maldą at
kalbėjo ir puikią mintingą 
sveikinimo prakalbėlę pasa
kė Vyčių garbės narys vietos 
klebonas gerb. kun. K. Urbo
navičius. Visi delegatai su- 
giedojo Vyčių Himną.

\ Prezidiumas susidėjo iš 
šių ypatų: Pirm. K. Viesulą; 
pagelb. O. Bugailiūtė, rast. 
O. Šulčiūtė, ižd. Vinciūnas, 
mandatų inešimų komisija: 
A. Stašaitė, J. Kriviutė ir 

„V,... Stankuj tvaikdaryslV. džius — jr tikros vaišės pra-

mergaitės sau. Kai mergai
tės savo sporto reikalus svar
stė tarusiems vaikinams lau
ro balsas atimtas.

Nutarta rengti apskričio 
vardu pasilinksminimo pra
mogas. Tam išrinkta komi
sija. Taipgi komisija išrink
ta ir būsiančia apskričio ge
gužine rūpintis. Buvo dau
giau įvairių nutarimų, ku
riuos matysite protokole.

Kada delegatai salėje or
ganizacijos reikalus svarstė, 
tai vietinės kuopos kambary 
būrelis vietinių Vyčių visai 
apie kitokius dalykus triūse- 
si. Ten jaunos vytės J. Sa- 
vilioniutė, M. Lukoševičiutė, 
M. Tamuliūniutė, 0. Čepiu- 
tė, Vaitkiutė Tąmuliūnui va
dovaujant visokius sandvi
čius rengė. Kada sesiją pirm, 
su malda uždarė ir visi susto
ję Lietuvos Himną atgiedo
jo, tai V. Tamoliūnas pa
kvietė visus delegatus dar sa
lėje pasilikti. Tada jaunos 
Bostono vytės pradėjo nešti 
delegatams įvairus užkan-

Birutės Fabriko Šiauliuose
Remkite Lietuvos pramonę 
pirkdami tiktai BIRUTES 

saldainius
DĖŽUTĖ SALDAINIŲ 

2| svarą kainuoja 

$1.30
Reikalaukite visose lietuviško
se krautuvėse arba prisiąskite 
thums pinigus ir mes prisiusi

me saldainių paštu. •
REIKALAUJAME AGENTŲ 

Kiekvienoje Kolonijoje

paliuosuoja vidurius, aoKįJ 
ūnų. Ir nepalieka 

sėkmių. '
šaltis, dalykas rimtas. Kasant1 

šalčių priežasties miršta viri 159/
Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite j 

rą. Hill’s ir vartokite šalčiui
•_ Visos aptiekos parduoda HUl’fc ' 

Tikrai Gauk ttlllf’cv ĖMmI

LIETUVIŲ PREKYBOS BVĖ 
366 WeM BroWwąy 

Boston 27, Man.

Raudona Dčžė
. • i br.

JOS SKILVIO NKraiNIMAS 
PRAĖJO!

Nervai Stebėtinai Pasitaisė
Mre."£>av<t Hacfcett ifi Bagensburg, 

N. Y., mums rašo: “Nuo pradėjimo var
toti Nuga-Tone, pastebėtinai pasitai
kiau. Mano nervai, viduriai ir kiti or
ganai labai daug pagerėjo. Aš neišken
čiu nuo viduriu nenialimo. kaip tik pra
dėjau vartoti Nuga-Tone. Tai yra ištik
tųjų didelis dalykas jųsų pasitaisy
mui.’”

Musų laikraščio skaitytojai turėtu 
p,:.mėginti Nuga-Tone ir jie, be abejo 
stebėsis, kaip sparčiai jisai veikia pa
našiuose atvejuose. NugaTone pagrųži- 
mV stiprumų ir pajėgų, greitai panauji- 
na~nervus, kraujų ir kūnų, suteikia pa
ilsinanti miegų, stimuliuoaj kepenis ir 
reguliuoja apetitų ir vidurius. Išdirbė
jai Nuga-Tone labai gerai žino ant kiek 
jįs pagelltės jums, nes jie priverčia ap- 
riekorius garantuoti jį. arba sugrųžin- 

užganėdinti. Rekomenduojamas, garan
tuojamas ir parduodamas per visas ap
tiekus. arba jtrisiųsk $1.00 ir gausit tie
siog iš National I.abaratory, 1014 S<>. 
Wabash Avė., Chicago, III.

. «

$6,000 PINIGAIS LAIMIKEI 
DUODAMAS DYKAI UŽ 

OLD GOLD

Kitą savaitę tilps “Darbiniu^ 
ke” ypatingas skelbimas apid? 
žymiausius Old Gold cigaretU8& 
$6000 bus dovanota tiems kit^Į 
rie laimės kontestą. Tėmykitdį 
kontesto taisykles. Skelbimais 
pranešantis laimėjimą bus talg; 
pinamas kitą savaitę “Darbifl| 
ninke.” Nepraleiskite prog^ 
galite lengvai laimęti gerįj 
pluoštą pinigų.

Medonis. Ženklelius prise
gtojo M. Lukoševičiutė ir 
Jadvyga Savilionftite. Visi 
delegatai buvo pakiliame ū- 
pe, todėl įvairūs svarstymai 
ir tarimai ėjo labai 
džiai.

Išduota raportai 
komisijų. Pasirodė,

sklan-

sidėjo. Ir manau už tai nei 
vienas delegatas nerūgos. 
Gerai pasisotinus prasidėjo 
lietuviškafe “šurum burum.” 
Čia iš visos Naujos Angli
jos jaunimo delegatai susi
pynė į “Aguonėlės” ir kito
kius ratelius linksminosi iki 
8 vai. Pianu kur reikėjo pa
skambino F. Valentukė. Tai 
taip gražiai baigėsi šis nepa
prastai skaitlingas ir gražus 
jaunimo suvažiavimas.

Šipuliuks.
■■ ■ ■ —— ,,.■■■> .................

‘ ‘ Dykinėj imas — sielos ru- 
dymas.” (De Levis)

.45

* .

*=f
S •

.$1.00 .

Skaitytinos knygos į
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo- i 

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

t ; -J
“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge*ę< 
rų knygų: '
DANGAUS KARALIENĖ_______________

Mylintiems literatui^ patartina
BEN-HUR _____________________ -į-----------------

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA______________ __________

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS________________________________ A5

Geegrafinią žinią mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ_____________ $1.00

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI____________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI__________________  .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.

$1.50

1

Įvairių 
kad iš 

praeitos gegužinės pelno liko 
$250, kurs sulig praeito su
važiavimo nutarimu 'paskir
tas Centrui. Delegatai plo
jimu dėkojo to išvažiavimo 
darbuotojams: v4 Tąmuliūnui, 
Rudaičiui, Viesulai, Medo- 
niui ir kitiems už pasidarba
vimų. Ilgą ir vaizdingą ra
portą iš seimo išdavė A. Sta- 
šaitė. Pabriežė faktą, kad 
mūsų apskričio pirm, liko ir 
Vyčių Centro pirmininku. 
Čia delegatai iškėlė ovacijas 
mūsų jaunam pirmininkui. 
Nutarta suorganizuoti spor
to lygą, Tam atlikti išrinkta 
po vieną iš kiekvienos kuo
pos. Vaikinai sau rinko,

MOTERYS KARIAMOS

MENICO C1TY. — Iš 
Colima pranešama, kad ge
nerolo Talamantes parėdy
mu pakartos penkios katali
kės moterys. Jos buvo areš
tuotos už dalinimą žmonėfns 
ekonominio boikoto propo- 
gandos lapelių.

Sakoma, kad valdžia tuo į- 
vykiu susirūpinus ir tyrinės 
tų žilini teisingumą.

Kasdien gauname žinių, 
kad toje šaly katalikų Į/erse- 
kiojimas ir žudymas didėja 
ir plečiasi. Areštuojami kū

i

nors politiški! išrokavimų, 
kaip kad daugelis mano ir ra
šo.

Vieni rašo, kad dėl išsi-| 
garsinimo; o dar kiti, kad su- Į 
erzinti Calles'a ir kad prieš

I
ir plečiasi.
i ligai ir pasauliečiai katali
kai. Jau šeši vyskupai areš- 

uždaryti Santiūgo 
kalėjime.

jį sukėlus gyventojus.
Kokia tad buvo priežastis ? 

Priežastis biivo ta, kad Baž
nyčiai buvo grąsinaina su
skaldymu ir pareiškimu ne- moti ir 
ištikimybės Jos valdžiai.

ACHMEDŽANO LAIME
(Tęsinys)

VI.
Vos tik ketvirti metai, kaip jaunutė Ainius 

1ai>o Abubekro žmona. Pats jis niekumet nubū
tų sugalvojęs vest. Ar-gi gali svajoti apie ant
ras vedybas vargšas totorius ( Vestuvės nemaža 
kainuoja: reikia įnešti išpirkimas, padovanoti 
nuotakai kailinius, taip pat vestuvių parėdus; 
ant vestuvių stalo reikia uždėti naujus marški
nius, kuriais ji ant rytojaus po vestuvių apsi
vilkti galėtų; patalą reikia įsitaisyti ir vestuves 
iškelti. Visa tai jaunikio pareigos. Ar maža tam 
viskam pinigų reiika ! Ir manyt nemanė Abu
bekras vesti, bet sunegalėjo Džalilė ir pradėjo 
vyrui įkalbinėti:

— Veskis. — Numirsiu, prapuls namai'be 
šeimininkės.

— Nemirsi!
— Mirsiu. Kas per namai be šeimininkės!

— laikėsi savo atkakli Džalilė.
— Aizezė liks, — spyrės Abubekras.
— Aizezė — merga, už vyro išleisi, o namai 

lxi moteriško — ne namai.
Abubekras tylėjo. Žinojo jis, kad Džalilės 

teisybė, kad ji kalba, kaip privalo kalbėti kiek
viena gera žmona, 1x4 pinigų trūko naujoms ve
dyboms.

Džalilė nesiliovė: pradėjo įkalbinėti pažįsta
moms, atėjusioms ligonės lankyti, kad jos vyras 
sumanęs vesti, reikia nuotakos ieškoti. Pradėjo 
vaikščioti piršlės ir girti Džalilei merginas. Kas- 
gi rūpinsis Abulxkru. jei ne žmona: negi ieškos 
pats vyras sau žmonos — neišpuola totoriui žiū
rėti į moteriškę. Jei Abuliekras būtų buvęs jau

v •

TĖMYKIT “DARBININKE” 
$6,000 LAIMĖJIMĄ UŽ 

OLD GOLD
P. Lorillard Kompanija, iš- 

dirbėja gerai žinomi} Old Gold 
cigaretų pasiryžo išdalyti $6000 
pinigais laimėjimams, kuris 
prasidės kitą savaitę. Tėmy- 
kit kontesto taisykles, kurios 
bus paskelbtos kitą savaitę. Ne
praleiskite. Tai vr’vienintelis 
gyvenime atsitikimas.

nas, nevedęs totorius—tuomet kitas dalykas, jis 
ir į pakluonę sulakstytų, bet vedusiam, pagyve- 
nuisani — tatai visai nepritinka. Jis ir gatve ei
damas į moteriškę akių nepakels — nes, kas-gi 
moteriškė ? Moteriškę sutvėrė Allachas žmogui 
pasidžiaugti, o koks-gi čia džiaugimasis, jei žmo
gus užsiėmęs? Ii- eina totorius pro šalį, nepa
kėlęs Į ją akių, kad nepažeminus savo vyriško 
privalumo.

Džaltlr. t uo tarynT, riky ri a i giedojo vyrui i 
ausis:

— Veskis.. . veskis.. . ‘ Štai aš sorgu, dirbti 
negaliu, visai nusilpau, reikės darbininkę sam
dyti. Darbininkei kas mėnuo prisieis užmokėti. 
Apsivesk, nuramink mano širdį.

Mėgino nurodyti Abulx‘kras savo žmonai 
prieš tokias vedybas kalbančius dalykus (ne tai, 
kad jis būt ii nenorėjęs vesti, juk tai nieko ne
kenktų. bet ir nepigiai atsieina), bot Džalilė nie
ko nenorėjo girdėt i.

— Turime tris arklius. — kallx"jo ji. — vie
ną parduosim — bus išpirkimui. Gerą žmoną už 

Patalas seklyčioje yra — ge- 
Kailinius a šsavo atiduosiu ir

marškinius duosiu. Jie visai nauji, mano moti
na juos man nupirko, kai buvau mergina. Ir 
vestuves iškelsim : Aizezė pabaigs siuvinėti — pi
nigų gausim, savo truputį yra ir pasiskolinti ga
lima. Geram dalykui kiekvienas paskolins.

— Ryžkis! — numojęs ranka, atsakė Abu- 
bek ras;

Ir, ištiktųjų. Džąlilė rūpinos, stengės,kaip 
beįmanydama, priimdama ateinančias piršles. 
Nuo ryto iki-nakčiai ji su jomis ėmėsi.

— Ką tu čia man atėjai kreivažandę pirš
ti ?! Ar mano Abubekras išpirkinio negali įnešti,

— lai mergina! — džiaugės savo ra- 
graži, aukšta, tiesi, ne merga, 
ir jauna — vos devynioliktu

r

I

bėrį galima gauti, 
resnio nereikia.

kai turėtų imti seną vyžą ? Tavo nuotakai—dvi
dešimt treti metai eina, o jai dar ir šuo nesipir
šo! Kur aš tokią dėsiu? Su tokia man bus gė
da ir žmonėms pasirodyti! Ne, netinka man ta
vo nuotaka, ieškok kitos.

Piršlė išsinešdino, bet. tuoj kita pasirodo. '
— Kur aš dėsiu tokią drūtą? Tu gal ma

nai, kad mano Abubekras ieško sau žmonės del- 
1o, kad ją šventėms atėjus vietoje avino paspįr- 
ginti. ar lajų žvakėms iš jos tirpys? Mums stt 
Abubekru reikalinga gera žmona: darbšti ir gra
ži. o tavo kultuvę iš paskos reikia stumti, pati 
taukais aptekus nepaeina.

Daug reikalavo iš piršlių Džalilė vyru besi
rūpindama.

Netikėtai pamfitė ji Ainius ir mergina jai 
patiko.

— štai
diniu Džalilė: — 
o arabų žirgas... 
metų! Jaunesnė geriau! Tokia ir pabarti galė
siu it pamokyti ją. kaipo vyresne žmona, nesi
varžysiu.

Ištolo buvo Ainius: šešiasdešimt verstų pri
siėjo Džalilei važiuoti tartis apie išpirkimą. Pen
kiasdešimt rublių užsiprašė totorius už dukterį! 
Gudrus, senas vilkas, pastebėjo, kaip puolė Dža
lilei į akį jo Ainius. Važinėjo du kart Džalilė ir 
susiderėjo už trisdešimt penkis rublius. Ir pyko 
ji, ir barė, vos į barzdą nespiovė šenam totoriui, 
o vis-gi atkaklųjį įvokė. Nors penkioliką rublių 
nuderėjo taupi Džalilė.

Nutaisius vyrui vestuves. Džalilė nurimo. 
Dailininkę gavo ji gerą, gryčioje pasidarėvdaug 
linksmiau, ir bartis, apart Aizezės, buvo ant ko.

) (Bus daugiau)

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 1 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo I 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių ■ 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- v 
riko j.
APIE LIETUVI V TAUTOS VEIKĖJUS I 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMA8 

LIETUVOS ALBUMAS V
Veikalas turi 436 puslapiu, iš kurią 288 puslapiai. 

užimti paveikslais
Kaina $3 JO Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 Vest Broadway South Boston, Maaa. / W
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VISUOTINA

Z

Mobilizuokime musų visas pajėgas
*

Kiekvienoje kolonijoje jas taip prirengkime, kad prasidėjus karui botume pergalėtojais

Tamsybes apaštalai nesnaudžia
Ar leisime jiems išnaudoti ir “žudyti” nesusipratusius darbininkus?,

■   ' _w , ' ___ ____ ____________ ____

*

i v

1 ■ B ■ B| ^^B i ^^B^^B B B{| M|Ig J B ^B ■' ';

KARO PRADŽIA
je ■ r~y

J

/

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

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

kovą su bedievybe. ______
Mes jau dabar pradekime organizacijos darbą, ir surinkime darbščiausius organizatorius 

kolonijose, kad atėjus vajaus laikui galėtume išstatyti kiekviename kampely.
Z . X • .

Visais organizacijinais reikalais amunicijos arba informacijų dėlei kreipkitės pas

L.D.S. CENTRAS
* f

366 Broadway, So. Boston, Mass.
»
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į NEVARK, N. J.

kirtimą mėsos užsimokėjo 
$25.00

, |hilas mėsininkas prie kam- 
pėįG reen ir Libėrtv gatvių sek
madieny nuėjęs mėsinyčią no
rėjo padalyti biznį ir pradėjo 
k&poti mėsą. Dėdės Šamo sar
gės pastebėjo ir žmogelį pirma
dienį pristatė teisėjui. Teisėjas 

-uždėjo bausmę už mėsos kirti- 
ijk $25.00. Mat čia tik lei- 
dži^įia sekmadieniais dešras 
pjaustyti.

Per 3 mėnesius nakvojo po 
Dievulio stogu.

Senukė Mrs. AVatts, 57 metų 
amžiaus per 3 mėnesius laiko 
naktimis nakvojo AVasliington 
Parke po Dievulio stogu. At
šalus orui miestas jai davė pa
stogę ir lovą. Ji niekam nesi
skundė savo vargingu gyveni
niu ir todėl apie ją mažai kas 
žinojo.

Į vieną minutą 43 automobiliai 
pravažiuoja '

Broad ir Market gatvėmis Į 
vieną minut-ą—pravažiuoja 43 
automobiliai: į valandą 2,600; 
hus*ų per dieną Broad gatve 
pravažiuoja 7,425, o Market 
gatve 2,542.

10 krautuvininkų užsimokėjo 
bausmę.

Nuo Millbury gatvės 10 krau
tuvininkų už pardavinėjimą 
“šviežių” daiktų buvo areštuo
ti ir nubausti po $25.00. „ ■

Lapkričio 14 <1. įvyks L. D. Š. 

,New Yorko ir Ne\v Jersey apfe 
lęjričio suvažiavimas. Visų

NEWARK, N. J.

Spalio 10 d. įvyko Federaci
jos surengtos prakalbos pami
nėti šeštas Vilniaus pagrobimo 
sukaktuves. Kalbėjo gerb. kun. 
Kelmelis ir “Garso” redakto
rius'M. Zujus. Vilniečių rei
kalams aukų surukta $17. Pra
kalbas paįvairino choras, p. 
Stanšausko vedamas. Prakal
bų vedėju buvo Pečura.

Ten buvęs.

GRANDRAPIDS, MICH.

Malonu mums pasiskaityti 
laikraštyje žinučių iš kitų ko
lonijų apie lietuvių veikimą. 
Tečiatuvis matosi stoka žinu
čių iš mūsų kolonijos. Išrodo, 
lyg’čia nebūtų nei vieno lietu
vio kataliko. Tai aš supažin
dinsiu “Darbininko” skaityto
jus su mūsų kolonija.

Mūsų miestas gan gražus. 
Medžių apsčiai yra. Todėl ypač 
\ ašarą, kada medžiai sužaliuo
ja. yra labai gražu.

Lietuvių yra nčmažas skai
čius. Mažai tėra tokių lietuvių,
kurie neturėtų savo namų. Tu“ 
rime savo puikią bažnyčią ir 
lietuvišką mokyklą. Bažnyčią 
ir mokyki;} pastatydino kun. 
Deksnis, kurs per septynis me
tus mums tarnavo. Tuomet 
\ isi parapijonys buvo vidnybč- 
je ir meilėje. Deja taip nesi- 
tęsė visą laiką “̂Žmonių vie- 
nybeLdm^us atsirado neprigul- 
minga parapija. Parapijonas

V

£ J- -j- 5 ?-
gerb. kuopų prašome išrinkti 
kodaugiausia dalyvių į šį suva
žiavimą, nes turime daug svar
bių reikalų. Svarbiausia tai L. 
1). S. narių vajus.

Tas suvažiavimas įvyks šv. 
Jurgio svetainėje, 180 Ne\v 
York Avė.

Vakarienė neįvyks, nes nega
vome svetaines, (lai kada vė
liau prie progos surengsime ką 
nors tdkio, kad padarius pelno.

Darbo Žmogus

DETROIT, MICH.

Mirė i’.anas Maigu, palaido
tas 25 d. spalių. Jis susimušė 
su kitu automobiliu.

Darbai.

Dribai pas mus nelabai kaip 
eina—Norintiems atvažiuot pa- 
lartina da palaukt.

Oras

Jonas Petrauskas, žino
mas So. Bostonietis' gyvenąs 
17 Vale St., šiomis dienomis 
gavo iš Lietuvos siuntinį, kur 
besą puikiausių visokių ran
ku išdirbiniu. Jam tuos daik- *• r
tus atsiuntė Vaikelio Jėzaus 
prieglaudos našlaičiai iš 
Kauno. Atsiuntė puikių ka
klaraiščių ir juostų. Tai pa
čių vaikelių išdirbiniai. Tie 
daiktai atsiųsti išpardavi
mui. Visi pinigai už par
duotus išdirbinius bus pa
siųsti našlaičių prieglaudai.

Vyriškų kaklaraiščių kai
nos nuo $1.25 iki $1.50.

Moteriškų — nuo $1.75 iki 
*2.50.

•J uostos nuo $2.50 iki $4.00. 
Juostos irkaklaraišiai yra 

padaryti iš geriausio šilko ir 
dalbas puikiausia atliktas.

HAVERHILL, MASS.

Spalio 17 d. <įia buvo misi
jas vedė tėvas Alfonsas- 

Buvo nepapras- 
(lerh. misijonie- 
kad tiek d^ug

jov.
Maria, C. I’, 
tos iškilmė-.
rius stebėjosi.
įmonių čion lankosi į misijas.’ 
Teisybę pasakius, aš esu išgy
venęs čionai X metus ir tokio 
Uolumo misijų lankyme nesu 
iiatęs. .Misijas baigiant, atėjo 
|irių kunigas ir pasakė trunųią 
Jiumokslėlį angliškoje kalboje.

Iit> išreiškė didelį džiaugsmą iš 
tokiu skaitlingo atsilankymo ir 
pažadėjo pavasarį kitas miiM- 
jab mums survngt. J. Z.

Perkautieji pasipuoš ir pa
rmuš našlaičius.

Visus raginami4 pasipirkti 
tų naujanybių jš Lietuvos. 
Prieglaudos sekretorius kliu. 
Kazys Tnčiura. atsiųsdamas 
sakytus išdirbinius savo laiš
ke j Joną Petrauską be kit
ko šitaip rašo:

“Kauniškės Vaikelio .Jė
zaus Dr-ja dftug malonių yra 
iš Talnstosjiatyrnsi ir su di
deliu dėkingumu vismuet 
Tamstų mini, bet atleiskit, 
jei ir juandien dar tenka su- 
trukdvti Tamsta su savo 

Z . • ‘

nauju prašymu. Vaikelio Jė
zaus Dr-jos Pirmininkui, Pn 
P. Januškevičiui atėjo gal
von vienas pririetas — jw- 
bandyti pasisekimo Ameri
koje — ir kur gi daugiau 
kreipsis? Žinoma, į Tamstą. 
Todėl, jmvestas dr-jos pirm— 

Tamstai šjnlntio, (r rašau 
prašymą.

dėžutę, kurioje siunčiama 
lietuviškos juostos. Kažin 
kaip jas pirktų Amerikoje! 
Vaikelio Jėzaus Dr-ja tarp 
kitko laiko ir bedarbių mo
terų dirbtuvę, kur neriamos 
tik juostos. Prinerta juos
tų yra daug — juostas taip 
pat neria ir amatų mokvkįęs 
našlaitės — bet kad nėra 
Lietuvoje kas tas juostas 
pirktų. Viena, kad daug pa
čių sodžiaus mergaičių moka 
gražiai juostas austi, gi 
miestiečiams nuaudžia atski
ros dirbtuves, antra — tos 
lietuviškos juostos pas mus 
vis dėlto brangiai kainuoja 
ir nevisi gali nusipirkti.

“Štai ir atėjo mintis: pa
mėginti — gal Amerikos lie
tuviai pasinorėtų ryšėti aus
tinėmis juostomis! Todęl 
nuolankiai prašau:
malonūs pasiteirauti ir kur 
nors parduoti šiuos V. J. 
Dr-jos našlaičių ir bedarbių 
išdirbinius.
“šiuo tarpu siunčiame juo

stų nedaug tik pasižiūrėti, 
kaip seksis. Nors paštu siun
timas ir brangiai apsimoka, 
bet tiek teįdomu išmėginti 
pasisekimas.

bukil

— “Juostos irrisegtos atski- 
ruose lapdose. Siunčiama iš 
viso 15 lapų. Juostų kaina 
nevienoda, nes nevienoda jų 
medžiaga, dydis ir tt. Čia 
siunčiama juostos ir kakla
ryšiai.

“Taigi nuolankiai prašau 
padaryti Vaikelib Jėzaus 
Dr-jos našlaičiij labui tą ma
lonę: kaip nors parduoti už
jūry šias juostas ir mums at
rašyti, kaip sekas, kaip už
jūrio broliams patinka Lae- 
tavos n&šįaičių kokių
jieTabiau norėtų ir tt?^'

Jon as' Pet rauskas, būda- 
r.ias Lietuvoj aplankė Vaike
lio Jėzaus prieglaudą, susi
pažino su jos vedėjais ir yra 
jai daug pasitarnavęs. To
dėl kaipo ištikimam žmogui 
sakytą siuntini atsiuntė.

Vietiniai norintieji pasi
puošti ir pasitarnauti prie- J 
glaudai gali kreiptis i J. Pet-1 
rauską- asmeniškai, o iš kitų 
miestų gali kreiptis laišku.

Kaklaryšiai ir juostos la
bai tinka vaidyloins.

Man pavestas darbas — rinkliava semiaarijos statybai Vil
kaviškyje — jau ana prie užbaigos. Pirma negu tarsiff žodį į 
garbingus Amerikąs lietuvius bendrai, norėčiau pateikti apy
skaitą. Kad skaitytojams neįkyrėti ilgu straipsnio, aš pada
linsiu apyskaitą pagal apielinkes tokiu būdu: 1. Chicago, III. 
ir apielinkės, 2. Pennsylvanja ir Baltimore, 3. New York ir 
New Jersey valstijos ir 4. Naujoji Anglija.

• - ’ Dabar skėlblto&a galutinos išvados.- Kažkurios čia stelbia
mos skaitlii^ nef 
ką: jeigu čęupadi

6) 26 vasarip (vakare), 1926 m., Loyell, Mass. —
7) 5 kovo (vakare), 1926 m., Providenee, Ę .1—
8) s28 vasario, 1926 m., So. Boston, Mass._____
9) 7 kovo, 1926 m., Cambridge, Mass.___ _____

10) 29 rugpjūčio, 1926 m., Hartford, Conn--- L—
H) 26 rugsėjo, 1926 m., Bridgeport, Conn._____
12) 3 spaliu, 1926 m., AVaterbury, Conn------------
13) 10 spalių, 1926 m., New Britain, Conn............
14) 15 spalių (vakare), 1926 m., Ansonia, Conn.
15) Iš atskirų aukotojų: Vienas asmuo .............

26?%

15&1
19*'II

•» 1

Kiniai su seniku skobtomis, Tas.rei^ria štai 
Jyta Skaitlinė didesnė už anuomet psąskelbtą, 

tai aukų dar^Įjjliaėjo jerči^ skaitlinė mažesnė, tai kas
nors iš aukotojų nevisą žadėtą auką įteikė.

1. Chjilgp, W. ir apidinkėjb surinkta: #

1) 8 lapkr. 1925 m. 1$ kolonijoj, Dievo Ap^ftizdos par. $526.80 
. ............... " ------ " ' . 141.57

1028.36
211.25
547.75
482.90
320.49 
103.02: 
273.00 
596.27
194.50 
.9L60..
161.02.
400.40
33.13

100.00

skaitliii^

2) 15 lapkričio, 1925. m. Indiana Harbor,Tnd.
3) 22 lapkričio, 1924 m. Wešt Side, Aušros Vartų par__
4) 29 lapkričio, 1925 m. Melrose Park, Clicago, III____
5) 6 gruodžio, 1925 m. Cicero, III----- *_______________
6) 13 gruodžio, 1925 m. G^ry, Ind. J________________
7) 27 gruodžio, 1925 m., Nortli Side, Chicago_______
8) 1 sausio, 1926 Kenosha, Wis._________ _______
9) 3 sausio, 1926 M, Roseland, Chicago_____________

10) 6 sausio, 1926 m., Brighton Paik, Chicago_______
11) 10 sausio, 1926m., Town of Lake, Chicago_______
12) 12 sausio. 1926 ul. Bridgeport, Chicago.___________
13) 17 sausio, 1926 ra., West Pullman, Chicago_________
14) 24 sausio, 1926 m., Detroit, Mieli., Šv. Jurgio par____
15) 28 saus., 1926, Detroit, Midi., Šv. Petro ir Povilo par.
16) Iš atskiri) aukotojų — P. J. Biijas iš Chicago_____

Išviso .$5,212.06

- PennsvivaJiiioi ir Baliimorči surinkta;

1) 11 balandžio, 1926 m., Scranton, Pa.<8v. Jurgio par. $1735.40
2) 18 baland., 1926 m., Philadelphia, Pa., Šv. Kaz. par. 748.00
3) 25 balandžio, 1926 nj., Baltimore, Aid__ ____ ___ __  789.990
4) 2 gegužės, 19^6 m., Pittsburgh, Pa., Bradidock___  102.00
5) 2 geg. (vak.), 1926 m., Pittsburgh, Pa., Homestead__ 102.30

. 24.00
98.18
17.72 

. 618.00 

.2688.00 

. 553.00 

. 854.00
..._______ 203,00

90.00
328.90
217.46
141.12
246.89
136.00
344.82

.if
• *. *

Isviso_______________________ _____ -......... .$5,29v<
it

Taigi išviso Amerikoje surinkta $23,720.09. ».
Gerbiamiems Aukotojams prie šios progos dar kartą tariu į 

nuoširdžios parlėkęs.žodžius.. - r J
Kun. Ą. Steponaitis, • 1

Vilkavi Vyskupijom kancleris ir įgaliotinis Amerikoje. ‘J

- Iki 3 lapkr. adresas: 222 Š. 9th St., Brooklyn. N Y., vėliau: į 
Vyskupijos Kurija, Vilkaviškis, Lithuania.

6) 3 gegužės, 1926 m., Du Bois, Pa.............. 1----------------
7) 5 gegužės, 1926 m., Pittsburgh, Pa., Šv. Vincento par.
8) 7 geg.r 1926, Pittsburgh, Pa., Į,Dangų. Žengimo par.
9) 9 gegužės, 193j

16) 16 gegužes, 1$
11) 23 gegulės, 1§Į
12) 30 gegužės, 1926 m., Mahanoy City, Pa,
13) 6biržeįį©j 1926 m., Wilkes Barne-, Pa.

157'27 birželi o* 1926111., Kingston, Pa----
16) 1 rugpjūčio, 1926 m., Forest City, Pa.
17) 8 rugpju^o, 1Ž6 im, Hazletan, Pa--------L.._— ---------
18) 15 rugpjūčio, w26 in., Phila^ Pa., Sv. Andriejaus par.
19) 15 rugpjūčio, 1926, Philadelphia, Pa., Šv. Jurgio par.
20) 29 rugsėjo, 1926 m., Minersville, Pa. —'----------------
21) 12 rugsėjo, 1926 m., Girardville. Pa. —--- --------------
22) 19 rugsėjo, 1926 m., Nevv Philadelphia, Pa-------------
23) Sugar Nutcli*Pa. -------------------------------------
24) Atskiri aukotojai: kun. K. Klevinskas iš Tamaąua,

Pa. $72.50, kun. St. Dobinis iš Sliamokin $5.00, Juo
zas ir Vincas Valaičiai (iš YVilkes Barre ir Luzeme, 
Pa. po $20.00)................     ,__1------------------

n -■ ■■■ m i ■

NORI SULAUŽYTI 
STREIKĄ

Apie 10,000 darbininkų 
siuvėjų streikuoja Nevv Tur
ke. Jų streikui galo nesima
to. Amerikos Darbo Federa-

m., Mt. Carinei, Pa. __
9 m., Shenandoah, Pa. 
i m., Pittston, Pa.-----

<1926 m.,-

117.50

Išviso________ _ ___________ ______ __ ________ ..$10,596.19
Mahanoy Cit}', Pa. pažymėtoje sumoje yra^$600.00 žadėtų 

vieno asmens didžiam jam altoriui seminarijos koplyčioje pa
statyti. Be to klebonas kun. P. Česna irgi žadėjo Įtaisyti vieną 
ar du altorių minėtoje koplyčioje. Joje bus 5 altoriai. Taigi 
norintiems’prisidėti aukomis gera proga. Aųkotojų-steigčjn 
vardai bus užrašyta ant altorių ir pamaldos bus skiriamos fun
datorių privilegijomis.

Viena Philadėlphijos jiarapija pasiryžusi vi-a surinkti $2,-
vija atsišaukė j visas unijas 000-00; kad seminarijoj turėti savo vardo auditoriją. Kitos pa-

pagelbos strei- 
darbininkams. 

kad darbdaviu 
kreipsis prie

prašydama 
k noj autiems 
Pranešama, 
organizacija
valdžios, kad padarytu strei
ko investigaeiją. Matyt darb
daviai nori sulaužyti streikų 
valdžios pagelba. Jeigu dar
bininkai vieni kitiems nepa- 
duos pagelbos rankos, tai 
streikai bus botagas patiems 
streiikeriams.

Prie L. D. S. yra st.reikie- 
i ių fondas ir darbininkai no
rėdami pagel bėt i 1 a ii net i 
streikus siųskite aukas per 
L. D. S. Strcikierių Fondą.

WASAVMAt
LDS. Ne\v York’o ir New 

Jersey Apskričio susivažiavi
mas įvyks lapkričio 14 d.. Šv. 
Jurgio Dr-jos Salėje, 180-2 New 
York A Ve., Newark, N. J. Pra
sidės 3 vai. po pietų.

rupijos ar atskiri asmens^alėtų pasekti, nės”šeiiiiharijbjT>ūs ke 
lėtas auditorijų (klhsrūniių). Tas vardas pasiliks kol semina
rija gyvuos.

New Yorko ir New Jersey valstijose Vilkaviškio seminarijai 
surinkta:

3.

1) 11 spalių, 19*25 m., Masphot, N. Y
2) «« o. - I.T • r
3) 13 spaljų, 1925 m., Jersey Cit y, N. J. ______________
4) 31 sausio, 1926 m., Rocliester, N. Y................................
5) 7 vasario, 1926jn., AmSterdam, N. Y___ _ ________ _
6) it vasario^nųJiSclienectady, N. Y.- > - -,
7) 14 kovo, 1926,Brooklvn, N. Y., š. M. Apreiškimo par.
8) 21 kovo, 1926, Nevvark, N. J..... .....................................
9) 26 kovo, 1926 m., Brooklyn, N. Y., šv. Jurgio par,__

10) 28 kovo, 1926,.Brooklyn, N. Y.. Š. M. Angeliškos par.
11) 4 baland., 1926 m., Elizabeth, N. J___ _ ___________
12) 24 spalių. 1926 m., New York (’itv__ _____________
13) Iš atskirų aukotojų: Kun. P. Zabiela iš l'tica, N. Y.

12 spalių, 192.) m., Harrison, N. J.

■c

$51295
113.25
12650
207.02
214.04

24.15
463.00
425.15
8185 
82&)

115.00
23935

10j00

(į

$1.20

. 10c.

M*
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“TIESOS AIDAI”

į į

Visi Skaitykite

• 1Eiles
Tai Didelę Knyga 192 Puslapių

B3LIŲ JOJE YRA VISOKIU 
įvairių*— patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalės
Apdaruose $150, be apdarų $1.00 

ž > “DARjRININKAS”

. Boston, Mass

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams.............................

Atskila knygelė..............................^... .
Adresas: “TIESOS AIDAI”

1624 E? Falls St., _ Niagara Falls, N. Y.

■ * Ja TnlarO 
Wlllibnkhu.

35c .—▼•iltinėse—70c.
F. AD. RICHTER A CO. | ■■ ■< ė

Bary A So. M> St». -1

$2,621.06

4. Naujoje Anglijoje surinkta:

1) IX spaL 192$ VVorcester, Mass.. šv, Kazimiero par. $994XM)
2) H--Y

m., Brockton, Mass_________________ 222.00*

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiu Gerbusį Paskatinį Patarnavimą. ?

Kaina |»ricinatntna*ia. U tvl.-ųj pila* pasraM. palaiflojimf. ra hllM 
patarnnvimn Ir vhaH reikalingai* daiktais j»a* mafte galima apMeM 
ra *90 ir nHRi«'4an h* dlUrlin*. «» uft valkai — nuo 130 Jr augMjĮjĮ 
Niekur kitur už toki* kaliu) taip ,Hilki»l neimtai')*™, kaip aA palakiegM 
Kas tik tnrfjo ra manim rrlkaljj. risi yra (Akinai.

Of iso rft GYVENIMO ANTRAŠAS: M

3) 17 vasario, 1
*»•-



A

• *• 
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žino ir pa|is 4andariečiai. oKeša su ri'auja pačia ira rėš- ų• T-ąĮdŽtos Įsakymu
-l: -- - \ diliaus. kryzgatviuose pa-

. Lenku Raidžios įsakymu

buvę pristatė į Brooklyna.
. ■* **

/•'Šiomis dienomis Brooklyne 
^Grand Jury” išnešė apkal
tinimų už apgavystes ir pa-

APIE VAKARIENE

rtuose numeriuos^ pa
pu skelbt i aukavu- 
s parapijos vaka- 

i. Kas pažadėta, tai tū
li* ištesėta.

dmįainkės, kurios labai 
Aniai sutaisė valgius, auka- 

yvq ne tik darbą, bet ir po 
Jiinpį. Štai jų vardai: Ago- 
^CStrakauskienė,* J. Stra- 

pj^jiskieųė, J. Motiejūnienė, 
Kohanskienė, M. Kiburie-

■'“4. .-*•
nė, O. Siaurienė, J. Mark- 

; sienė, B. Knprienė, B. Zno- 
JjSiienė, M. Kasparavičienė, 
;Kilmoniutė, A. Grinkevi-*
y^Įenė, M. Vestfieldienv ir ko- 
ihisijos pirmininkas V. Va- 
•latka,zM. Sakalauskaitė ir J.

^Kai-banskienė po $2.<X).
.7* \

į -Ttemkite tuos biznierius, 
k«^ie davė maisto parapijos 
■vakarienės dalyviams. Kum- 

: pių ir— kitokių daiktu davė 
šiė: Vladas Jakštas, Jonas 
Jakštas, S. Vaitkevičius, W. 

i* Nastaras, Taylor Bros., Po
vilas Bušmanas, Simokienė, 

rWiknavičius, Progress Cash
Market, Švagždys ir Verveč- 

£ „ka, Bennv Jakštas, M. Ka- 
f "“voKeneĮ J. Strfgūnas, Broad- 

way Market, Baltrušiūnas, 
Bui-bulienė, Tlie Qualitv 
Market, Klondike Market. 

į Jurgis Petraitis, Naujokai- 
rtjs.ir Čaplikas , Matiejaška, 
r FrSnk Kodis, Švelnvs, Mi- 
; kas-Ginkus, A. Dubovy, Mar- 
golis Market, Stasė Žukaus
kienė, Munstis Bros., Petro- 

■ nė Vasiliauskienė. AĮohican 
• Market, V. Skudrienė.

Saldžius gėrimėlius visai
' vakarienei davė ir pasakė: 

kiek tik norite”
Trakelis ir Romanskis.

I' Pinigais prisidėjo šie: K.
Šidlauskas, P. Dravinskas, 

it Dr'obavičienė, Saulėnienė, 
P- Griciūnienė, D. Kamvla. J. 
l Grilevičius, D. Pansižirskis.

Vakariene nusisekė gerai 
;■ ir parapijai davė gerą pelną. 
F Apie tai jau buvo plačiai ra- 

syta pereituose

f 
L

kiekvienas katalikas.” ‘ V
”* ■" * • " ■ * *- -

Taip, kjekyienasTsataJikiis 
žino, kad sandariečiai nėra 
lenkai,' bet pro-lenkai. Tą 
yirrn it 'env
tik nenori viešai pasisakyti.

“Sandara” klysta, saky
dama, kad “Darbininkas” 
tiksliai rašė, kad pakenkti p. 
Ivaškevičiui Jr Kontrimui 
bizny. Jeigu “Sandara”ne
gali kitaip suprasti “Darbi
ninke” pasakymą” kaip tik 
taip, tai mes patartume nė 
nesiimti tokio darbo apie ku
ri neturite nė mažiausio nusi
manymo. “Darbininkui” nė
ra reikalo įrodinėti kad san- 
dariečiai yra lenkai, bet kad 
“Sandara” yra pro-lenkiška 
“gazieta” tai to nė sandarie- 
čiai neužginČis.

Dabartinė esdekų valdžia 
Lietuvoje parsidavė len
kams. Pristeigė'visoje Lietu
voje valdžios pinigais lenkiš
kų mokyklų lenkinimui lie
tuvių; perka ir gabena len
kišką spiritą iš Lenkijos ir 
už ji apmoka lenkams šimtus 
milijonų litų; perka ir gabe
na iš Lenkijos lenkų anglis 
ir daug kitokių darbelių at
lieka.

Apie tokius dabartinės^val- 
džios * darbelius ‘ Sandara 
nė žodžio neprasitarė savo 
skaitytojams. O gal sakys, 
kad “Sandara” tokių žinių 
negavo? Jeigu “Sandara” 
negavo' tų žinių, tai jos vi
sos tilpo “Darbininke” ir ji 
galėjo persispausdinti arba 
užeiti į “Darbininko” redak
ciją ir būtume paskolinę iš 
Lietuvos atėjusius laikraš
čius, kuriuose apie tą visą 
buvo plačiai rašyta. Negra
žu yra pritarti pro-lenkiškai 
valdžiai ir slėpti nuo savo 
skaitytoji) teisingas žinutes. 
Taip darydami užsitraukėte 
pro-lenką vardą.

f

lče Aio Jacksonville, Flori- 
ir rado Bostone kaip pra

statyti nuolatiniai raiti poli
cininkai sargybiniai būk tai 
judėjimui gatvėse tvarkyti. 
Judėjimai‘Vilniuje, kaip 

naudojimą pašto saria “sky-; pačiiiTėn^j laikraščiai rašo, 
v. mėtų vis mažėja,pnuns.”

Prieš fclrand Jury stojo įtojel šita Naujenybė įvesta
greičiau iš baimės dėl riaušių 
mieste, tuščių gatvių
judėjimui tvarkyti.

“Darbinin
ko” numeriuose.

Kur yra noras ir vienybė, 
ten viską galima padaryti. 
Jeigu tarpe So. Boston’o lie
tuvių bus .vienybe, kaip kad 
buvo rengiant šią vakarienę, 
tai už poros metų šv. Petro 

£ lietuvių parapija apvaik- 
į ščios savo 25 metų sukaktu- 
t ves moderniškiausioj parapi
nį jipės mokyklos svetainėj. Ti- 

kimės, kad parapijiečiai ir 
K rengiamuose parapijos fė- 
įU-Juose taip gražiai pasidar- 
R Įjuos. Biznieriai neturėtų 
^pamiršti ir f erų, nes Čia 
k.jiems geriausias išsigarsini- 
E mas. Bizn ierius

----------------
MEį 11. *

* *«

NESUPRANTA ARBA NE- 
Į|r " NORI SUPRASTI 

j& . “Sandaros” pisorclis ga- 
nervų suirimą nė nel>e- 

K supranta ką skaito ir neat- 
f" skiria šmeižto nuo žinutes. 
K lįur ir kada mes sandarie- 
l^'Žius pavadinome lenkais? 

Tiesa, mes žinutėje apie p. 
E|Jvaskevičiaus ir Kontrimo 
KJpaklojimą po $50 “Sanda- 
K riai,’r paminėjome, kad ‘San- 
pdara” yra prolenkiška “ga- 
ftpjciėta.” Nejaugi “Sandaras” 
Bk-lėdaktorėlis nemato skirtn- 
KfrlPG?Žodžiuose lenkas ir pro- 
R^^tenkas.
KvlftaŠo: “Kad sandariečiai

.T

Ek. ■Y.r ; ■. > . >

Gydo visokias užstsenėjuslas ligas 
ypatingu budu, kurtus negalima lš- 
gydyti paprastais <y<ljmo budais. 
Valaudos: Nuo 2 Iki 5 po pietą ir 

nuo 7 iki 9 vakare

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

• v (Kuom 9)

MĖDWAY, MASS.
't- . '

Mirė Antanas J. Repys
l u .

Savaitė atgaląHonąi mirė lie
tuvis farmeęvs, Antanas .J. Bę 
pys. Paliko našlę moterį. Pa
viliotas ant šv. Juozapo kapi
nių, su bažnytinėm apeigom. 
Šermenyse dalyvavo daug 
draugų ir giminiu iš Worces- 
tęrio, ' Cambridgiaus, So. Bos
tono ir kitur. Šermenų ir pa
laidojimo patarnavimą suteikė 
lietuvis graborius iš So. Bosto
no p. Petras Akunevičius, ku
ris savo mandagumu ir sąžiniš
kurnu spėjo pagarsėti taip, kad 
net Į kitus miestus ji šaukiama, 
reikalui ištikus. Laidotuvės bu
vo labai gražios; kas tiktai ten 
dalyvavo, visi gyrė ir davė ata
tinkamą kreditą p. Akunevi- 
čiui už jo puikų patarnavimą. 
Todėl, reikalui esant, patartina 
visiems lietuviams, kreiptis -

Pasiūlome visiems gerą -raštą mėg^ 
jtuns Išloti dvi gerasknygas: pirmą u 
antrą tpmą __

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms >

Dydis 5X716 colių, aallials kietais jap 
darais, po 500 suvlršum pusjapią. Spau
da aiški. . Tikrai naudingi skaitymai 
ypač dievotiem žmoaėm. Kaina abiejų 
tomą $3.00. Išpirkite pašte “Money 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
S66 W. Broadway. So. Boston. Mase.

Tel. So? Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
G]šio valandos:

nuo 9 iki/12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo G iki 8 va), vąkare. Ofisas g 
uždarytas su Imi tos vakarais ir įtf- I 
dėldieniais, taip-gi seredouil* nuo I 

12-toą. dienų uždarytas

dvi nuskriaustos mergelės į- 
rodyti Klimo apgavystes/: V^ 
Marcinkofiiutū ir- Auna Pa- 
pudokes našle s$ dviem kū
dikiais sakydainos, kad iš jų 
iš jų išvvliojo $3,000'ir $2000 
kaipo kraitį.

H

Po tyrinėjimų pasirodė, 
kad Klimas kraičiais susirin
ko išviso $11,600.

Federalė valdžia surado, 
kad Klimas “paieškojimais 
merginų apsivedimui” suvy- 
liojo ir nuskriaudė dar šias: 
Veroniką Rader, Bostone, 
$1,400; Petronę Balučiūtę, 
Baltimęre, $1,700; Mmme 
Vero, plaukų taisytoją, 
Bridgeport, $3,500.

Klimas sako savu apgyni
mui, kadtosvisosženybosį- 

y^vyko-kuomet-jis. buvo girtas; 
“Aš nupiškėdavau į mies
tą,” jis sako, “ir tuojau mo
terys manę nugirdydavo ir 
išsiblaivinus aš jau būdavau 
apvesdintas.”

Praneša, kad Klimas yra 
32 metų amžiaus. Atvažiavo 
iš Lietuvos 4 metai atgal, pą- 
likdamas Lietuvoje žmoną su 
dviem vaikais.

Tas pats Klimas, kaip sa
ko čia Amerikoje vedė 5 pa
čias o kiti sako jis turi ir 
daugiau.

Sužinojusios “pačiutės” a- 
pie Klimo areštavimą puolė
si prie Federalės valdžios ir 
jai teikė visokias žinias apie 
tą “ženiklį.”

Ponia Vero atėjusi į Fe- 
deralės valdžios prokuroro 
ofisą paliko Klimo vizitinę 
kortelę, kur buvo išspauzdin- 
1a: A. Rashman, imperijato- 
riškas laikrodininkas miru
sio caro.

Matyt, kad tas “ženiklis” 
mainė savo pavardę kiekvie-imą pasižadėjo parašyti pa
name mieste. jčios sąjungietės. v Tfcp.

«

KONCERTAS IR OPERETĖ 
PAVYKO

Spalių 31 d. š. m. parapi
jos koro koncertas ir operetė 
pavyko.

Kadangi visą dieną ir va
kare smarkiai lyjo, tai žmo
nių daugiau nė negalima bu
vo tikėtis.

Programa buvo gera ir lo
šėjai su mažais trūkumais sa
vo užduotis gana gerai atli
ko. Sekančiame numery bus 
plačiau parašyta.

t

KLIMAS AREŠTUOTAS IR 
APKALTINTAS

į I

Marcinkoniutė liudijo prieš 
--------  ---- Klimą

‘ ‘ Da rbi n i n ko ” ska i ty to j a i 
jau žino, kad tūlas Klimas, 
angliškai pasivadinęs Kil
nus nuskriaudė So. Bostono 
lietuvaitę V. Mareinkoniutę. 
Dabar gavome daugiau žinių 
apie tą “ženiklį” ir pasirodo,) 
kad jis nuskriaudė tokiu pat 
būdu per du mėnesiu net 
penkias mergeles.

J is buvo areštuotas, kuo
met tūla Auna Papuadokus, 
gyvenanti 264 Beny St., 
Brooklyn, N. Y. apsiskundė, 
kad ji pamačiusi paieškoji
mą viename lietuviškame so
cialistų laikrašty, kad Kli
mas gyvenąs Jaeksonville, 
Florida turi didelius turtus 
ir ieško merginos, kuri norė
tų “būti drauge visam gyve
nimui” ir norėbj gyventi 
Floridoje,” kur rožės žydi 
per visus metus,” atsišaukė

(

, Į
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KURIUO TIKSLU
VILNIUS. “Vilniaus Ai

do” pranešimu, šiomis die
nomis nežinomais tikslais 
Vilniuj lankėsi prancūzų ka
ro misijos Lenkijoj viršinin
kas gen. Cliarpv. Jis tarp 
kita-ko važinėjęs po visas 
vietines karo stovyklas.

a

STEIGIA KARO ORGANI
ZACIJAS

VILNIUS. Vilniaus kraš
te pastaruoju laiku steigia*- 
ma daug naujų lenkų kn«"> 
organizacijų. Kaip praneša 
“Dziennik’Wilenski,” Nau
joj Vileikoj, Valkininkuos, 
Trakuos ir Vilniuj įsikūru
sios vad. “lenki) arų” orga
nizacijos.

‘‘Dykinėjimas — tąi namų 
vagis.” (Žmonių priežodis)

Paieškau Jono Degėsio, (Rodos 
dcgėsiunu vadinasi dabar). Prieš 
25 metus dirbom Gan ton, Mass., vė
liau išvažiavova į Worcester, 
Mass. Paeina iš Traku apsk., pa
rapiją ir kaimą pamiršau. Jis pats 
ar kas žino meldžiu pranešti už ką 
būsiu dėkingas. Turiu svarbu rei
ki. JOHN K RUGELIS, 82 Čoota 
kalą. John Ringelis, 82 Cottag*e St. 
-West Lynu, Mass. (Sp.29,L2)

LIETUVIS DENTISTAS

DR. SL A. GALVARISKI
(GALINADSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą.

prie p. Akunevičiaus.
Visiems draugams ir gimi

nėms, dalyvavusiems laidotu
vėse tariama širdingas ačiū.
' Giminaitis

(Adv.)

“Tikras vyriškumas — at
sargumas.” (Euripides)

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ ir DODGE TROKAS. 
Geroj vietoj ir biznis geras. Prie
žastis pardavimo- - nesutinka part
neriai. Pigiai parsiduoda. Adresas: 
4078 Washington St., Roslindale, 
Mass. Tel. Parkvvay 4134

(Sp. 29, L.2)

I 1

ATLEIDŽIA IŠ TARNYBOS 
LIETUVIUS

VILNIUS (E.). Atleisti 
iš tarnybos1 šeši lietuviai mo
kytojai Cicėnas, Pakai ka, 
Brazauskas, Morkūnas, Mi- 
cevičius ir Stakauskas, mo
kytojavę įvairiose vietose 
valdiškose'lietuviu mokvklo- 
se. Jųvięton paskirti len
kai. , |

---------J, '■ -I ! ..I r-. U.- 
A. L. R. K. Moterų Sąjun

gos Mass. ir Maine ir N. H. 
valstijų apskričio suvažiavi
mas buvo spalių 31 d. Šiame 
suvažiaime dalyvavo ir Cen
tro rast. p. M. Vaičiūnienė. 
Svarbiausias šio suvažiavimo 
tikslas buvo, tai čarterio re
gistravimo klausimas. Pla
čiai tuo klausimu kalbėjo ir 
svarstė ir pavedė visą tą ? ei- 
kala Centro raštininkei.

, i
Plačiau apie šį suvažiavi-

BOSTON'O DRAUGIJĄ
VALDYBŲ ADRESAI

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORNAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietų 
♦-j.70&Main StoMentello, Mass.

(Kampas Broad Street)

3 TEL. So. Boaton 060&—W,
| LIETUVYS DANTISTAS 

|A. L. KAPOČIUS 
5251 Broadway, So. Boston
5 (•‘Keleivio’’ name)
5Oneo Valandos: ntio 9 Bd 12, UM 
41 iki 6 ir na» 6:30 iki 9 vakarą 
JSeredomfs nuo 9 iki 12 vaL dienų 
SSubatomis nuo 9 iki 6 vak Nedė 
2 įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal ratartj’

PINIGU NEREIKIA
GREAT NORTHERN PAPER 

COMPANY iš Maine
Reikalauja vyrų kirsti po
pierinių medžių, plukdyti, 
tiesti kelius ir budavoti tven- 

parūpiname 
ofiso pa- 
Kreipki-

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Mas. 
Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,

95 C" Street, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas BJącejunas,

450 E. Seventh St., So. B«ston, Mass 
Fin. Rašt. — Juozapas Vlnkevičius,

450 E. Seventh St., So. Boston. Mass 
Kasiesiem—

6J1 E. Flftfi'BtTl 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis,

906 E. Broadway, So. Boston, Mass 
O. L. K. Keistučio Draugija laiko save 

mėnesinius susirinkimus kas pirmi 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu 
merių 694 lVashington St.. Boston 
Mass. 1:30 vai. po pietį?. Ateidam 
ant susirinkimo atsiveskite su savin 
daugiau naujų narių prie musų drau 
gijos prirašyti.

Lietuvos Dūktom Draugystėm 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskien®,

98 G Street So. Boston, Masa.
Tel. South Boston 4474-M. 

/ice-Pirm. — Zofija Kėšlenį
59 Gatės St, So. Boston. Mass. 

Prot Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston, .Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Bronislava Ciunienė
29 Gould St., W. Rosbury, Mass. 

iždininkė — Ona Staniullutė,
105 W. Gth St.. So. Boston, Mass. 

ivarkdarė — Ona Mizgiroienė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mas* 

Draugija savo susirinkimus laiko ka 
antrų utarnlnkų kiekvienų mėne» 

Visais dr-jcr, reikalais kreipkitės | pro 
tokolų raštininkę lajšku ar telefonu 
’:30 vakare, pobažnyttnėj svetainėj 
Fifth St., So. Boston, Mass.

ŠV. JONO V. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba,

539 E. Seventh S t. So. Boston. Mass 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,
17 Vale St.. South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J.'Glineckls,
5 Thomas Pk., Sonth Boston. Mass 

Fln. Raštininkas — M. šeikis.
366 Brondtvny. So. Boston. MasR.
40 Marine Road. So. Boston, Mass 

Kasierius 1— A. Naudžiūnas,
885 E. Broadtvay, So. Boston, Ma» 

Tvarkdarys — J. Zaikls,
7 VVinfield St., So. Boston, Mass^ 

Draugija laiko susirinkimus kas trečk 
nedėld)en| ktekvleno mėnesio, 2-rų va 
landų po pietų, parapijos salėj, 492 R 
Seventh 8L, So. Boston. Mam

re ZsUariraa --- 
d? Boston, Mass.

LABOR

kinius. Mes 
gelŽkelio tikietus 
tarnavimus dykai.
tės į

BOSTON FREE
AGENCY

103 Friend St., Boston, Mass.
(Sp.5?)

PARSIDUODA
TONIKO ISDIRBYSTE ir NAMAS, du 
<rokai-ir visos reikalingos mašinos Ir 
kiti reikalingi dalykai. Biznis išdirlr- 
tas per dešimtį metų. J>el platesnių in
formacijų kreipkitės ypatiškai arba [>er 
laiškų. J. P. FI ZINE, 1524 Cambridge 
St.. Cambridge. Mass. ( Sp. 19-29)

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS. 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

r

ii......................f
i UK. ttALABUt .

GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS I
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester StreetI So. Boston, arti Andrew Sq. i

Telefonas: South Boston 4768 ;
■■_ i

16 METŲ 8OUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ 8PECTALISTAS

299a W. Broadway, So. Bostoa
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. rak

DR.LGOLDEN
Perkėlė savo Rųstono ofisą Iš 99 

GREEN ST.’ j savo namus
16 Crawford Street, Rxbury 

arti IVarren ir Grove Hali
Vlandos ryte nuo 9 iki 10: dieną nuo

1 iki 3 : ir vakare nuo 6 iki 8 
Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 

ir lenkiškai.
Telefonas Rosbury 0131

X

Bes. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

i

Ofiso Telefonas University 8831-wB
Rezidencijos TeL Unlversity 8831-RM

D. IZALETSKAS J
Graborius ir Balsamuotojas I
448 Ir 983 CAMBRIDGE STREET I 

CAMBRIDGE, MASS. Į

1179 WASHINGTO\* STREET
Norvood, Mass.

LIETUVIŠKA KRIAUČIŲ
ŠAPA

130 C St., So. Boston, Mass.
Siuvnm moterų Ir vyrų drabužius.
Atnnnjinam Ir lAvnlom fnrkotua.
Vyrams Išvalyt Ir pataisyt tintas
$1.25. Moterims Išvalyt ir pataisyt
smknės S 1.5ii. Atvažiuojam pntmt
drabnžlns ir Išvalę n t vežam j na
mus. Neišduokit drabužių niekam
he ntn«ų čekio. l*nbandę peraitlkrln- 
aite. 130 C Stt.,'S. Boston. (9.15.L. 16

414 Broadway, So. Boston

Reaidencijoa Telepbonas: O77Wft. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEYIČIIIS
UatavUkas Oratorius, baleaauoto* 
Jm, Real Katate ir Pobltc Notarus.

258 W. Broadwaj
South Bostoa Mkb,

BMMendja 888 Dor««etw An 
' DordMrtur,

t*3©©®fi©s©©®a®®0
*el. Norvrood 1508

V. WARABOW & CO.t

(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

-

'ei. Norvrood 1508

V. WARABOW & CO.
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS i

♦
I

«lDARBININKU” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE:

.. .y.

KUN. J. BAKŠYS
- 46 Oongress Avenne # Waterbury, Conn.

KUN. G. M. ČĖSNA
2521 Chicago Avenne Šiom City, Iowa

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

37 Hartford Avenne
*

VLADAS
877 Cambridge Street,

V. GILEVICIUS
New Brftain, Conn.

JAKAS
Cambridge 41, Mass.

f
1

P. LUKŠIS
190 Vau Buren Street Newark, New Jersey

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Woroestor, Mass.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue

K. A.
90A Lawrence Street

Detrtit, Michig&n

VENCIUS * 
Lawrence,; MM^chuietta

1 (’*

Tel.' S. B. 4775-M

DR. J. L. CLOUGHERTYI
PODIATRIST

Kojų Specialistas | 
Vtsnktns koją negalės moksli Skirt Į 

pydomos į
Apžiūrėjimas nemokamas. Ofisas | 

atdaras vakarais |
414 BROAinVAY. SO. BOSTON i 

Rooro 4< J

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

1


